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KONKURRENS-
KRAFTIG 
FORSKNING

INNEHÅLL

År 2008 har varit ett spännande år för Mistra: två 
stora forskningsprogram – Mistra-SWECIA och 
MistraPharma – har startat och vi har också fattat 
beslut om att inrätta ett av de största någonsin – 
Future Forests. Mistras styrelse har förnyats vilket 
har gett ett nytillskott av infallsvinklar och idéer. 
Inom styrelsen har vi funderat mycket över Mistras 
roll. En ny strategi har utvecklats som tydligare 
än tidigare pekar ut vikten av samverkan mellan 
näringsliv och forskning som ett sätt att omsätta 
den framtagna kunskapen i praktiken. 
 Alltsedan starten har jag med stort intresse följt 
Mistras arbete, att jag nu får överta ansvaret som 
ordförande i Mistras styrelse är ett hedrande och 
angeläget uppdrag. Jag har alltid haft ett starkt 
intresse för kopplingen mellan forskning – närings-
liv – politik – samhälle och för Mistra är samverkan 
mellan alla dessa områden central, den är själva 
basen för stiftelsens aktiviteter.
 Betoningen på samverkan mellan olika aktörer 
med vitt skilda kompetensområden är unik för en 
forskningsstiftelse. Det är ett arbete som kräver 
ett stort mått av tålamod och energi från såväl 
Mistras som forskarnas sida men också från våra 
avnämare som efterfrågar kunskapen och har att 
omsätta den i praktiken. I gengäld ger arbetet nya 
infallsvinklar och användbara resultat. Mistra ska 
därför fortsätta att satsa på stora tvärvetenskapliga 
program som genom samverkan med beslutsfat-
tare, företagare, myndigheter och andra aktörer 
bidrar till utvecklingen av ny kunskap som kan 
förebygga och lösa viktiga miljöproblem.
 Nu har Mistra en hel serie av intressanta pro-
gram som pågår. En viktig del i årets arbete blir att 
hitta de nya idéerna, de som kan bana nya vägar 
för den barriärbrytande forskning som Mistra stöd-
jer. Inför 2009 ska Mistra därför fortsätta att blicka 
framåt.

Lena Treschow Torell
Styrelseordförande Mistra
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GÖR DET OVÄNTADE
Miljöstrategiskt sett var år 2008 ett händelserikt år: is-

avsmältning vid polerna, långvarig torka avlöst av skyfall 

på både norra och södra halvklotet, en abrupt avbru-

ten högkonjunktur och så vidare. Många av exemplen 

har koppling till planetens resurser och hur vi väljer att 

bruka dem, kort- eller långsiktigt. Det fi nns en dramatik 

i händelserna som gör att många människor påverkats. 

Många är överrumplade. Människan har haft en låg 

beredskap för att ekonomiska och ekologiska förlopp 

kan ändras plötsligt.

Det gäller att planera för det okända. Det förutsätter 
inte bara en god omvärldsbevakning utan ännu mer 
framtidsspaning med öppet sinne. Det fi nns ett gene-
rellt överskott på forskningsidéer i samhället. Däremot 
är det inte lika gott om kvalitetssäkrade idéer, det vill 
säga sådana som tillför något nytt, som bryter barriärer. 
Det är inte heller alla forskare som kan ges tid och re-
surser att arbeta för att uppnå högsta kvalitet. Här har 
Mistra en möjlighet att agera. Som stiftelse vill Mistra 
bidra med något extra: att investera i forsknings idéer 
som förebygger miljö- och samhällsproblem och sam-
tidigt skapar nya utvecklingsmöjligheter.
 När får egentligen ett forskningsresultat sitt riktiga 
värde? Rimligen när diskussionen om forskningen 
startar, när resultaten granskas och omprövas och 
framförallt när resultaten kommer till användning och 
ger samhällsnytta. Det är Mistras ena utgångspunkt i 
den forskning vi stödjer. Den andra utgångspunkten är 
att forskningen ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet, 
det vill säga kunna mäta sig med den internationellt 
ledande. Dessa två utgångspunkter har varit Mistras 
ledstjärnor när vi under året dragit lärdom av tidigare 
erfarenheter för att ta ut riktningen framåt. Vi har 
landat i en sexårsstrategi med tre strategiska mål inom 
forskning, kommunikation respektive kapitalförvalt-
ning.
 Mistra har under år 2008 beslutat om två nya forsk-
ningsinvesteringar, Future Forests och Samhällseffekter 
av storskalig kolfångning och -lagring. Mistra har 
också gett fortsättningsanslag till programmen Sus-
tainable Investments, PlantComMistra och Stålkrets-
loppet. Helt olika forskningsområden men alla lika 
angelägna för en långsiktigt hållbar samhällsutveck-
ling. Dessutom har vi investerat i sex idéstödsprojekt, 
där extra djärvhet och nytänkande är nyckelord. Vi har 
genom ProEnviro-programmet gett stöd till småföre-
tags utveckling av miljöprodukter och -tjänster. Mistra 
har även beviljat planeringsanslag till Urban Futures. 
Där tävlar tre konsortier och Mistra fattar beslut under 
2009.
 Nya utlysningar är på gång. Nya tävlande äntrar 
startblocken. Men tävling är inte allt. Mistra behöver 
er som vågar avstå forskning i huvudfåran och i stället 
vill göra det oväntade. Ni som överskrider vetenskaps- 
och branschgränser. Ni därute i forskning, företag och 
förvaltning som med kunskap, idéer och mod vill ta ett 
långsiktigt samhällsansvar. Mistra kommer att ta sitt 
ansvar att samarbeta med er och fortsätta investera 
för en hållbar samhällsutveckling.

Ola Engelmark
Mistras VD
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DET HÄR ÄR MISTRA
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för  

en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forsknings-

miljöer 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 är att bli ledande initiativtagare i barriärbrytande forskning 
som förebygger och löser väsentliga miljöproblem.

• Mistra investerar i tvärvetenskaplig forskning av högsta klass som i 
 samverkan med användare bidrar till att förebygga och lösa väsentliga 

miljöproblem.

• Forskning initierad av Mistra ska bland annat bidra till effektivare energi-
användning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hållbar 
produktion, konsumtion och hushållning med mark, vatten och bebyggd 
miljö.

• För att resultaten ska komma samhället till nytta utvecklas all forskning 
från idé och framåt i nära samverkan mellan akademi, näringsliv, offent-
lig förvaltning och frivilligorganisationer.

• Mistra investerar årligen ca 200 miljoner kronor i ett tjugotal stora tvär-
vetenskapliga forskningsprogram, som vart och ett löper på mellan sex 
och åtta år och i något fall ännu längre.

• Mistras kapitalförvaltning ska vara en förebild för hur investeringar kan 
utveckla samhälle och näringsliv långsiktigt hållbart. Detta sker genom 
att Mistra bedriver en lönsam kapitalförvaltning samt utvecklar en hållbar 
förvaltning genom forskning och kontinuerligt idéutbyte inom hållbar 
kapitalförvaltning.

mistra 2008 5



MILJÖSTRATEGISK FORSKNING 

Mistra ska vara ledande initiativtagare i forskning som förebygger och löser väsentliga miljö-

problem. För att nå målen arbetar Mistra efter en modell som bland annat bygger på kontinu-

erliga utvärderingar av såväl den vetenskapliga kvaliteten som miljönyttan.

MISTRA HAR ETT unikt uppdrag som 

drivs enligt en modell som hela tiden 

utvecklas. Varje forskningsprogram ska vara 

tvärvetenskapligt uppbyggt, forskningen ska 

hålla hög vetenskaplig kvalitet ur ett internatio-

nellt perspektiv och resultaten ska komma till 

användning. Alla forskningsprogram ska bidra 

till att förebygga och lösa väsentliga miljöpro-

blem och forskningsresultaten ska ha betydelse 

för svensk konkurrenskraft.

För att nå dessa mål ser Mistra årligen över 

sina prioriteringar och genomför en strategisk 

revision vart sjätte år.

– Omvärlden förändras kontinuerligt vilket 

gör att vi måste se över våra prioriteringar för 

att försäkra oss om att den forskning vi initierar 

och stödjer hela tiden ligger i framkanten, säger 

Ola Engelmark, Mistras VD.

VIKTIGA UTVÄRDERINGAR

Mistra strävar efter att vara en förnyare i det 

svenska forsknings- och innovationssystemet. 

Det åstadkommer stiftelsen genom att oberoende 

utveckla och utvärdera nya idéer och med dem 

som bas investera i verksamhet av högsta kvalitet.

Steg ett i processen mot ett forskningspro-

gram är att identifi era framtida utmaningar när 

det gäller hållbar utveckling. Målet är att hitta 

lösningar bortom dagens miljöproblem. Att 

ligga steget före. Detta sker bland annat genom 

bevakning av vilka miljöområden som utforskas 

runtom i världen – och vilka som inte befors-

kas. När en idé tagit form sker en förstudie som 

kartlägger forskningsområdets art och omfatt-

ning, vilka aktörer som fi nns att samarbeta med 

och vilken roll Mistra kan ha. Om förstudien 

faller väl ut och Mistras styrelse säger ja, gör 

Mistra sedan en utlysning där svenska univer-

sitet och forskningsinstitut i konkurrens får 

ansöka om forskningsanslag. 

HÖGSTA VETENSKAPLIGA KVALITET

Mistra ställer höga krav på forskningsprogram-

men. Dagens och morgondagens miljöproblem 

är komplexa och därför är ett av Mistras kriterier 

att forskningsprogrammen ska vara tvärveten-

skapligt sammansatta. Ett annat kriterium är 

att forskningen ska hålla högsta internationella 

vetenskapliga kvalitet. Därför utvärderas alla 

Mistras satsningar av internationellt sammansat-

ta peer review-paneler fl era gånger, bland annat 

innan programmen startar, inför övergång i en 

ny programfas och i samband med avslutning.

Den forskning som Mistra fi nansierar ska 

leda till resultat som kommer till nytta för olika 

användare, till exempel företag, politiker eller 

mistra 20086



AV HÖGSTA KVALITET

myndigheter. Det kan handla om att utveckla 

nya miljöanpassade produkter eller processer för 

kommersiellt bruk som till exempel växtskydds-

medel eller nya bränslen. Forskningen kan också 

bidra med viktig kunskap till internationella 

klimatförhandlingar, utveckling av klimat-

modeller kopplade till samhällets ekonomiska 

utveckling eller identifi ering av läkemedelssub-

stanser i miljön som utgör en betydande risk för 

ekosystemet. En del av programmen har därför 

ett nära samarbete med industrin, andra med 

miljökoordinatorer inom kommuner och läns-

styrelser och åter andra med politiker på såväl 

kommunal, regional, nationell som EU-nivå.

KOMMUNIKATION OCH DIALOG

För att säkerställa programmens användarper-

spektiv genomgår varje förslag till program även 

en nyttoutvärdering innan beslut om fi nansie-

ring fattas. 

Redan i planeringsskedet och inte minst 

vid starten av ett Mistraprogram uppmuntras 

på olika sätt dialog mellan forskarna inom 

programmet och de som ska använda resultaten. 

Det handlar både om att förankra forskningens 

inriktning och att ge forskarna bra underlag för 

sina studier. Detta leder till att resultaten blir 

användbara. 

Mistra ska vara en länk eller bro mellan forsk-

ningen och det övriga samhället och har sedan 

starten identifi erat behovet av en process som 

effektivt länkar samman praktik och forskning. 

En del i den länken är forskningsprogrammens 

styrelser som är sammansatta av personer som 

representerar användarna – oavsett om pro-

grammet riktar sig till beslutsfattare i offentlig 

förvaltning eller i företag. Som forskningsstif-

telse är Mistra aktiv när det gäller att kommu-

nicera idéer, förstudier och forskningsresultat 

liksom stiftelsens strategi och arbete för en 

hållbar kapitalförvaltning. 

FORSKNING SOM LEVER VIDARE

Ett av skälen till att Mistra väljer att stödja 

utvecklingen av stora och brett upplagda 

forskningsprogram är att Mistra vill bygga upp 

varaktiga forskningsmiljöer som etablerar sig 

och kan leva kvar även när Mistras fi nansiering 

upphör.

– På så sätt bidrar Mistra till att resultaten 

kommer till användning på lång sikt, dels i 

form av tillämpningar och dels i den fortsatta 

forskningen. Det fi nns få aktörer i Sverige i dag 

som tar sig an uppgiften att skapa riktigt kraft-

fulla forskningsmiljöer, där fyller vi ett behov, 

säger Ola Engelmark.

mistras arbetssätt 7
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mistras program 9

ANVÄNDBARA 
RESULTAT
Resultaten av den forskning som Mistra initierar ska komma till användning. 

Antingen i form av kunskapsunderlag till politiker och andra beslutsfattare, 

eller i form av miljöanpassade produkter, processer eller tjänster.

FORSKNING INITIERAD AV Mistra ska bland 

annat bidra till effektivare energianvänd-

ning och transporter, giftfria och resurssnåla 

kretslopp, hållbar produktion, konsumtion och 

hushållning med mark, vatten och bebyggd 

miljö. Under 2008 fi nansierade Mistra tjugo 

större forskningsprogram. Dessa kan delas in i 

två områden utifrån hur resultaten kommer till 

användning: miljödriven affärsutveckling eller 

kunskapsunderlag till förvaltning och politik.

Nedan är programmen indelade efter dessa 

två kategorier.

MILJÖDRIVEN AFFÄRSUTVECKLING
Flera av de forskningsprogram som Mistra har 

fi nansierat har syftat till att ta fram nya miljöan-

passade produkter, processer eller tjänster. Det 

är ett område som spänner från idé till produk-

ter och hur dessa produkter ska avsättas på en 

kommersiell marknad. Under rubriken Miljö-

driven affärsutveckling samlar Mistra ett stort 

antal program. Förutom breda forskningspro-

gram ingår 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: 
DOM – Domesticering av mikroorganismer
E4 Mistra – Energieffektiva efterbehandlingssys-
tem för förbränningsmotorer
Greenchem – Specialkemikalier från förnyelse-
bara råvaror
Marine Paint – Åtgärder mot påväxt på båtar
MASE – Mikrobiell aktivitet för sund miljö
Mistras bränslecellsprogram
Persea – Plasmaförstärkta reaktionssystem för 
miljöändamål
PlantComMistra
ProEnviro
Stålkretsloppet
Svartlutsförgasning

KUNSKAPSUNDERLAG TILL FÖRVALTNING 
OCH POLITIK
Internationella miljöförhandlingar samt för-

valtning och användning av naturresurser är två 

områden som är komplexa. Många länder och 

olika intressen är inblandade i de internationella 

förhandlingarna och såväl ekonomiska som 

politiska aspekter spelar roll. Mistras forskning 

kring internationella miljöförhandlingar försö-

ker bland annat stödja den globala klimatdia-

logen med kunskapsunderlag baserad på såväl 

samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig 

forskning. 

Flera av Mistras forskningsprogram fokuserar 

på användning och förvaltning av naturresur-

ser – ett område där intressen ofta står i direkt 

konfl ikt med varandra. Mistras forskningspro-

gram har därför tagit fasta på att jämka samman 

de olika intressegrupperna och starta en dialog. 

Dels för att skapa förståelse för varandras intres-

sen men också för att hitta gemensamma näm-

nare för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser.

PROGRAM:
Clipore – Mistras climate policy research program
ENTWINED – Handel och miljö
HagmarksMistra – Skötsel av ängs- och hag-
marker – ekonomi och ekologi
Heureka – Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för 
skogsbruket
Ljudlandskap för bättre hälsa
MistraPharma
Mistra-SWECIA – Mistra Swedish research 
Programme on Climate, Impacts and Adaptation 
Stockholm Resilience Centre
Sustainable Investments
TransportMistra
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DOM
UTMANINGEN : I dag fi nns möjligheten att använda 
mikroorganismer för att lösa olika miljöproblem, 
till exempel för att ersätta kemiska bekämpnings-
medel eller skapa effektivare biodrivmedels-
processer. Utvecklingen hindras dock av otillräck-
lig kunskap om säkerhetsvärdering, odling och 
stabilisering av nya mikroorganismer.

NYTTAN : DOMs forsknings-, symposie- och 
kursverksamhet fyller kunskapsluckor och byg-
ger broar mellan forskning, myndigheter och 
industri. Detta möjliggör nya användningssätt 
för mikroorganismer med biologiska effekter och 
miljönytta.

ANVÄNDARE : DOM utgör ett ”Center of Excel len ce ” 
där företag kan få stöd vid stabili sering (formu-
lering) och säkerhetsvärdering av mikroorganis-
mer. DOM ger samverkande myndigheter stöd 
och information och hjälper också forskare med 
bedömningar av nya mikroorganismer.

PROGRAMTID : 2003–2010

MISTRASTÖD : 61,3 MSEK

WEBBPLATS : www.mistra.org/dom

GREENCHEM
UTMANINGEN : 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 fos-
sil olja till förnybara råvaror för produktion av 
”gröna” kemikalier. Med modern bioteknik och 
grön kemi har man möjlighet 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 : 70 MSEK

WEBBPLATS : www.greenchem.lu.se

E4 MISTRA
UTMANINGEN : Att minska emissionen av  kväve-
oxider och partiklar från fordon utan att sam-
tidigt öka CO2-emissionen.

NYTTAN :  Målet är att utveckla nya energieffektiva 
efterbehandlingssystem för förbrännings motorer 
och nå utsläppsnivåer som understiger i dag 
kända lagkrav.

ANVÄNDARE : Resultaten kan användas av svensk 
industri inom fl era sektorer, beslutsfattare och 
miljöorganisationer. Resultaten kommer även 
att gynna den enskilda individen och samhället 
i stort i form av bättre omgivningsluft, det vill 
säga lägre halter av lokala luftföroreningar och 
lägre emissioner av växthusgaser. Den enskilda 
fordonsägaren kommer att gynnas i form av 
minskad bränsleförbrukning.

PROGRAMTID : 2006–2010

MISTRASTÖD : 19,4 MSEK

WEBBPLATS : www.kck.chalmers.se/e4mistra

MARINE PAINT
UTMANINGEN : Påväxt av marina organismer på 
skrov ökar bränsleförbrukningen radikalt och 
därmed ökar utsläpp till luft av bland annat växt-
husgaser. Dagens båtbottenfärger behöver få en 
bättre miljöprofi l och behöver bli mer effektiva i 
att förhindra påväxt.

NYTTAN : Programmet generar kunskaper för nya 
produkter som är överlägsna dagens båtbotten-
färger. Programmet tar fram nya kombinationer av 
de mest miljöanpassade påväxtmedlen och system 
för kontrollerad frisättning av dessa. Påväxt på 
fartyg och båtar kan därmed förhindras så att 
bränsle förbrukning hålls nere, samtidigt som 
läckage av biocider till den marina miljön minskas. 
Vidare kan spridningen av främmande marina 
arter till nya havsområden begränsas.

ANVÄNDARE : Nytta av resultaten har redare och fri-
tidsbåtägare samt färgindustrin och dess leveran-
törer. Vidare kan myndigheter använda program-
mets kunskapsbas för bedömningar och beslut.

PROGRAMTID : 2003–2010

MISTRASTÖD : 82,4 MSEK

WEBBPLATS : www.marinepaint.se

MILJÖDRIVEN AFFÄRSUTVECKL

mistra 200810



LING

MASE
UTMANINGEN : 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 ska använda samspelet mellan 
naturligt förekommande mikroorganismer för att 
utveckla nya kommersiella produkter som dels 
ökar tillväxten hos grödor som snabbare kan ta 
upp näring ur marken, dels bekämpar skade-
svampar vilket ger ett mer miljöanpassat jord-
bruk. På så sätt ser vi möjligheten till minskad 
användningen av kemiska bekämpningsmedel 
och effektivisera näringsupptag. Genom snab-
bare tillväxt ser vi även möjligheter att minska 
energiåtgång i växthusodlingar.

ANVÄNDARE: Resultaten kan användas av forskare, 
odlare av olika slag, konsumenter och livsmed-
elsindustri, bioteknikföretag, samt myndigheter 
världen över. Två produkter väntas bli klara för 
marknadsintroduktion under MASE fas 2.

PROGRAMTID: 2004–2010

MISTRASTÖD: 58 MSEK

WEBBPLATS: www.maselab.se

PERSEA
UTMANINGEN : Det behövs effektivare metoder för 
rökgasrening, från både förbränningsanlägg-
ningar och fordon, helst sådana som tar hand om 
fl era föroreningar samtidigt 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 tillämp-
ningar även för andra verksamheter: tryckeri-
branschen, målning, lackering, impregnering 
samt vissa processer vid tillverkning av papper, 
elektronik och plaster.

PROGRAMTID : 2003–2009

MISTRASTÖD : 34,7 MSEK

WEBBPLATS : www.engineering.uu.se/plasma

MISTRAS BRÄNSLECELLSPROGRAM
UTMANINGEN : Bränslecellerna kan komma att spela 
en viktig roll som ersättning för fossila bränslen. 
Tekniken fi nns och har blivit kommersiell i vissa 
nischmarknader, såsom drift av gaffeltruckar 
och reservkraft till telestationer. Nu återstår att 
göra den billigare och säkrare – och att skapa 
infrastrukturer som gör det praktiskt möjligt att 
utnyttja den.

NYTTAN : Programmet bidrar till ökad hållbarhet 
i samhället genom minskad användning av fos-
silbränslen. Programmet har framförallt inriktats 
på att utveckla material och komponenter och att 
undersöka hur bränsleceller kan introduceras och 
användas i ett uthålligt samhälle. Det genererar 
därvid också kompetens, som behövs i en begyn-
nande svensk bränslecellsindustri.

ANVÄNDARE : Fordonstillverkare, batterianvändare 
och företag som sysslar med energiomvandling. 
Resultaten är också viktiga för myndigheter med 
ansvar för energifrågor och infrastruktur.

PROGRAMTID : 1997–2009

MISTRASTÖD : 121,6 MSEK

WEBBPLATS : www.mistrafc.se
 

PLANTCOMMISTRA
UTMANINGEN : Bladlöss orsakar problem vid växt-
odlingar och den omfattande användningen av 
bekämpningsmedel över stora arealer medför en 
betydande miljöbelastning 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 : 2006–2012

MISTRASTÖD : 65 MSEK

WEBBPLATS : www.plantcommistra.com
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SVARTLUTSFÖRGASNING
UTMANINGEN: 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 
sodapannans, dels möjliggörs kostnadseffektiv 
tillverkning av drivmedel eller el. 

NYTTAN: Om processen kommersialiseras åstad-
koms ett stort tillskott av förnyelsebar energ i. 
Programmet arbetar med att snabba upp 
kommersialiseringen av processen genom att 
lösa viktiga vetenskapliga frågeställningar och 
problem som står i vägen för storskalig svartluts-
förgasning. 

ANVÄNDARE: Hela kedjan från skogsindustrin som 
kan bli drivmedels- eller elproducent till energi-
konsumenter 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

AVSLUTADE PROGRAM/    
MILJÖDRIVEN AFFÄRSUTVECKLING 

Biosignal – Doftämnen mot skadeinsekter

ByggMISTRA – Kretsloppsanpassat byggande

Coldrem – Marksanering i kallt klimat

KAM – Kretsloppsanpassad cellulosafabrik

MAaF – Mikrobiell antagonism mot svampar

MiMi – Åtgärder mot miljöproblem från gruvavfall

ÅSC – Ångström solenergicentrum

STÅLKRETSLOPPET
UTMANINGEN : Stålverken måste förändra tillverk-
ningen så att metaller utnyttjas effektivare och 
med mindre resursåtgång. Nya stålsorter måste 
används optimalt genom kretsloppsanpassade 
konstruktioner.

NYTTAN : Programmet skall bidra till utveckling 
av dels förbättrade produktionsprocesser och 
förbättrad användning av stål i konstruktioner, 
dels metoder för miljövärdering för process- och 
produktutveckling som beskriver miljövärdet ur 
ett brett samhällsperspektiv. Tvärvetenskaplighet 
och korslärande är nyckelord.

ANVÄNDARE : Resultaten bidrar till bättre tillverk-
ningsprocesser i industrin – stålverk, skrothandel 
och verkstadsindustri – samtidigt som samhället 
får tillgång till nya miljövärderingsmetoder för 
forsknings-, industri- och undervisningsändamål.

PROGRAMTID : 2004–2012

MISTRASTÖD : 97 MSEK

WEBBPLATS : www.stalkretsloppet.se
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KUNSKAPSUNDERLAG TILL 
FÖRVALTNING OCH POLITIK

CLIPORE
UTMANINGEN : Hotet om klimatförändringar är en 
av de viktigaste och mest komplicerade utma-
ningar som världen står inför. Internationella 
överenskommelser behöver för att lyckas bygga 
på gedigen kunskap kring olika aktörers förut-
sättningar och intressen och ske utifrån bedöm-
ningar av konsekvenserna för såväl klimat som 
olika förhandlingsparter. 

NYTTAN : Clipore stödjer forskning och stimule-
rar till dialog, som kan föra de internationella 
klimatförhandlingarna framåt.

ANVÄNDARE : Syftet är att huvuddelen av forsk-
ningsresultaten ska ha ett direkt värde för inhem-
ska politiska beslutsfattare och deras kollegor i 
andra länder. Industrin spelar också viktig roll i 
programmet, både för att ge underlag till forsk-
ningen och som användare av resultaten.

PROGRAMTID : 2004–2010

MISTRASTÖD : 106,3 MSEK

WEBBPLATS : www.clipore.org

FUTURE FORESTS
UTMANINGEN : Klimatförändring, globalisering och 
en allt större konsumtion av energi och råva-
ror ökar efterfrågan på våra skogliga resurser. 
Utmaningen är att intensifi era skogsbruket för 
att utvinna mer timmer, papper och energi och 
samtidigt säkra biodiversitet, rekreation och 
andra ekosystemtjänster.

NYTTAN : Future Forests skapar kunskap och 
utvecklar verktyg som möjliggör vetenskapligt 
underbyggda beslut för framtidens förvaltning 
av en av våra mest värdefulla naturresurser – 
skogen.

ANVÄNDARE : Forskningsprogrammets målgrupper 
är de som sköter skogen, inklusive privata skogs-
ägare, skogsägarorganisationer och skogsbolag. 
Andra målgrupper är nationella och regionala 
myndigheter, andra näringar som är beroende av 
skogen, politiker och intresseorganisationer.

PROGRAMTID : 2009–2012

MISTRASTÖD : 55 MSEK

WEBBPLATS : www.futureforests.se

ENTWINED
UTMANINGEN : Internationellt utbyte av produkter, 
tjänster, kapitalfl öden, teknologi, information, 
och till viss del arbetskraft, har skapat ett allt 
större beroende mellan länder. Entwineds forsk-
ning fokuserar därför på hur den ekonomiska 
globaliseringen, och dess styrande institutioner, 
påverkar den mänskliga välfärden och den lo-
kala, 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 euro-
peiska forskare och intressenter, för att integrera 
miljöaspekter i internationella handelsavtal.

PROGRAMTID : 2007–2009

MISTRASTÖD : 18,4 MSEK

WEBBPLATS : www.entwined.se

HAGMARKSMISTRA
UTMANINGEN : Genom att allt fl er jordbruk läggs 
ned minskar ängs- och betesmarkerna. Det inne-
bär att många arter som tillhör kulturlandskapet 
är i olika grad hotade.

NYTTAN : Programmet stödjer landskapsskötseln 
med vetenskapligt baserad kunskap för lyckad 
och lönsam skötsel av ängs- och hagmarker. Det 
fi nns inga liknande program varför Hagmarks-
Mistra spelar en viktig roll som inspirationskälla 
även på internationell nivå.

ANVÄNDARE : Allt från den enskilde brukaren över 
rådgivare på länsstyrelser och kommuner, till cen-
trala myndigheter och, inte minst, de som arbetar 
med att reformera EUs jordbrukspolitik.

PROGRAMTID : 2001–2008

MISTRASTÖD : 49,5 MSEK

WEBBPLATS : www-hagmarksmistra.slu.se



HEUREKA
UTMANINGEN : Skogen används inte bara för lön-
sam virkesproduktion utan också för till exem-
pel biobränsleproduktion, rekreation och som 
kolsänka. Olika intressenters olika visioner leder 
till motsättningar.

NYTTAN : Heureka utvecklar datorbaserade hjälp-
medel 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 till myndigheter som Skogsstyrelsen 
och Naturvårdsverket. 

PROGRAMTID : 2002–2009

MISTRASTÖD : 18,8 MSEK

WEBBPLATS : www.mistra.org/heureka

LJUDLANDSKAP
UTMANINGEN: Buller är ett viktigt och växande 
miljöproblem som påverkar vår hälsa. Det är ett 
stort gap mellan den faktiska bullermiljön och de 
långsiktiga mål som formulerats av myndighe-
terna.

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

ANVÄNDARE: Programmet vill ge alla berörda – 
byggnadsindustrin, bostadsbolag, planmyndig-
heter och boende – ett ”ljudlandskapstänkande” 
som bidrar positivt till människors hälsa och 
välbefi nnande.

PROGRAMTID: 2000–2008

MISTRASTÖD: 40 MSEK

WEBBPLATS: www.soundscape.nu

MISTRA-SVECIA
UTMANINGEN: Klimatet förändras, men hur mycket 
beror på framtida utsläppsminskningar. En viss 
klimatförändring är oundviklig. Vilka dess effek-
ter blir behöver studeras integrerat. Anpassning-
en i sin tur har vetenskapliga och samhälleliga 
dimensioner, inte minst när det gäller ekonom-
iska resurser, beslutsprocesser och problem bilder. 
Programmet bygger på avancerade klimat-, 
ekonomi- och effektmodeller, samt forskning om 
anpassningsprocesser.

NYTTAN: Programmet skapar integrerad analys-
kapacitet och kunskaper om klimat, ekonomi, 
effekter och anpassning. 

ANVÄNDARE: Aktörer med ansvar för klimatan-
passning som myndigheter, lokala, regionala och 
nationella beslutsfattare och politiker, organi-
sationer och företag. Forskningsprocessen och 
allmänheten är också målgrupper.

PROGRAMTID: 2008–2011

MISTRASTÖD: 40 MSEK

WEBBPLATS: www.mistra-swecia.se

MISTRAPHARMA
UTMANINGEN: Knappt  tvåhundra aktiva läkeme-
delssubstanser har återfunnits i vattenmiljön. 
Förekomsten är i sig oönskad, men frågan är om 
de nivåer som fi nns är farliga för de djur och 
växter som lever där? Det är känt att syntetiskt 
östrogen i p-piller påverkar fi sk, men kunskaps-
bristen är stor rörande de allra fl esta läkemedels 
möjliga miljöeffekter.

NYTTAN: Programmet ska: identifi era läkemedels-
substanser som utgör en betydande risk för vat-
tenlevande organismer, rekommendera tekniker 
för förbättrad avloppsvattenrening, förbättra 
strategier och indikatorer för att tidigt kunna 
identifi era läkemedelssubstanser som kan orsaka 
oönskade miljöeffekter och stärka kontakterna 
och kommunikationen inom nätverket av svenska 
och internationella forskare och avnämare.

ANVÄNDARE: Myndigheter, företag/organisationer 
som renar och använder vatten, huvudmännen 
för offentlig hälso- och sjukvård och läkemedels-
industrin.

PROGRAMTID: 2008–2011

MISTRASTÖD: 42 MSEK 

WEBBPLATS: www.mistrapharma.se

KUNSKAPSUNDERLAG TILL FÖR
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STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE
UTMANINGEN: Människan utövar ett växande 
infl ytande på ekosystemens dynamik. Många 
ekosystem har övergått till mindre produktiva 
tillstånd i förmågan att generera ekosystemtjäns-
ter 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 förvaltningen 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 samarbete mellan 
Stockholms Universitet, Kungliga Vetenskapsaka-
demien och Stockholm Environment Institute.

PROGRAMTID: 2007–2013

MISTRASTÖD: 98,5 MSEK

WEBBPLATS: www.stockholmresilience.su.se

SUSTAINABLE INVESTMENTS
UTMANINGEN: Institutionella investerare kan 
genom sina investeringar påverka företagen i 
riktningen mot en hållbar utveckling. Hindren 
kan dock vara många innan en mera långsiktig 
investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, 
sociala och ägarstyrningsfrågor slår igenom. 

NYTTAN: Programmet ska bidra med tillämpad 
forskning i värdekedjan på fi nansmarknaden. I 
fokus står företagens rapportering, analytikers 
värderingar, förvaltares och investerares beteen-
den samt portföljval utifrån hållbarhetskriterier.

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

PROGRAMTID: 2006–2012

MISTRASTÖD: 103 MSEK

WEBBPLATS: www.sirp.se

TRANSPORTMISTRA
UTMANINGEN: Hållbara transporter är ett av de 
samhällsmål som är svårast att nå. Med undantag 
från hantering av transportsystemets anpassning 
till landskapets natur och kulturvärden råder 
det ingen generell brist på förslag till policies, 
instrument och åtgärder som kan förbättra situa-
tionen. Problemet är fortfarande att för få av de 
vältänkta lösningarna blir omsatta i praktiken.

NYTTAN: Programmet har tagit fram råd, och verk-
tyg som  stödjer beslutsfattande för ett hållbart 
transportsystem.

ANVÄNDARE: Arbetet har tre identifi erade använ-
dargrupper – de som utformar policies, tjänste-
mannapraktiker och det internationella veten-
skapssamhället.

PROGRAMTID: 2006–2008

MISTRASTÖD: 31 MSEK

WEBBPLATS: www.mistra.org/mobility

AVSLUTADE PROGRAM/KUNSKAPSUNDER-
LAG TILL FÖRVALTNING OCH POLITIK

ASTA – Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande 
luftföroreningar

FjällMISTRA – Uthållig utveckling av fjällregionen

LUSTRA – Markanvändningsstrategier för mins-
kade nettoutsläpp av växthusgaser

MARE – Kostnadseffektiva åtgärder för närsalt-
begränsning till Östersjön
 
Mat 21 – Uthållig livsmedelsproduktion

NewS – Ny strategi för riskhantering av kemikalier

RESE – Fjärranalys för miljön

SUFOR – Uthålligt skogsbruk i södra Sverige

SUCOZOMA – Bärkraftig förvaltning av kust-
resurser

Sweclim – Svenskt regionalt klimatmodellerings-
program

Urban Water – Urbana VA-system

Utvägar – Vägar till uthållig utveckling – beteen-
den, organisationer och strukturer

VASTRA – Vattenstrategiska forskningsprogrammet

RVALTNING OCH POLITIK
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Forskningsprogrammet PlantComMistra vill 
genom världsunik forskning kunna påverka 
växterna att själva öka sin resistens mot ska-
deinsekter, men också att dra till sig skade-
insekternas naturliga fi ender, enligt Lisbeth 
Jonsson, programchef för PlantComMistra.



MORGONDAGENS 
BEKÄMPNINGSMEDEL
Med stöd av Mistra försöker svenska forskare att minska användningen av miljöskadliga 

bekämpningsmedel. År 2008 innebar exempelvis att resultaten från Marine Paint kom betydligt 

närmare kommersialisering. Med en ny stor delägare kan utvecklingsbolaget I-Tech ta de sista 

stegen mot en färdig båtbottenfärg.

MISTRA HAR FLERA forskningsprogram 

som på olika sätt utvecklar eller studerar 

morgondagens miljöanpassade bekämpnings-

medel. Det program som nått längst är Marine 

Paint, som har fi nansierats av Mistra sedan 

2003. Forskarna i programmet har visat att äm-

net medetomidin, i dag en verksam substans i 

läkemedel, också kan användas för att motverka 

påväxten av havstulpaner på båtskrov. Redan 

mycket små mängder av substansen stimulerar 

havstulpanens larver att undvika en behandlad 

yta, utan att skada larven. Det skulle kunna 

minska behovet av de giftiga båtbottenfärger 

som i dag används av fritidsbåtar och kommer-

siell sjöfart. 

Sedan några år sker den kommersiella utveck-

lingen av båtbottenfärg av I-Tech, ett bolag som 

äger patent på användning av medetomidin. I 

december 2008 kom ett mycket positivt besked 

när Volvo Technology Transfer beslutade att 

investera tolv miljoner kronor i företaget och 

därmed blev en ny stor delägare. 

– Investeringen ger oss förutsättningar för en 

kommersialisering. I första hand får vi resurser 

för att få medetomidin godkänt inom EU, säger 

I-Techs VD Per Jansson.

PROCESS MOT FÄRDIG PRODUKT

En marknadslansering av en båtbottenfärg ligger 

minst ett par år framåt i tiden. Den verksamma 

substansen medetomidin måste först godkännas 

enligt EUs biociddirektiv. Per Jansson räknar 

med att  registreringshandlingarna lämnas in 

under våren, och att ett klartecken för substan-

sen kan komma inom ett till ett och ett halvt år. 

Utöver myndigheternas godkännande återstår 

ett hårt industriellt utvecklingsarbete, berättar 

han. Bland annat för att skapa lämpliga recept på 

färger där substansen ingår. Men Per Jansson ser 

framtiden an med tillförsikt. Det har bara gått 

några månader sedan Volvos investering i bolaget 

tillkännagavs, men han har redan märkt av ett 

annat intresse för I-Tech. Inte minst har bemö-

tandet från det fi nska läkemedelsbolaget Orion 

Pharma, som tillverkar medetomidin, ändrats.

– Tidigare sågs vi som ett lite udda utveck-

lingsbolag av Orion Pharma. Nu har vi blivit 

industriellt jämspelta, säger Per Jansson.

FORSKNING PÅGÅR

Parallellt med affärsutvecklingen inom I-Tech 

fortsätter forskningen inom programmet Marine 

Paint fram till år 2010 – för att hitta metoder 

som kan förhindra även annan slags påväxt än 

havstulpaner. Programchefen Björn Dahlbäck är 

förstås nöjd med investeringen från Volvo Tech-

nology Transfer, som innebär att forskarna snart 

kan se sina insatser omsättas i praktiken. Han 

betonar också I-Techs viktiga betydelse som en 

bro mellan akademi och industri. I dag fi nns 

fl era av programmets ursprungliga forskare på 

lönelistan. Ett exempel är Lena Lindblad. Hon 

har varit projektledare under hela forsknings-

programmet, och under förra året utsågs hon till 

forskningschef på I-Tech. 

– Alla pratar om innovationssystemet, hur 

människor kan gå från akademi till industrin. Vi 

har visat att vi bidrar till det också i praktiken. 

Det är vi stolta över, säger Björn Dahlbäck.

STÖRRE SKÖRDAR

Även Mistras forskningsprogram MASE, Mikro-

biell aktivitet för en sund miljö, är inriktat på att 

ta fram ersättning för dagens giftiga bekämp-

ningsmedel. Behandling av utsädet eller plan-

tornas rötter med mikroorganismer ska ge större 

skördar med ett mindre behov av handelsgödsel 

och bekämpningsmedel. Under sommaren 2008 

genomfördes storskaliga försök med ärtor, bland 

annat i samverkan med Findus och Lantmän-

nen. Precis som året innan gav även dessa 

fältförsök ökade skördar. Forskarna räknar med 

att fortsätta sina försök även sommaren 2009. 

Syftet är att ta fram underlag för att kunna 
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registrera en ny bakteriell växtskyddsprodukt ba-

serad på naturligt förekommande bakterier. 

MIKROORGANISMER I FOKUS

Bioteknisk användning av mikroorganismer 

röner ett allt större intresse, bland annat inom 

bioenergiområdet, livsmedelsindustrin och inom 

lantbruket, där mikro-

organismer kan mins-

ka mängden skadliga 

bekämpningsmedel 

vid växtodling. En 

av uppgifterna inom 

Mistras forsknings-

program DOM, 

Do me sticering av 

mik ro organismer, är att 

studera säkerhetsas-

pekter kring storskalig 

produktion och användning av mikroorganis-

mer. Bland annat studerar forskargruppen hur 

mikroorganismer sprids i naturen och vilka risker 

en ökad exponering skulle kunna få på människa 

och miljö. 

Under året arrangerade DOM ett internatio-

nellt symposium vid Sveriges Lantbruksuniver-

sitet i Uppsala, om de nationella och interna-

tionella regelverk som begränsar användningen 

av mikroorganismer i olika tillämpningar. 

Representanter för industri, myndigheter och 

akademi, sammanlagt ett sextiotal deltagare 

från tretton länder, 

diskuterade aktu-

ella bestämmelser och 

balansgångar mellan 

dagens regler och 

reella faror. 

KOMMUNIKATION 
MELLAN PLANTOR

Men inte bara mikro-

organismer kan 

bidra till minskat 

användande av bekämpningsmedel. Forsknings-

programmet PlantComMistra vill förhindra 

skadeangrepp på odlad gröda utan kemisk 

behandling. I stället försöker man utnyttja plan-

tornas förmåga att kommunicera med varandra 

med luftburna signalämnen. Förhoppningen 

är att kunna påverka växterna att själva öka sin 

resistens mot skadeinsekter, men också att dra 

till sig skadeinsekternas naturliga fi ender. 

Den världsunika forskningen har fi nansierats 

av Mistra sedan år 2006. Under förra året bevil-

jades programmet ytterligare 49 miljoner kronor 

i anslag för en andra fas som ska pågå under en 

fyraårsperiod.

– Vi fi ck mycket positiva rapporter från 

Mistras utvärderare. Det var väldigt roligt och vi 

känner oss stärkta att fortsätta, säger program-

chef Lisbeth Jonsson.

Forskningsprogrammet fokuserar på stråsäd, 

framförallt korn, och angrepp av havrebladlus. 

Svåra år kan havrebladlusen orsaka 25-procentiga 

skördebortfall på korn och havre, två av våra vik-

tigaste grödor. För att undvika detta besprutas i 

dag stora arealer med bekämpningsmedel, något 

som PlantComMistra hoppas kunna ersätta. 

Forskarna har kunnat visa att den planta som 

tar emot signaler genomgår olika förändringar 

som innebär att kornplantan blir mer mot-

stånds kraftig mot bladlusangrepp. Effekten har 

påvisats både i växthus och i fält. Ett av målen 

under den andra fasen är att bekräfta fältförsö-

ken i praktiska odlingssystem. Ett annat mål är 

att förstå mer om luftburna signalämnen och 

hur de påverkar plantorna.

Om PlantComMistra lyckas i sin målsättning 

skulle det kunna innebära en betydande minsk-

ning av kemiska bekämpningsmedel inom det 

svenska jordbruket. 

mistra 2008

björn dahlbäck 
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»Alla pratar om innovations-
systemet, hur människor 
kan gå från akademi till 
industrin. Vi har visat att vi 
bidrar till det också i prak-
tiken. Det är vi stolta över.«



VID TILLVERKNING AV pappersmassa pro-

duceras stora mängder svartlut. Det är en 

energirik biprodukt som redan i dag utnyttjas 

inom massabruken för att återvinna kokkemi-

kalier och producera ånga och el. Men genom 

att förgasa svartluten i en separat process kan 

energiinnehållet tas om hand på ett mycket 

effektivare sätt än i dag och leda till produktion 

av antingen grön el eller förnybara drivmedel för 

fordon. Det är utgångspunkten för forsknings-

programmet Svartlutsförgasning. 

Programmet har bland annat tillgång till en 

försöksanläggning i Piteå. Tekniken är numera 

väl utprovad men fortfarande återstår en del 

forskningsarbete innan man helt förstår proces-

sen, berättar Rikard Gebart, programchef för 

Svartlutsförgasning.

– Det fi nns en del frågetecken kvar. Det vik-

tigaste handlar om att kunna förutsäga i detalj 

vad som händer vid vissa processbetingelser, 

säger han.

ÖKADE INTÄKTER

Försöksanläggningen följs med stort intresse 

av massa- och pappersindustrin, som ser stora 

möjligheter att öka sina intäkter. Genom att 

modifi era dagens massabruk till så kallade bio-

raffi naderier hoppas man i framtiden inte bara 

kunna leverera pappersmassa, utan också en rad 

kemikalier och energiråvaror.

FÖRNYBAR ENERGI 
OCH EFFEKTIVARE 
ENERGIANVÄNDNING
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Mistra har tre pågående forsknings-

program som på olika sätt syftar till 

att ta fram förnybar energi och att 

minska energianvändningen inom 

svensk tillverkningsindustri: Mistras 

bränslecellsprogram, Stålkretsloppet 

och Svartlutsförgasning.



– Förgasning av svartlut är oerhört intressant. 

Det är den teknik som har kommit längst av alla 

potentiella biprodukter som kan ge massabruk 

ökade intäkter, säger 

Tore Persson, ansvarig 

för utvecklingen av 

bioraffi naderier hos 

Smurfi t Kappa, som 

försörjer försöks-

anläggningen med 

svartlut.

Företaget Chem-

rec, ägare till både 

försöksanläggningen 

och patenträttigheter, planerar att bygga full-

skaliga anläggningar i USA och Sverige. Men 

fortfarande är det, enligt Tore Persson, svårt att 

säga när Smurfi t Kappa kan tjäna pengar på att 

förgasa svartlut. 

– Som massa- och pappersbruk måste vi 

känna att det fi nns en lönsam marknad för de 

produkter vi tar ut. Annars använder vi svartlu-

ten på något annat sätt, säger han.

För att nå lönsamhet får inte investerings-

kostnaden för en kommersiell anläggning bli för 

hög. Det nuvarande ekonomiska osäkra världs-

läget behöver därför inte enbart vara negativt, 

konstaterar Tore Persson, eftersom byggkostna-

derna har sjunkit. 

NYTT FORDONSBRÄNSLE

Ursprungligen tänkte man använda syntesgas till 

att producera el, men allt större förhoppningar 

ställs nu istället till drivmedelsproduktion. 

Gruppen kring försöksanläggningen, Energi-

tekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet 

och Chemrec, har tänkt använda syntesgasen för 

att producera diemetyleter, DME, ett förnybart 

drivmedel för dieselfordon. Under 2008 fi ck 

gruppen, tillsammans med bland andra Volvo 

och oljebolagen Total och Preem, sammanlagt 

260 miljoner kronor i stöd från Energimyndig-

heten och EU för att bygga en demonstrations-

anläggning för tillverkning av DME. Ett antal 

Volvo-lastbilar ska också testköra bränslet. 

Den satsning som Mistra och andra fi nansiärer 

hittills har gjort på svartlutsförgasning har varit 

en förutsättning för drivmedelsprojektet. Dels 

genom att syntesgas från den försöksanläggning 

som optimerats inom forskningsprogrammet 

utnyttjas, dels tack vare de kunskaper som byggts 

upp inom programmet, enligt Rikard Gebart.

MINSKAD ENERGIÅTGÅNG I KRETSLOPP

Att minska energiåtgången inom alla delar av 

stålindustrin är ett av målen i Mistras forsk-

ningsprogram Stålkretsloppet, som pågått sedan 

2004. Effektivare användning av råvaror är en 

annan målsättning. 

– Den första fasen av programmet har bland 

annat visat att valet av råvaror har en större 

betydelse för stålets miljöprestanda än vi kunde 

tro, säger Birgitta Lindblad, programchef för 

Stålkretsloppet. 

Forskningsprogrammet har beviljats en för-

längning med en andra fyraårsperiod från och 

med 2009. Mistra fi nansierar programmet med 

ytterligare 55 miljoner kronor och industrin med 

lika mycket. Programmets andra fas kommer 

bland annat att ha en viktig pedagogisk uppgift 

att till allmänhet och beslutsfattare förmedla 

betydelsen av så kallade höghållfasta stål – för 

övrigt en viktig svensk exportvara.

I och med att höghållfast stål är mycket star-

kare än vanliga standardstål kan konstruktioner 

av höghållfasta stål bli både tunnare och lättare. 

Mindre materialåtgång innebär mindre miljö-

påverkan och en viktbesparing, som exempelvis 

kan minska bränsleåtgången i fordon. 

– Människor i allmänhet ser inte kopplingen 

mellan mindre materialanvändning och en 

minskad klimatpåverkan. Under programmets 

andra fas måste vi därför fokusera mer på infor-

mation, säger Birgitta Lindblad.

BRÄNSLECELLER FÖR EN VÄRLDSMARKNAD

Mistras bränslecellsprogram har pågått sedan 

1997 och går nu in i slutskedet. Programmet har 

tagit fram nya material och nya produktionstest-

metoder för så kallade PEM-bränsleceller. 

I Sverige fi nns en framväxande bränslecellsin-

dustri, med många företag som tillverkar materi-

al, komponenter och bränsleceller. Programmets 

tredje och sista fas består framförallt av forsk-

ning som är relevant för dessa företag. 

– Vi stöttar och stimulerar svenska företag 

med kompetens och kunskap så att de kan 

etablera sig på en världsmarknad, säger Bengt 

Steen, biträdande programchef i Mistras bräns-

lecellsprogram. 

Bränsleceller kan användas i fordon, bland 

annat för att generera el ombord på tunga last-

bilar. Men först måste teknikens tillförlitlighet 

och kostnad förbättras, berättar Andreas Bodén, 

ansvarig för bränslecellsutveckling på Volvo 

Technology, ett av de företag som är delaktiga 

i forskningsprogrammet. För Volvo är Mistras 

bränslecellsprogram ett bra sätt att på nära håll 

delta i forskning och utveckling.

– Det ger oss möjlighet att förstå vilka tek-

niska lösningar som kan fi nnas tillgängliga inom 

en överblickbar tidsperiod. Samarbetet är också 

en bra rekryteringsbas för specialkompetens, 

säger Andreas Bodén.

»Människor i allmänhet 
ser inte kopplingen mellan 
mindre materialanvändning 
och en minskad klimat-
påverkan.«
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HUVUDUPPGIFTEN FÖR forskningsprogram-

met Clipore – Mistras Climate Policy Re-

search Programme är att bedriva forskning kring 

hur vi får en internationellt gångbar och effektiv 

klimatpolitik. Det sker bland annat genom att 

förse förhandlingssystemet – i vid bemärkelse 

– med samhällsvetenskapligt underlag inför 

förhandlingar. Det inkluderar såväl förslag till 

ekonomiska styrmedel som mer statsvetenskap-

liga verktyg som till exempel utformande av 

ramverk och avtal.

Ett område som forskarna, både inom Cli-

pore men även inom ENTWINED (se sidan 23), 

intresserar sig för är olika fi nansiella instrument 

för att minska koldioxidutsläppen.

– Till övervägande del handlar det om handel 

med utsläppsrätter. Vi undersöker hur markna-

den påverkas och utvecklas, hur olika system för 

att fördela utsläppsrätterna kan påverka kon-

kurrenssituationen mellan länder och branscher. 

En viktig aspekt för beslutsfattarna att beakta 

är att fördelningen av utsläppsrätter påverkar 

systemet för lång tid framöver. Och det påverkar 

inte bara EU eller USA utan hela den globala 

handeln liksom teknikutvecklingen, säger  

Peringe Grennfelt, programchef för Clipore.

En annan fråga som Clipore intresserar sig 

för är hur klimatanpassningar i utvecklingslän-

derna ska utformas så att de blir så effektiva som 

möjligt – men även ger utvecklingsländerna 

möjlighet till ekonomisk utveckling. 

– Det handlar bland annat om att hitta en 

metod som ger de fattigaste länderna rätt att öka 

utsläppen för sin utvecklings skull. Samtidigt 

måste den rika världen bidra med såväl kun-

skaps- som tekniköverföring, säger han.

PÅVERKAN OCH SAMVERKAN

A och O för Clipore är att påverka genom 

att sprida information i en ständigt pågående 

process mellan forskarsamhället och politiker 

FORSKARE BIDRAR TILL 
KLIMATFÖRHANDLINGARNA
Flera av Mistras forskningsprogram tar fram underlag till olika beslutsfatta-

re. De internationella klimatförhandlingarna är en arena där dessa används. 

Förhandlingar som syftar till globala handelsavtal en annan.

f
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Vår uppgift, 
som forskare, är 
att bidra med 
faktaunderlag så 
att beslutsfattare 
har möjlighet att 
välja mellan olika 
alternativ, säger 
Mark Sanctuary, 
programchef för 
ENTWINED.



och andra beslutsfattare. För att underhålla den 

processen och nå ut med sina resultat använder 

sig Clipore av en del formella vägar, som till 

exempel via program-

styrelsen där svenska 

klimatförhandlare sit-

ter med. Men de har 

även direkt kontakt 

med regeringskansliet.

– Kontakterna 

bygger på tvåvägs-

kommunikation. Det 

handlar både om att 

vi ska vara uppdate-

rade om vad som sker 

i förhandlingsarbetet 

så att vi kan tänka 

två steg framåt kring 

vad det är som kommer att behövas framöver. 

Men vi informerar och diskuterar också vad 

forskningen kommer fram till, säger Peringe 

Grennfelt.

Forskarna arrangerar dessutom en rad se-

minarier där olika berörda aktörer inbjuds att 

delta. Clipore var närvarande vid den interna-

tionella klimatkonferensen på Bali hösten 2007 

och förbereder sig nu inför den kommande 

klimatkonferensen i Köpenhamn i december 

2009. Ett skäl att delta i konferenser är att 

försöka påverka genom att sprida information 

till politiker och de som förhandlar. Det sker 

bland annat genom att arrangera seminarier vid 

sidan av de egentliga 

förhandlingarna. Un-

der Balikonferensen 

anordnade Clipore 

tre sådana möten och 

under Köpenhamns-

konferensen kommer 

fl era olika seminarier 

att anordnas.

Programmets del-

tagare återfi nns i åtta 

forskningsgrupper i 

fyra länder, förutom i 

Sverige även i Indien, 

Norge och USA. Dess-

utom samarbetar forskarna med tankesmedjan 

Centre for European Policy Studies (CEPS). 

Inom ramen för det samarbetet arrangerar 

Clipore två seminarier per år då förhandlare och 

andra aktörer samt forskare bjuds in att delta. 

Varje seminarium har ett tema och senast hand-

lade det om fi nansieringsfrågor.

– Varje klimatöverenskommelse kommer att 

innefatta behov av att fi nansiera klimatarbetet, 

både när det gäller minskning av utsläpp och 

klimatanpassningsåtgärder. En aktuell fråga är 

»Det handlar bland annat 
om att hitta en metod som 
ger de fattigaste länderna 
rätt att öka utsläppen för 
sin utvecklings skull. Samti-
digt måste den rika världen 
bidra med såväl kunskaps- 
som tekniköverföring.«
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peringe grennfelt 
clipore



om klimatåtgärder kan vara konkurrenshäm-

mande för industrin, till exempel gentemot 

utvecklingsländerna, säger Peringe Grennfelt.

INTEGRERADE KLIMATMODELLER

Ett annat program som förväntas kunna bidra 

med viktig kunskap till de internationella 

klimatförhandlingarna framöver är Mistra-

SWECIA som startades under 2008. Syftet med 

forskningen inom programmet är att utveckla 

beräkningsmodeller som integrerar klimatet och 

dess förändringar, vilka effekterna blir på sam-

hället, åtgärder för att anpassa samhället samt de 

ekonomiska förutsättningarna och följderna av 

dessa åtgärder.

Forskarna utgår från att klimatförändringarna 

kommer att påverka ekonomin liksom att den 

ekonomiska utvecklingen kommer att vara av-

görande för vilka slags åtgärder som kommer att 

vidtas och samhällets förmåga att anpassa sig.

– Vi vill utveckla ett helt nytt modellerings-

system som kommer att vara mer explicit, 

mångsidigt och detaljrikt än de system som 

fi nns i dag. Vårt mål är att bättre lyfta fram 

betydelsen av växelverkan och återkopplingar 

inom och mellan klimatet och samhället, säger 

Markku Rummukainen, programchef för 

Mistra-SWECIA.

Hittills, menar han, har man gjort klimatmo-

deller på ett håll, effektmodeller på ett annat och 

ekonomimodeller på ytterligare ett håll. Risken 

är då att viktig information förloras vid över-

föringarna mellan dessa modeller eller att man 

missar viss återkoppling mellan modellerna.

– Vi vill föra ihop dessa olika modelleringar 

till ett interaktivt system för att bättre kunna 

studera osäkerheter och kunna ta fram ett en-

hetligt underlag för samhället att komma vidare 

i klimatanpassningsarbetet. Dessutom under-

söker vi hur kunskaper om klimat, ekonomi 

och effekter omsätts i samhället och hur dessa 

kommer aktörer som arbetat med anpassnings-

åtgärder tillgodo, säger han.

LITE LÄNGRE STARTSTRÄCKA

Inom programmet samarbetar därför natur-

vetare som till exempel klimatmodellerare och 

ekosystemforskare med samhällsvetenskapliga 

forskare inom ekonomi.

– Det är olika forskningsvärldar med delvis 

olika metoder och terminologi, så vi har under 

det första året bland annat ägnat oss åt att lägga 

grunden till en gemensam plattform och ge-

mensamt språk. Det tar lite längre tid att arbeta 

tvärvetenskapligt men å andra sidan når man 

längre, säger Markku Rummukainen. 

Sedan starten har programmet haft en dialog 

med tänkta användare som beslutsfattare på 

olika nivåer, branschorganisationer, företag med 

mera. Syftet är att de modeller, scenarier och 

analyser som tas fram 

ska leda till resultat 

och verktyg som är 

användbara i såväl 

nationella som inter-

nationella klimatför-

handlingar.

– Våra modeller är 

komplexa och kom-

mer så småningom att 

kunna komplettera de 

operativa inslagen som understödjer klimatför-

handlingarna de närmaste åren, säger Markku 

Rummukainen.

HANDEL OCH MILJÖ

Hur miljöaspekter integreras i internationella 

handelsavtal är en fråga som forskningsprogram-

met ENTWINED studerar. Syftet med forsk-

ningen är bland annat att ta fram verktyg som 

kan stödja den utvecklingen. Bakgrunden är den 

allt intensivare handeln mellan länder med såväl 

varor och tjänster. Men den ökande handeln 

innebär även att olika miljöproblem fl yttar 

över gränserna. Därför blir det allt viktigare att 

väga in olika miljöaspekter i de internationella 

handelsavtalen.

En het fråga inför förhandlingarna i Köpen-

hamn är hur begränsningarna av koldioxidut-

släpp kommer att påverka industrin.

– Ett sätt att skydda den inhemska industrin 

är genom så kallade koldioxidtullar, något som 

nu diskuteras livligt. Men vi måste ställa frågan 

om det verkligen är ett effektivt verktyg för att få 

ner koldioxidutsläppen. Finns inte risken att tul-

larna bara leder till att koldioxidintensiv industri 

fl yttar till utvecklingsländerna till exempel? Och 

hur ska dessa tullar utformas? Vår uppgift, som 

forskare, är att bidra med faktaunderlag så att 

beslutsfattare har möjlighet att välja mellan olika 

alternativ, säger Mark Sanctuary, programchef 

för ENTWINED.

Forskningsprogrammet är därför inriktat på 

att föra dialog med fl era parter. Dels deltar fors-

karna i olika forskningskonferenser, seminarier 

etcetera, dels arbetar programmet med att föra 

samman forskare med olika tänkta användare, 

som till exempel Kommerskollegium och andra 

parter som deltar i förhandlingar om internatio-

nella handelsavtal.

– En annan viktig informationskanal för oss 

är de delrapporter som vi skriver och där vi 

vänder oss direkt till beslutsfattare, säger Mark 

Sanctuary.

»Vårt mål är att lyfta fram 
betydelsen av växelverkan 
och återkopplingar inom 
och mellan klimatet och 
samhället.«
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MISTRAPHARMA ÄR ETT AV de två nya 

forskningsprogram som startades under 

2008. Forskarna inom programmet ska dels 

identifi era läkemedelssubstanser som utgör en 

betydande risk för vattenlevande organismer, 

dels utveckla och rekommendera tekniker för 

förbättrad avloppsvattenrening. Dessutom ska 

man utveckla bättre riskbedömningsmetoder 

och regelverk. 

Det är välkänt att aktiva substanser i läke-

medel för människor sprids till sjöar och vat-

tendrag via avloppsvatten, men fortfarande är 

kunskapen om hur dessa substanser påverkar 

levande organismer i miljön knapphändig. 

– Reningsverken tar i dagsläget bort endast 

ett fåtal av dessa ämnen. Att de fi nns där är i sig 

oönskat, men den viktiga frågan är om de låga 

koncentrationer som återfi nns i vattendrag och 

sjöar är farliga för de djur och växter som lever 

där. Det behöver vi veta mer om, säger Chris-

tina Rudén, docent vid KTH och programchef 

för MistraPharma.

Det är väl känt att östrogen från p-piller 

påverkar fi sk så att hanar blir tvåkönade. Att 

grodor är lika känsliga för denna påverkan har 

nyligen visats av forskare inom MistraPharma.

– Men för de allra fl esta läkemedelsrester 

har vi mycket lite kunskap om hur de påverkar 

KUNSKAP PÅ FLERA NIVÅER
För att uppnå miljömålet Giftfri miljö och åstadkomma hållbara transport-

system krävs såväl ny kunskap som metoder och strategier för att tillämpa 

redan framtagen kunskap. Samarbetet mellan forskare och tänkta använ-

dare är av görande för att ta fram rätt sorts kunskap

mistra 200824
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organismer i sjöar och vattendrag. Vi har dock 

goda skäl att tro att det fi nns fl er läkemedelssub-

stanser som är tillräckligt stabila och biologiskt 

aktiva och som därmed kan påverka vattenle-

vande organismer. En av programmets huvud-

uppgifter är därför att ta fram denna kunskap, 

säger hon.

LÄKEMEDEL MED POTENTIELL EFFEKT

Forskarna har så här långt bland annat sorterat 

ut drygt 120 ämnen av de totalt cirka 1 200 

svenska läkemedelssubstanser som kan utgöra en 

risk för vattenlevande organismer. Läkemedels-

substanser är oftast inte giftiga men de är gjorda 

för att påverka biologiska förlopp och kan 

därmed också ha effekter på andra organismer 

än människan. Antidepressiva läkemedel kan till 

exempel påverka beteendet hos fi skar vilket skul-

le kunna påverka deras möjlighet att undkomma 

faror och därigenom dess överlevnad.

Genom att utgå från ett ämnes användnings-

volym och dess kemiska egenskaper har fors-

karna beräknat den förväntade koncentrationen 

i blod hos fi skar.

– Beräknade värden har alltid sina begräns-

ningar och de kommer att bekräftas genom 

experiment där vi exponerar fi sk för de utvalda 

substanserna, men vi har kunnat göra ett första 

urval av ämnen som vi nu kommer att titta 

närmare på, säger Christina Rudén.

Bland de dryga 120 ämnen som valts ut 

åter fi nns bland annat östrogener och andra 

könshormoner, blodtryckssänkande mediciner 

och antidepressiva medel. En förhoppning är att 

programmet utifrån kunskapen om vilka ämnen 

som påverkar vattenlevande organismer ska 

kunna ta fram reningsmetoder som tar bort de 

farligaste ämnena.

För att sprida kunskapen samarbetar Mistra-

Pharma med myndigheter och andra aktörer 

inom området som till exempel Kemikalie-

inspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårds-

verket, Läkemedelsindustriföreningen och 

vattenproducenter. Forskarna ger i mars 2009 

ut boken ”En frisk framtid – läkemedel i ett 

hållbart samhälle” i samarbete med Apoteket 

och Stockholms läns landsting.

– För oss är det viktigt att sprida kunskapen 

och att samverka med berörda aktörer och vi har 

därför en kontinuerlig dialog med en referens-

grupp kring vårt arbete, säger Christina Rudén.

HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM

När det kommer till hur hållbara transportsys-

tem ska uppnås är problemet inte kunskapsbrist. 

– Vi saknar inte kunskap om lämpliga åtgärder, 

problemet är att åtgärderna inte omsätts i prak-

tiken i tillräckligt hög grad, säger Lena Smidfelt 

Rosqvist, programchef för TransportMistra.

Syfte med programmet, som pågick under 

åren 2006‒2008, 

har därför varit att 

utveckla kunskap 

som ska stödja 

beslutsfattande för 

hållbara transporter. 

Forskarna har bland 

annat tittat på dels 

vilka förutsättningar 

inom transportsek-

torn som hindrar eller 

underlättar införande 

av hållbara åtgärder. Dagens beslut kan exem-

pelvis låsa in eller begränsa möjlig heterna att 

välja åtgärder i framtiden.

OLIKA BESLUTSNIVÅER

Programmet har bland annat studerat betydel-

sen av olika organisatoriska frågor som relatio-

ner mellan olika aktörer och beslutsnivåer. Men 

också vad kommunikation betyder för att införa 

hållbara transportlösningar.

– Det fi nns en nytta med att skapa nätverk 

så att olika aktörer förstår varandra och vilket 

problem man vill lösa. Det i sig påverkar hur 

framgångsrik implementeringen av åtgärder blir, 

säger Lena Smidfelt Rosqvist, programchef för 

TransportMistra.

Programmet har nu avslutats men delar av 

forskningen fortsätter under andra former. 

Några av forskarna har bland annat initierat ett 

samarbete med aktörer i Skåne och Blekinge för 

att öka utbudet av hållbara transportalternativ i 

regionen – vilket krävs för att transportsystemet 

ska utvecklas hållbart.

– Det handlar om att prioritera kollektivtra-

fi ken och att planera bättre för gång- och cykel-

trafi k för att göra de utbuden mer attraktiva i 

relation till att ta bilen, säger hon.

Under de tre år som programmet pågick har 

forskarna kunnat dra viktiga slutsatser, tycker 

Lena Smidfelt Rosqvist.

– En av de viktigaste är betydelsen av att ha 

kunskap och förståelse för de sociala och mer 

statsvetenskapliga aspekterna av trafi kplanering. 

Som trafi kplanerare ser vi de tekniska lösning-

arna, men för att de ska kunna implementeras 

måste vi se till att beslutsstöden är transparenta 

och inkluderar underbyggda problembeskriv-

ningar. Om man inte vet vilket problem som 

ska lösas riskerar man att välja fel sorts åtgärder, 

säger hon. 
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»Det handlar om att prio-
ritera kollektivtrafi ken och 
att planera bättre för gång- 
och cykeltrafi k för att göra 
de utbuden mer attraktiva i 
relation till att ta bilen.«
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SEDAN LÄNGE UTGÖR skog en lönsam råvara 

för trä- och pappersindustrin. Dessutom är 

våra skogar lockande utfl yktsmål och viktiga för 

att bevara den biologiska mångfalden. På senare 

år har intresset ökat för att utnyttja skogen 

också för att producera biobränsle. Samtidigt 

väcks förhoppningar om att träden ska bidra 

till att bromsa klimatförändringen genom 

LÅNGSIKTIGT 
HÅLLBARA NATURRESURSER
Hur våra naturresurser kan förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt försöker ett antal Mistrapro-

gram att på olika sätt besvara. En viktig utmaning handlar om framtidens skogsbruk och hur 

skogen ska kunna tillfredsställa allt fl er av samhällets behov. 

sin förmåga att binda atmosfärens koldioxid. 

Mistra har fi nansierat fl era forskningsprogram 

med skogen i fokus, till exempel LUSTRA (som 

avslutades år 2007) och Heureka, Miljöinriktade 

beslutsstödsmodeller för skogsbruket.

Skogens ekosystem är en komplex väv, där  

olika intressenter har olika visioner om fram-

tidens skogar. Forskarna inom programmet 
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Heureka har därför tagit fram datorbaserade 

analyssystem som tar ett helhetsgrepp på skogen.

– Vår programvara innebär kraftigt ökade 

analysmöjligheter jämfört med tidigare system. 

Det kan leda till bättre resursanvändning och 

bättre avvägning mellan skogens olika produk-

ter och ekosystemtjänster, säger Tomas Lämås, 

programchef för Heureka.

INTEGRERADE STUDIER

Med Heureka ska både små och stora skogsägare 

kunna analysera och se skogens dynamik som 

en helhet. Bland annat hanteras virkes- och 

biobränsleproduktion, biologisk mångfald, 

skogens lämplighet för rekreation samt hur 

mycket kol som binds av träden. Dessutom tar 

datorprogrammet hänsyn till framtida klimat-

förändringar och hur de kan komma att påverka 

framtidens skogsbruk. 

– Med Heureka kan vi studera de här 

frågorna på ett integrerat sätt vilket är en stor 

fördel, säger Tomas Lämås. 

Datorprogrammet har utvecklats successivt 

sedan forskningsprogrammets start år 2002 och 

fi nns i dag tillgänglig i tre olika applikationer för 

olika målgrupper. En applikation vänder sig till 

mindre skogsbrukare som kan studera hand-

lingsalternativ i enskilda bestånd av exempelvis 

tall eller gran, medan en annan applikation gör 

det möjligt att göra prognoser av skogsekosyste-

mets utveckling i ett större geografi skt område 

som exempelvis ett län. I forskningsprogram-

mets nuvarande fas 

släpps varje månad 

nya versioner som 

fylls med allt mer 

funktionalitet, enligt 

Tomas Lämås.

Forskningspro-

grammet, som 

förutom att fi nan-

sieras av Mistra får 

stöd av Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 

Kempestiftelserna och 

Skogsindustrierna, går 

nu in på sitt sista år. I höst kommer forskarna 

att göra en resa genom Sverige för att berätta 

om och demonstrera de olika applikationerna. 

Forskarna kommer att besöka Sundsvall, Örebro 

och Växjö. Syftet är att sprida datorprogrammet 

Heureka till så många intressenter som möjligt, 

och särskilt vill man nå konsulter och rådgivare 

till mindre skogsbrukare.

– Vi kommer att göra en roadshow genom 

Sverige och bjuda in till öppna seminarier, säger 

Tomas Lämås.

FEMTON OMVÄRLDSFAKTORER

Även om forskningsprogrammet avslutas under 

2009, ska nya versioner av datorprogrammet 

utvecklas. Heureka kommer exempelvis att 

utnyttjas inom ett nystartat forskningsprogram: 

Future Forests, Hållbara strategier under osäkerhet 

och risk. 

– Vi drar igång ett integrationsprojekt i 

höst där olika forskargrupper ska få använda 

Heureka, säger Stig Larsson, forskningschef för 

Future Forests.

Syftet med forskningsprogrammet Future 

Forests, som inleddes i januari 2009, är att 

systematiskt identifi era omvärldsfaktorer som 

kan tänkas påverka skogen de närmaste femtio 

åren. Klimatförändring och global ekonomisk 

utveckling är exempel på två viktiga faktorer. 

Inledningsvis kommer programmets forskare 

att ta fram cirka femton omvärldsfaktorer. 

Programmet ska jobba tvärvetenskapligt och 

»Vi har bidragit med viktig 
kunskap till nytta för land-
skapet, både för att påver-
ka regler och att stimulera 
brukare. Och vi har lyft frå-
gor på såväl nationell som 
internationell nivå.«
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rymmer forskargrupper inom naturvetenskap, 

samhällsvetenskap och humaniora. En viktig 

del av programmets första år är därför att samla 

forskarna i ett integrationsprojekt – där de 

olika grupperna ska lära känna varandra och 

diskutera frågeställningar. Genom att studera 

en verklig skog och simulera olika framtidssce-

narier i Heureka, blir 

datorprogrammet 

ett påtagligt sätt att 

komma framåt i det 

integrationsarbetet, 

berättar Stig Larsson.

ÄNGS- OCH HAG-
MARKER

Under 2008 av-

slutades ett annat 

forskningsprogram 

inom förvaltnings-

området, Hagmarks-

Mistra, Skötsel av 

ängs- och hagmarker – ekonomi och ekologi. Det 

övergripande syftet med programmet har varit 

att stödja landskapsskötsel med vetenskapligt 

baserad kunskap. I takt med att antalet jordbruk 

minskar upphör skötseln av många ängs- och 

betesmarker. En lång rad växt- och djurarter, 

liksom jordbrukslandskapets öppna karaktär, 

hotas. För att upprätthålla skötseln av dessa 

marker har svenska bönder länge kunnat få mil-

jöersättning. Forskningsprogrammet Hagmarks-

Mistra har, i samarbete med Jordbruksverket, 

miljöorganisationer och LRF, bidragit till att 

förbättra utformningen av stödet. Programmet 

har varit lyckat rent forskningsmässigt, anser 

programchefen Urban Emanuelsson. 

– Vi har bidragit med viktig kunskap till nytta 

för landskapet, både för att påverka regler och att 

stimulera brukare. Och vi har lyft frågor på såväl 

nationell som internationell nivå, säger han.

FORSKNING ÄNDRADE EUS INSTÄLLNING

Under år 2008 blossade emellertid en konfl ikt 

upp mellan Sverige och EU. Vid en kontroll 

framkom det att vissa svenska bönder tagit emot 

miljöersättning för att bevara naturbetesmarker 

– utan att ha uppfyllt sitt åtagande. Konsekven-

sen blev, enligt Urban Emanuelsson, att det 

svenska stödet hotades. Tack vare forskningen 

inom HagmarksMistra har Sverige kunnat 

framhålla vetenskapligt underbyggda argument 

för ett fortsatt stöd. I samband med en inter-

nationell konferens om skötsel av hagmarker 

och biologisk mångfald som arrangerades 

under 2008, inbjöds EUs jordbrukskommis-

sionär Mariann Fischer Boel. I sällskap med den 

svenska jordbruksministern fi ck hon följa med 

till en gård i Uppland och på nära håll bevittna 

resultaten av det svenska stödet.

– Medan den svenska jordbruksministern 

gick bakom oss fi ck jag och markägaren förklara 

för henne hur stödet fungerar, berättar Urban 

Emanuelsson. 

Besöket fi ck kom-

missionen att delvis 

ändra inställning. Det 

svenska stödet får nu 

fi nnas kvar, men inte 

i samma utsträckning 

som tidigare. Pärlorna 

bland hagmarker 

kommer att klara sig, 

enligt Urban Emanu-

elsson, men han tror 

att vissa betesmarker 

riskerar att växa igen. 

– Våra forsknings-

resultat kommer att leda till användbara stödsys-

tem på några års sikt. Men på vägen dit kommer 

tyvärr en del marker att försvinna. Tyvärr, för 

EU agerar mot bättre vetande, säger han. 

Även om programmet fi ck ett formellt slut 

under året, fortsätter forskarnas arbete för att 

bevara hagmarker. Bland annat arbetar man 

för att med EU-stöd starta ett nytt europeiskt 

samarbetsprojekt. 

CENTRUM I FULL SKALA

Syftet med forskningscentret Stockholm Resi -

lien ce Centre är att utveckla en långsiktigt hållbar 

förvaltning av naturresurser och ekosystemtjäns-

ter. Väsentligt för centret är förstås begreppet 

resiliens som handlar om ett systems förmåga 

att anpassa sig till förändringar och fortsätta 

att utvecklas. Det som skiljer resiliensbegrep-

pet från tidigare forskning är bland annat att 

det innefattar samverkan mellan ekologiska och 

sociala system. Centret arbetar internationellt 

och tvärvetenskapligt för att öka vår förståelse 

av komplexa socio-ekologiska system. Människa 

och natur studeras som en integrerad helhet. 

Forskningsprogrammet inleddes under år 2007 

och de två första åren har inneburit en nödvän-

dig startsträcka för verksamheten.

– Vi har under år 2008 i princip nått full 

operationell skala. Det var en snabbare uppstart 

än vi hade hoppats. Vi har i dag omkring sextio 

forskare, vilket är en bra kritisk massa, säger 

Johan Rockström, programchef för Stockholm 

Resilience Centre.

Förutom att bygga upp ett fysiskt centrum 

»Strategisk kommunikation 
till beslutsfattare är en 
integrerad del av vår upp-
gift. Att föra en interaktiv 
dialog med samhällets 
aktörer är en del av den 
tvärvetenskapliga 
forskningsprocessen.«

johan rockström 
stockholm resilience 
center
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vid Stockholms universitet har centret också 

utvecklat fl era samarbeten, dels med forskare 

vid Stockholms universitet och andra lärosä-

ten i Sverige, dels med internationellt ledande 

forskargrupper. Ett viktigt nästa steg för centret 

är att bygga upp en forskarskola med ett dokto-

randprogram inom resiliens vid universitet. 

INTERNATIONELLT LEDARSKAP

En stor händelse under året var arrangemanget 

av en internationell, vetenskaplig konferens om 

resiliens. Konferensen lockade nära nog sex-

hundra deltagare från hela världen och innebar 

samtidigt en internationell lansering av Stock-

holm Resilience Centre.

– Konferensen överträffade våra förväntning-

ar. Forskargrupper som kom hit var imponerade 

både av hur vi organiserade konferensen och 

vår forskning. Sverige visar återigen internatio-

nellt ledarskap inom miljöområdet, säger Johan 

Rockström. 

Att skapa en forskningsmiljö i världsklass är 

centrets primära uppgift, understryker han. Men 

för att lyckas krävs en dialog med beslutsfattare, 

både på lokal och på internationell nivå.

– Strategisk kommunikation till beslutsfattare 

är en integrerad del av vår uppgift. Att föra en 

interaktiv dialog med samhällets aktörer är en 

del av den tvärvetenskapliga forskningsproces-

sen, säger han. 

Under året har centret exempelvis deltagit 

i ansträngningar på internationell nivå för att 

skapa en motsvarighet till FNs klimatpanel när 

det gäller ekosystemtjänster och biologisk mång-

fald. En ny sådan organisation skulle kunna 

presentera vetenskapligt baserade utvärderingar 

av tillståndet hos jordens ekosystem – doku-

ment som skulle fungera som politiska besluts-

underlag. Ännu fi nns dock inte full enighet 

att bilda en sådan organisation, berättar Johan 

Rockström.

Centrets personal stödjer också den svenska 

regeringen inför Sveriges EU-ordförandeskap 

under hösten 2009. 

– Vi stödjer planeringen på områden som 

ligger nära forskningsagendan, exempelvis frågor 

som rör biologisk mångfald, havet och resiliens, 

säger Johan Rockström.

Resultaten från det avslutade forskningsprogrammet 

HagmarksMistra sammanfattas i den populärvetenskapliga 

boken Mångfaldsmarker. Naturbetesmarker – en värdefull 

resurs, som fi nns att köpa i bokhandeln.
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MISTRAS STYRELSE BESLÖT under år 2008 

att bevilja högst 60 miljoner kronor för 

en första fas om fyra år till forskningsprogram-

met Future Forests – Sustainable Strategies under 

Uncertainty and Risk. Skogen och hur vi använ-

der den står i fokus och programmets mål är att 

utveckla användbara och hållbara strategier för 

skogsförvaltning i en framtid som kännetecknas 

av förändring (läs mer om forskningsprogram-

met i artikeln på sid 26‒27)

I Mistras pågående utlysning Urban Futures 

beslutade styrelsen att tre av sammanlagt sju 

ansökningar får anslag för att gå vidare med sina 

ansökningar. Syftet med Urban Futures är att 

etablera ett världsledande forskningscentrum 

kring hållbar stadsutveckling med start i januari 

2010. Det ska ske i samarbete med svenska 

städer och andra investerare, inklusive interna-

tionella parter. Fram till dess att ansökan ska 

lämnas in kommer en internationellt samman-

satt panel att träffa de olika ansökningsgrup-

perna vid ett fl ertal tillfällen där de får möjlighet 

att förtydliga och förbättra sina ansökningar 

genom en öppen dialog. Styrelsen fattar beslut 

under 2009.

FORTSÄTTNING PÅGÅENDE PROGRAM

Under året beslöt styrelsen även att tre av Mist-

ras pågående forskningsprogram ska fortsätta. 

Stålkretsloppet blev beviljat högst 55 miljoner 

kronor för en andra fas om fyra år – under 

förutsättning att industrin bidrar med minst lika 

mycket. Programmets övergripande mål är att 

bidra till att stålet och de legeringsämnen som 

följer med stålet, inte försvinner ur kretsloppet.

PlantComMistra erhöll 49 miljoner kronor för 

FRAMTIDENS STÄDER OCH 
INFÅNGNING AV KOLDIOXID
Mistra fattade en rad olika styrelsebeslut under år 2008. Bland annat att inrätta ett nytt forsk-

ningsprogram samt att förlänga fi nansieringen för tre pågående. Dessutom ska Mistra bidra till 

en forskningsöversikt om att fånga in och lagra koldioxid, så kallad CCS. 

en andra fas om fyra år. Programmet syftar till 

att optimera växternas egen förmåga att fram-

kalla kemiska signaler som motverkar angrepp 

av bladlöss och dessutom signalerar till bladlös-

sens naturliga fi ender om angrepp.

Forskningsprogrammet Sustainable Invest-

ments (SI) blev beviljade 58 miljoner kronor 

under en andra fas om fyra år. Forskarna 

undersöker bland annat vilka hinder som fi nns 

för att fl er institutionella ägare hållbarhetsanpas-

sar sin kapitalförvaltning. SI ska även utveckla 

bättre analysverktyg och undersöka till exempel 

i vilken utsträckning det är lönsamt med miljö-

anpassade investeringar för investerare, företag 

och miljön.

Mistras styrelse fattade även beslut om att 

inte förlänga TranportMistra efter de utvärde-

ringar som gjorts.

INFÅNGNING AV KOLDIOXID

Carbon Capture and Storage (CCS) eller infång-

ning, separation och lagring av koldioxid disku-

teras intensivt runt om i världen. CCS går ut på 

att skilja ut koldioxiden innan den når atmos-

fären och trycka ner den tusentals meter under 

jordytan till geologisk förvaring i berggrunden. 

Mistra genomförde under år 2007 en förstu-

die som undersökte möjligheterna att etablera 

en neutral arena för forskning om CCS. Med 

förstudien som underlag fattade Mistras styrelse 

beslut om att bevilja 7 miljoner kronor för att 

producera en vitbok, eller en forskningsöversikt, 

inom området Politics, Policy and Regulation of 

Carbon Capture and Storage. Vitboken kan se-

dan komma att ligga till grund för en eventuell 

framtida utlysning av ett CCS-program.
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FORSKNINGSPROGRAMMET ProEnviro vänder 

sig till små och medelstora företag som vill 

satsa på miljöanpassad produktframtagning men 

som har svårt att själva bedriva den forskning 

som krävs för att utveckla nya produkter eller 

processer. Därför krävs ett samarbete mellan 

industri och universitet/högskola eller forsk-

ningsinstitut i projekten. 

Lars Frenning är programdirektör för ProEn-

viro och konstaterar att kontakten med forskare 

vitaliserar företagen.

– Samverkan med forskarna fungerar ofta 

som en injektion för företagen som får möjlig-

het att ta fram ny kunskap och sedan tillämpa 

den. Det ser vi i alla de tretton projekt som vi 

hittills har fi nansierat, säger han.

ProEnviro som startades år 2006 är en ge-

mensam satsning mellan Stiftelsen för Strategisk 

Forskning och Mistra och pågår fram till och 

med år 2010. Och det är en lyckad satsning. 

Sammanlagt har 46 projektansökningar i tre 

utlysningar kommit in. Ansökningarna har 

bedömts av såväl ett vetenskapligt som ett 

industriellt råd. Vetenskaplig höjd och nytän-

kande är viktiga kriterier vid den vetenskapliga 

bedömningen. När det gäller den strategiska 

och affärsmässiga bedömningen står förbättrad 

miljöprestanda och industriell relevans i fokus. 

SNART I MÅL

Hittills har tretton projekt fi nansierats via Pro-

Enviro varav ett nu har gått i mål och som dess-

utom har lett till ytterligare ett. Midsummer AB 

i Järfälla blev 2006 beviljat 8,8 miljoner kronor 

för att tillsammans med forskare från Chalmers 

tekniska högskola utveckla en ny kommersiell 

FORSKNING VITALISERAR 
FÖRETAG
Forskningsprogrammet ProEnviro 

har hittills fi nansierat tretton projekt 

med inriktning mot miljöanpassad 

produktframtagning. Alla projekten 

bygger på samverkan mellan industri 

och forskning och resultaten så här 

långt är goda.

tillverkningsprocess för kadmiumfria tunnfi lms-

solceller. Till en början utvecklade Midsummer 

en metod för att fästa solcellens olika lager på 

glas. En bit in i projektet började man pröva 

metoden på rostfritt stål med goda resultat. 

De övergav glaset eftersom rostfritt stål är mer 

robust och enklare att hantera än glas.

– Midsummer tog under de första två åren 

fram en produktionslinje i prototypform helt 

enligt projektplanen. Nu ska de under två år 

ytterligare förbättra processen i ett nytt projekt, 

säger Lars Frenning.

Övriga projekt går enligt Lars Frenning enligt 

tidplan och i september 2009 kommer alla 

projekt att redovisa hur långt de har kommit 

under en resultatdag i Lund. Slutredovisning 

sker under hösten 2010 då alla projekt ska vara 

så gott som vara klara.

– Små och medelstora 
företag har ofta en stor 
utvecklingspotential som 
vi vill väcka till liv genom 
att möjliggöra samar-
bete med forskare från 
högskolor, universitet 
eller forskningsinstitut, 
säger Lars Frenning, 
programdirektör för 
ProEnviro.

Heliospectra AB i Borås beviljades knappt fyra miljoner kronor för att till-
sammans med forskare från Chalmers tekniska högskola utveckla ett nytt 
ljussystem för odling av växter.

Applied Nano Surfaces Sweden AB i Stockholm beviljades knappt tre 
miljoner för att tillsammans med bland andra forskare vid Uppsala universitet 
utveckla en ny teknologi för att minska friktionsförluster och slitage och där-
med minska energiförbrukningen i bland annat dieselmotorer.

Midsummer AB i Järfälla beviljades knappt fyra miljoner för att i samarbete 
med forskare från Chalmers tekniska högskola optimera så kallade sputtrade 
CIGS-solceller.

Callo AB i Nässjö beviljades två miljoner kronor för att i samarbete med 
forskare från Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Dalarna utveckla 
en resurssnål och kostnadseffektiv metod för framställning av pulverpressade 
komponenter med komplicerad form i stora serier.

Magu Automation AB i Staffanstorp beviljades knappt 3 miljoner kronor. I sam-
arbete med Lunds Universitet ska företaget ta fram en ny miljöanpassad produk-
tionsprocess för beläggning av högt förädlade metall- och plastprodukter. 

FAKTA   BEVILJADE PROJEKT 2008–2009
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MISTRA HAR UNDER åren 2001‒2008 fi nan-

sierat 30 idéstödsprojekt med cirka 160 

miljoner kronor. Varje ansökan har granskats 

av en vetenskapligt internationellt sammansatt 

panel som har bedömt ansökningarna utifrån 

miljönytta och dess inslag av djärvhet, originali-

tet och kreativitet. I och med 2008 års utlysning 

sätter Mistra punkt för idéstödet i dess nuva-

rande utformning. 

Nu ses fi nansierings-

formen över både vad 

gäller forskningsre-

sultat och vad stödet 

har inneburit för den 

enskilde forskaren. 

Men klart är att 

Mistra vill fortsätta 

stödja de ovanliga och 

ibland utmanande 

forskningsidéerna.

– Idéstödet har 

varit unikt i sin utformning och vi vill fortsätta 

att ta till vara den kreativitet som ett sådant stöd 

lockar fram hos forskarna, säger Ola Engelmark, 

VD för Mistra.

SEX DELAR PÅ 30 MILJONER

Sex projekt beviljades år 2008 idéstöd på sam-

manlagt 30 miljoner kronor:

Fuel from the air – a study of a new concept 

erhöll 3,9 MSEK med syfte att dels reducera 

nettoutsläppen av koldioxid från bilar, dels lösa 

problemet med lagring av vätgas. Idén bygger på 

att ta upp koldioxid  från bilar och låta den rea-

gera med lokalt producerad vätgas. Reaktionen 

ger kolväte som sedan kan användas som for-

donsbränsle. På så vis skulle bilägare kunna bli 

självförsörjande på kolneutralt fordonsbränsle.

Clean development and demonstration – sus-

tainable domestic washings –’swash beviljades 6 

MSEK och har som mål att utforma en tvätt-

VATTENSNÅLA 
TVÄTTMASKINER OCH 
MUSSELKLISTER
Mistra beviljade sex av sammanlagt 69 ansökningar när idéstödet utlystes för sista gången i 

dess nuvarande utformning. Inslag av djärvhet och nytänkande har varit viktiga inslag i ett idé-

stödsprojekt – något som Mistra vill ta tillvara fast i en annan form framöver.

maskinsprototyp för hemmabruk som reducerar 

användandet av färskvatten med 70 procent, 

minskar miljöpåverkan genom att minska 

mängden tvättmedel vid varje tvätt samt får 

ner elförbrukningen med 60 procent – utan att 

sänka kvalitén på tvättprocessen.

The urban mind – cultural and environmental 

dynamics mottog 5,1 MSEK. Syftet med projektet 

är att historien ska ge oss kunskap om de ”ur-

bana transitioner” vi nu står inför, det vill säga 

storstädernas anpassning till pågående klimat-

förändringar. Genom studier av det Bysantinska 

rikets uppgång och fall och jämförelser med 

pågående studier i Afrika, Eurasien, Nord- och 

Sydamerika ska denna kunskap tas fram.

Universal primer with anticorrosive properties 

for all types of metals and plastic materials fi ck 5,3 

MSEK för att ta fram en miljöanpassad universell 

primer som ska öka ytbehandlingars förmåga att 

fästa på metall och plastmaterial. Primern består 

av ett protein – MAP – som kommer från mussel-

klister. Klistret fäster på alla solida material och 

har en bra vattenavstötande förmåga. Proteinet 

motverkar dessutom korrosion på stål och kan 

troligen ha samma effekt på fl era andra metaller.

A mobile pyrolysis unit for carbon sequestration 

and fertilizer production beviljades 5,8 MSEK för 

att utveckla en mobil så kallad pyrolysenhet som 

vid förbränning omvandlar organiskt avfall från 

bland annat jordbruk, skogsbruk och trädgårdar 

till träkol. Genom processen binds kolet i träkol 

som sedan används som jordförbättringsmedel: 

jordens fertilitet ökar liksom dess vattenupp-

tagningsförmåga samtidigt som näringsläckaget 

minskar.

Lignin based formaldehydefree wood adhesives 

fi ck 4,5 MSEK för att ta fram ett trälim base-

rat på lignin, ett naturligt ämne från träd och 

plantor, som är billigt, miljöanpassat och en 

förnybar resurs. 

Läs mer om alla idéstöden på www.mistra.org

»Den här sortens anslag 
är ovanliga och de idéer 
som Mistra ger stöd skulle 
ha svårt att godkännas av 
någon annan forsknings-
fi nansiär.«

elizabeth ness 
idéstödetprojektets 
internationella 
granskingskommitté
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Ett stort antal resultat från Mistras forskningsprogram uppmärksammades under år 2008. Här 

följer ett axplock ur Mistras nyhetsbrev. Exempel på nyheter som fi ck genomslag i övriga medier 

är svartlutsförgasning, alternativa båtbottenfärger och nya klimatmodeller.

RESULTAT OCH GENOMSLAG

GREENCHEM I CHICAGO

Forskningsprogrammet Greenchem var med 
och organiserade en svensk panel vid kon-
ferensen The World Congress on Industrial 
Biotechnology & Bioprocessing i Chicago.

Panelen fi ck ett mycket gott bemötande och 
många intresserade åhörare.
 Inriktningen hos Greenchem – specialkemika-
lier från förnyelsebara råvaror var ny för de fl esta. 
I USA är intresset främst riktat mot biobränslen 
och biopolymerer. Detta avspeglas även av att de 
fl esta deltagande kemiföretag var från Europa 
DSM, BASF, Evonik, Lonza m.fl .
 – Greenchem har redan kontakt med fl era av 
dessa företag, men det var värdefullt för oss att få 
beskriva vår verksamhet på ett säljande sätt bland 
dem, säger Harald Skogman, styrelseordförande 
vid Greenchem.
 Han berättar också att i den efterföljande 
diskussionen uttalades mycket positiva ord om 
framsyntheten i Mistras satsning på Greenchem.
 – Efter hemkosten från Chicago har ett antal 
inviter följts upp, bland att med en grupp i Tysk-
land och med ett stort holländskt företag, säger 
Harald Skogman.

LÄKEMEDEL I MILJÖN PÅVERKAR GRODOR

Grodor är mer känsliga för hormonstörande miljögifter än vad man hittills
trott. Hanyngel kan få sänkt fertilitet eller omvandlas till honor. Det visar
nya resultat från MistraPharma.

Ett stort antal läkemedel släpps ut med avloppsvattnet och återfi nns i vattendrag 
världen över. Det fi nns misstankar att dessa påverkar vattenlevande organismer. 
Därför har Irina Gyllenhammar vid MistraPharma undersökt hur läkemedel och 
svampmedel som används i schampon och salvor, påverkar reproduktionssystemet 
hos grodor. Hennes avhandling visar att låga koncentrationer orsakar sänkt fertilitet 
och könsbyte hos grodor.
 – Resultaten visar att grodor är känsligare för östrogenlika miljögifter än vad man 
tidigare trott, säger hon. När grodyngel utsätts för låga koncentrationer av ämnena 
utvecklar hangrodor äggstockar istället för testiklar.
 – De befruktade färre antal ägg vid parning än de obehandlade hanarna och de 
hade även en minskad mängd spermier i testiklarnas sädeskanaler. Många hongro-
dor som exponerats saknade äggledare vilket gör dem sterila, säger Irina Gyllenham-
mar.
 

FOKUS PÅ SVARTLUT OCH ALTERNATIVA BRÄNSLEN

Energitekniskt centrum (ETC) i Piteå och Chemrec AB har fått Vägverkets 
miljöpris för sitt arbete med alternativa bränslen baserade på så kallad 
svartlut. Dessutom har Chemrec nyligen gjort en nyemission för att öka 
produktionen av nytt fordonsbränsle.

Vägverket har instiftat priset för att stimulera och öka intresset för miljöarbetet 
inom vägtransportsektorn. Temat har varit trafi k- och samhällsplanering för minskad 
klimatpåverkan. Mistras och Energimyndighetens forskningsprogram Svartlutsför-
gasning står bakom tekniken till miljöpriset.
 – Vi som arbetar inom svartlutsförgasningsprogrammet har haft förmånen att få 
delta i en viktig teknikutveckling när den befi nner sig i sin mest intensiva och krea-
tiva fas, säger Rikard Gebart, chef för forskningsprogrammet.
 Ingvar Landälv, teknisk direktör på Chemrec håller med.
 – Om allt går som planerat kommer vi också att inom kort få uppleva det stora 
kommersiella genombrottet för bioraffi naderier där svartlutsförgasning kommer att 
vara en av nyckelteknikerna, säger han.
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ALTERNATIV BÅTBOTTENFÄRG  
FUNGERAR

Forskningsprogrammet Marine Paint har 
tillsammans med sin kommersiella part-
ner I-Tech utfört olika fältförsök under 
sommaren på den svenska västkusten. 
Med goda resultat.

I Västerhavet, från Trelleborg upp till norska 
gränsen, är båtbottenfärger med kopparin-
nehåll tillåtet. Även för fritidsbåtar. Så är det 
inte i exempelvis Östersjön där kopparfär-
gerna är förbjudna.
 Forskningsprogrammet Marine Paint har 
utvecklat ett ekologiskt hållbart alternativ till 

den traditionella båtbottenfärgen. Produk-
ten, som innehåller en aktiv substans kallad 
medetomidin, förhindrar havstulpanens larv 
att fästa vid fartygsytan.
 
FÖRHINDRA PÅVÄXT

Under sommaren 2008 har en låg koncentra-
tion av medetomidin jämförts med färg som 
innehåller koppar för att se om medetomidin 
kan ersätta koppar för att förhindra påväxt.
 – I våra försök har vi kunnat se att mede-
tomidin i låga halter, helt kan ersätta koppar 
i båtbottenfärgerna utan att ge avkall på 
effekt, säger Lena Lindblad, forskningschef 
på I-Tech.
 För att nå ut på marknaden behövs ett 

godkännande av medetomidin enligt det 
europeiska Biociddirektivet. I december läm-
nade I-Tech in sin ansökan till de europeiska 
myndigheterna med underlag som bland 
annat framtagits inom forskningssamarbetet 
med Marine Paint.

STORSKALIGA FÖRSÖK MED ÄRTER

Större skördar och mindre behov av handels-
gödsel och bekämpningsmedel. Det hoppas 
forskningsprogrammet MASE på i storskaliga 
odlingsförsök.

Genom att behandla utsädet med mikroorga-
nismer har Mistras forskningsprogram MASE – 
Mikrobiell aktivitet för en sund miljö – inte bara 
minskat behov av kemiska bekämpningsmedel, 
utan också gödsel.
 – De bakterier vi använder fungerar som en 
tillväxtfaktor, säger Christopher Folkeson Welch, 
programchef för MASE.
 De försök man gjort i växthus och i mindre 
fältförsök har varit mycket lyckosamma.
 – Nu har vi fått tillstånd till storskaliga försök. 
Det handlar bland annat om att odla ärter på 400 
hektar mark. Det är tillräcklig areal för att avgöra 
om det kan bli en kommersiell produkt i framtiden.

SPENAT

På liknande sätt har forskningsprogrammet under 
året studerat hur utsäde och skörd påverkas av 
olika jordar och angrepp. Den första sådden av 
spenat, dill och persilja skedde i april 2008. Från 
midsommar och sex till åtta veckor framåt kom 
resultaten.
 – Vi mäter skörden och gör en rad andra 
undersökningar. Visar det sig att försöken lyckats 
väntar registrering av produkten och en kommer-
sialisering, säger han.
 De som i så fall beslutar om produkten ska gå 
vidare är avnämarna i forskningsprogrammet, 
Findus och Lantmännen BioAgri.

FORSKNING PÅ BALI

Klimatkonferensen 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.

– Huvuduppgiften för Clipore är att bedriva forskning kring hur vi får en inter-
nationellt gångbar och effektiv klimatpolitik. Så att hålla koll på förhandling-
arna är en grundförutsättning för vår forskning, säger Markus Åhman, forskare 
inom Clipore.
 Ett annat skäl är att försöka påverka genom att sprida information till 
politiker och de som förhandlar. Till exempel genom att arrangera seminarier 
vid sidan av de egentliga förhandlingarna. Under Balikonferensen anordnade 
Cliporeforskare tre sådana möten.
 – Men den egentliga påverkan och informationsspridningen sker långt tidi-
gare och är en ständigt pågående process mellan forskarsamhället och politiker 
och beslutsfattare, säger han.
 Ytterligare ett skäl för att delta i stora konferenser är möjligheten att träffa 
andra forskare. Från forskningsprogrammet Clipore deltog 10 forskare från 
Sverige och ytterligare tio forskare från USA, Indien och Norge.

NYTT CENTRUM FÖR STADSUTVECKLING PÅ 
FN-KONFERENS

I samband med FN-konferensen World Urban 
Forum presenterade Mistra en forskningssatsning 
på hållbar stadsutveckling. Konferensen samlade 
drygt 20 000 deltagare från ett stort antal länder.

World Urban Forum (WUF) arrangeras av UN-Habitat 
och äger rum vartannat år. Årets konferens var den 
fjärde i ordningen och ett samarrangemang mellan FN 
och kinesiska myndigheter då den hölls i Nanjing, Kina. 
Årets huvudtema var hållbar stadsutveckling. 
 Kvällen innan konferensen öppnade arrangerande 
Mistra ett seminarium där utlysningen till ett nytt forsk-
ningscenter, Urban Futures, presenterades.  
 Av sammanlagt sju ansökningar till den pågående 
utlysningen har tre valts ut och blivit beviljade plane-
ringsstöd för att arbeta fram en fullständig ansökan. De 
tre kandidatgrupperna, konsortier från Stockholm, Gö-
teborg och Malmö/Lund, presenterade under seminariet 
sina olika förslag inför en internationell publik.
 Mistras förhoppning är att utlysningen ska leda till 
etablerandet av ett svensktbaserat internationellt center 
för stadsutveckling (Centre for Urban Futures) med 
noder runtom i världen.
 I samband med att Mistra deltog i World Urban 
Forum prövades ett nytt sätt att arbeta med sökande-
grupper genom så kallade handledningsträffar med den 
internationella grupp som utvärderade förslagen.
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BRÄNSLECELLER I BILAR    
FRAMTIDSMARKNAD 

Bränslecellsdrivna bilar och lastbilar 
är en framtidsmarknad. Men regering 
och näringsliv måste agera nu för att 
Sverige ska vara med på tåget, hävdar 
Industrifondens förre VD Lars Öjefors i 
tidningen Ny Teknik.

Tio års forskning om bränsleceller står på 
spel när Mistras bränslecellsprogram nästa 
år står utan fi nansiering, påstår Lars Öjefors, 
ordförande i Mistras bränslecellsprogram. I 
det forskningsprogrammet deltar både KTH, 
Chalmers, LTH, Volvo, Morphic och Nolato.
 – Den kunskapsbas och de kontaktytor 
mellan näringsliv och forskning som byggts 
upp under Mistras stöd i tio år riskerar 
att raseras och svensk industri riskerar att 
missa en stor framtida marknad, säger Lars 
Öjefors till tidningen.
 Forskningen har hittills resulterat i 20 
teknologie doktorer och fem till på gång, 
10 patent och några avknoppnings bolag – 
Powercell, My FC och Cellkraft.

BRANSCHFORSKNINGSINSTITUT

Öjefors lanserar nu tillsammans med 
programchefen för bränslecellsprogram-
met, professor Göran Johansson, en idé om 
ett nytt branschforskningsinstitut som ska 
ta över ansvaret för att forskningen drivs 
vidare och att den kunskap som har byggts 
upp i Sverige tas tillvara.
 – Staten och näringslivet måste gå sam-
man för att rädda den svenska bränslecells-
forskningen, säger Lars Öjefors.
 Näringslivet bör stå för hälften av kost-
naderna och staten för hälften av det nya 
kompetenscentrum som Lars Öjefors och 
Göran Johansson vill skapa.

MISTRA NAVET

Bränslecellsprogrammet har i tio år varit 
navet i den svenska bränslecellsforskningen, 
skriver Ny Teknik.
 – I Sverige har totalt över 100 miljoner 
kronor i offentliga medel investerats i ut  
veckling av bränsleceller under de senaste 
tio åren. Näringslivet har under samma tid 
satsat cirka 400 miljoner kronor. Totalt alltså 
en halv miljard kronor, säger Lars Öjefors.

NYTT LJUS PÅ KLIMATMODELLER

Det europeiska forskningsrådet ERCs prestigefyllda anslag “Advanced 
Investigator Grant” inom humaniora och samhällsvetenskap går till Per 
Krusell. Och till hans arbete med klimatmodeller och ekonomi.

En enda svensk får ERCs anslag inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är Per 
Krusell, professor vid institutet för internationell ekonomi, IIES, Stockholms universi-
tet, en institution knuten till forskningsprogrammet Mistra-SWECIA.
 – Anslaget betyder väldigt mycket – på olika sätt. Dels är det självklart en fjäder 
i hatten för mig personligen, dels är det ett enormt tillskott till forskningsområdet, 
säger Per Krusell.
 Det prestigefyllda anslaget berikar dessutom området klimat-modeller/ekonomi 
på två sätt, enligt Krusell. Ett handlar om nyanställningar.
 – Det betyder att vi får råd att bemanna vårt projekt med ytterligare fyra, fem perso-
ner. Den kompetens som behövs är unik, vi planerar därför att åka på en rekryterings-
mässa i San Francisco i USA för att leta efter lämpliga nyutexaminerade inom området.
 Men anslaget innebär även en stor acceptans för hela forskningsområdet.

LÖNSAMT MED HÅLLBARHET

Ett aktivt arbete med etik och miljö leder även till bättre lönsamhet. Det 
hävdas i en ny bok som sammanfattar en del av studierna från Mistras 
forskningsprogram Sustainable Investments.

Nu fi nns det svart på vitt: Börsföretag som investerar i områden som hållbarhetsfrågor, 
arbetsmiljö, etik och mänskliga rättigheter har bättre lönsamhet och högre börsvärde 
än företag som inte aktivt styr det som kallas för Corporate Social Responsibility, CSR.
 Avkastningen inom CSR har länge varit omtvistad. Men i en färsk bok ger fors-
karna tydliga bevis för att företag som integrerat CSR-frågorna i verksamheten är 
lönsamma och innebär mindre risk för investerare.
 – Det visar sig att investeringar i miljö och etik har en positiv effekt på lönsamhet 
och börsvärde i alla företag oavsett bransch. Hur stor påverkan är beror dock på 
vilken typ av bransch man tittar på. Ju större risk, desto mer lönsamt blir det, säger 
Lars Hassel, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet 
och programchef.
 Detta är egentligen självklart, enligt Lars Hassel, eftersom i vissa branscher kräver 
investeraren ett så kallat riskpremium. 
 – CSR är i grunden en metod att minska affärsrisker och det är det som allt fl er 
investerare har insett, säger han.
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ENLIGT MISTRAS placeringspolicy ska kapital-

förvaltningen avspegla det uppdrag som stif-

telsen har, det vill säga att bidra till att förebygga 

och lösa miljöproblem och att verka för en 

hållbar utveckling. Detta ska göras med rimlig 

avvägning mot kravet i stadgarna på god av-

kastning och begränsad risk. För att försäkra sig 

om att uppställda kriterier efterlevs för Mistra 

en kontinuerlig dialog med sina kapitalförval-

tare. Det sker dels genom en årlig enkät med 

uppföljande diskussioner, dels genom andra 

möten, bland annat 

genom seminarierna 

Sustainable Investment 

Platform, där såväl 

forskare som kapital-

förvaltare och andra 

aktörer på fi nans-

marknaden deltar.

– För oss är det 

oerhört viktigt att ha 

en levande dialog med 

våra kapitalförvaltare, 

både för att följa upp 

hur våra uthållighetskrav har påverkat portföl-

jens sammansättning och i vilken utsträckning 

det har bidragit till avkastningen, men också 

för att vi lär av varandra, säger Eva Thörnelöf, 

ansvarig för Mistras kapitalförvaltning. 

Frågor som hur hållbara investeringsprinciper 

påverkar utfall, placering och sammansättning 

av respektive förvaltares portföljer är centrala 

liksom att jämföra resultaten med hur det hade 

gått om förvaltarna inte hade tillämpat hållbar-

hetskriterier.

De fl esta förvaltare anstränger sig för att följa 

Mistras kriterier och fl era av dem refererar till 

den konstruktiva och förtroendefulla relationen 

med Mistra som bidrar till att de verkligen kan 

agera som långsiktiga ägare. 

I de fall då en kapitalförvaltare inte lever upp 

till Mistras krav avslutar Mistra kontakterna.

KAPITALFÖRVALTNING 
SOM UTVÄRDERAS
I dialog med Mistras kapitalförvaltare följer Mistra upp att kapitalet förvaltas i enlighet med 

uppställda hållbarhetskriterier. Det handlar om att omsätta ord i handling och att redovisa 

resultaten. 

– Vi vill vara långsiktiga i vår kapitalför-

valtning vilket bland annat innebär att föra 

ingående diskussioner med våra förvaltare. Om 

vi upptäcker brister så för vi en dialog med dem 

för att påtala bristerna och ger dem möjlighet 

att korrigera dem, säger Eva Thörnelöf.

UTVECKLING ÖVER TID

Utvärderingen via enkäter har nu genomförts 

för fjärde gången. I princip ställer Mistra samma 

frågor varje år för att kunna följa utvecklingen 

över tid. Enkäten 

innehåller frågor 

som handlar om 

hur kapitalförval-

tarna tillämpar olika 

hållbarhetskriterier i 

förvaltningen och i 

vilken utsträckning 

förvaltarna tillämpar 

ett aktivt ägarskap. 

Några förvaltare har 

uppgett att just aktivt 

ägarskap har varit 

svårt att praktisera då det varit oklart hur röst-

ning med Mistras aktier ska gå till. Och när det 

gäller den sistnämnda frågan har Mistra lyckats 

påverka inte bara sina egna förvaltare.

– En av våra förvaltare, IDEAM, har lyckats 

åstadkomma att dess ägare, Crédit Agricole 

Asset Management, nu har tagit fram en röst-

ningspolicy för hela koncernen. Det betyder att 

vi i det här fallet har kunnat bidra till något som 

är bra inte bara för Mistra, och det är en del i 

hur vi ser på vårt uppdrag, säger Eva Thörnelöf.

Nytt för 2008 års enkät är en fråga kopplat 

till FNs principer för ansvarsfulla investeringar 

(UNPRI – United Nation Principles for Re-

sponsible Investment). UNPRI är en lista med 

ett antal principer som bör vägleda ansvarsfulla 

investeringar. Genom att skriva under prin-

ciperna förbinder man sig som företag eller 

»Vi tror att det lönar sig i 
längden att investera efter 
hållbarhetskriterier och 
att det samtidigt bidrar till 
en stabilare utveckling av 
fi nansmarknaden.«eva thörnelöf 
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När Mistra inledde arbetet med att hållbarhetsanpassa sin kapitalförvaltning 
upptäcktes snabbt att det saknades litteratur och forskning i ämnet vilket har 
varit starkt bidragande till skapandet av forskningsprogrammet Sustainable 
Investments (SI). Programmet startade år 2006 och fortsätter fram till och med 
år 2012. 
 Forskarna undersöker bland annat vilka hinder som fi nns för att fl er institu-
tionella ägare hållbarhetsanpassar sin kapitalförvaltning. En av forskargrupper-
na är inriktad mot fi nans- och kapitalmarknaden och undersöker bland annat i 
vilken utsträckning det är lönsamt med miljöanpassade investeringar för bland 
andra investerare och företag. 
 Förhoppningen är att resultaten ska leda till att bättre analysverktyg för 
investerare och kapitalförvaltare utvecklas. SI har under dess första tre år kun-
nat presentera resultat som bland annat visar att man inte förlorar på hållbara 
investeringar. I nästa fas fokuserar programmet bland annat på vilka faktorer 
som styr investerares beteende. 

FAKTA   SUSTAINABLE INVESTMENTS

institutionell ägare att följa dessa. Och majorite-

ten av Mistras förvaltare har redan skrivit under 

principerna.

– I och med att vi har skrivit under princi-

perna åligger det oss att påverka andra i samma 

riktning. Därför vill vi veta hur våra förvaltare 

gör, om de har skrivit under principerna och i så 

fall hur de tillämpar dem, säger Eva Thörnelöf.

I FINANSKRISENS SPÅR

2008 var ett minst sagt skakigt år på världens 

fi nansmarknader och även Mistra har sett en 

värdeminskning på det förvaltade kapitalet. 

Hela Mistras portfölj gick ner med 20 procent.

– Det som föll mest var förstås aktier och 

jämfört med Mistras jämförelseindex som föll 

med 15 procent så gick Mistra väsentligt sämre. 

Främst beror det på att de räntebärande papper 

som vi har gick betydligt sämre än sitt jämfö-

relseindex, säger Märtha Josefsson, ordförande i 

Mistras kapitalförvaltningskommitté.

Mistras största aktieförvaltare – Generation 

Investment Management – klarade sig dock 

förhållandevis bra och det är inte första året som 

de utmärker sig.

– Förklaringen är att de är duktiga förvaltare 

och att de mer än våra andra förvaltare integre-

rar hållbarhetsaspekter med investeringsanalyser, 

säger hon.

Även om Mistras kapital under 2008 har mins-

kat i värde kommer det inte att påverka utbetal-

ningarna till de olika forskningsprogrammen.

– Vi har så mycket kapital att det inte påver-

kar våra forskningsanslag, säger Eva Thörnelöf.



ÅRSREDOVISNING 2008

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2008-01-01–2008-12-31, stiftelsens femtonde verksamhetsår. Siffrorna inom 

parentes avser år 2007.

ÄNDAMÅLSFÖRVALTNING
Ändamålsbestämningen, paragraf 1, i stiftel-
sens stadgar har följande lydelse:

”Stiftelsen, vars benämning skall vara Stif-
telsen 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 interna-
tionella klass med betydelse för Sveriges 
framtida konkurrenskraft. Forskningen 
skall ha betydelse för lösandet av viktiga 
miljöproblem och för en miljöanpassad 
samhällsutveckling. Möjligheterna att 
upp nå industriella tillämpningar skall tagas 
till vara.”

STYRELSEN
Under verksamhetsåret har följande personer 
varit ledamöter i Mistras styrelse:
Lena Treschow Torell, ordförande  
Björn Hägglund, vice ordförande  
Svante Axelsson 
Charlotte Brogren 
Christina Lindbäck 
Lars Magnusson 
Stefan Nyström    
Maria Strömme
Mathilda Tham
Johan Trouvé   
Cynthia de Wit

Mistras styrelse har under år 2008 haft fyra 
sammanträden.

MISTRAS VERKSAMHET UNDER ÅR 
2008
Mistra har: 
– betalat ut 169 (170) Mkr i forskningsmedel
– beviljat medel till en ny satsning

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

MISTRAPROGRAM 
Mistra har från start till och med utgången av 
år 2008 fattat beslut om att investera i totalt 
41 (40) större forskningsprogram, varav ett nytt 
under 2008. Den nya satsningen Future Forests 
är resultatet av en utlysning år 2007. Det bevil-
jade beloppet för Future Forests är sammanta-
get 60 Mkr och sträcker sig fyra år framåt.
 Under året har Mistra beviljat medel till en 
fortsatt forskningsfas för programmen Plant-
ComMistra, Sustainable Investments samt 
Stålkretsloppet. Sammanlagt innebär dessa 
tre satsningar ett beviljat belopp på 165 Mkr 
under högst fyra år.
 Under året har fyra program, LUSTRA, 
HagmarksMistra, Ljudlandskap för bättre 
hälsa samt TransportMistra, slutfi nansierats 
när det gäller forskning. Vad det gäller Trans-
portMistra, Ljudlandskap och Hagmarks-
Mistra är vissa delar inte helt avslutade men 
programmen är under avveckling. 
 En utlysning inom området ”Urbana fram-
tider” har gjorts under 2008, där tre av totalt 
sju ansökningar har fått planeringsanslag för 
att skriva en fullständig ansökan.
 Under året har Mistra också beslutat om 
en större kartläggning inom området ”Car-
bon, Capture and Storage (CCS)”. Samman-

lagt har 8 Mkr beviljats för denna satsning 
som pågår under högst 2 år.

IDÉSTÖD 
Mistra har beviljat totalt 30 (24) idéstöd 
sedan introduktionen år 2001. År 2008 be-
viljades sex idéstöd från 2007 års utlysning, 
som sträcker sig över fyra år på sammanlagt 
30 (23) Mkr. 2007 års utlysning av idéstöd 
var den sista omgången för denna stödform.

ÖVRIGT STÖD

Utöver stöd till forskning har Mistra under 
2008 beviljat stöd främst till planeringsanslag 
för att sökanden ska utveckla fullständiga 
programförslag. 

KAPITALFÖRVALTNING
Mistras stadgar berör förvaltningen av stiftel-
sens kapital:
– ”Styrelsen ansvarar för att stiftelsens för-

mögenhet förvaltas på betryggande sätt så 
att riskerna begränsas och möjligheterna 
till god avkastning tillvaratas.”

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

– ”Stiftelsens verksamhet får på sikt medfö-
ra att stiftelsens förmögenhet förbrukas.”

  2008   2007   2006  2005  2004
Beslutade anslag 267     120     252    143      93
Totalt utbetalt till forskning 169     170     185    193    200
Förvaltat kapital 2 731  3 529  3 607 3 661 3 220

FLERÅRSÖVERSIKT (MKR)
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Sedan 2004-07-01 har kommittén för 
kapitalförvaltning bestått av de externa 
ledamöterna Märtha Josefsson (ordförande), 
Peter Norman och Erik Sjöberg vilka omför-
ordnades 2008-07-01. Enligt den av styrelsen 
2005-04-04 antagna arbetsordningen ingår 
Mistras VD Ola Engelmark som ledamot av 
kommittén för kapitalförvaltning. 
 Vid starten år 1994 var Mistras kapital 
2 500 Mkr. Vid utgången av 2008 var 
marknadsvärdet 2 731 (3 529) Mkr. Totalt har 
2 559 (2 390) Mkr betalats ut till forskning, 
varav 169 (170) Mkr under 2008. 
 Mistras förvaltning är uppdelad i elva 
mandat förvaltade av åtta förvaltare. Mistra 
investerade i juni 2008 för första gången i 
en Clean Tech fond – Generation Climate 
Solution Fund. 
 Avkastningen på Mistras kapital var –19,1 
procent för hela portföljen vilket underskred 
det sammanvägda jämförelseindexet med 4,7 
procentenheter. Underavkastningen förklaras 
framför allt av att ränteförvaltningen avkastat 
betydligt lägre än jämförelseindex. 
 Avkastningen på aktieportföljen var –33,3 
procent vilket var 1,2 procentenheter under 
Mistras jämförelseindex för aktier. Ränte-
portföljen avkastade 0,5 procent vilket är 
6,1 procentenheter under jämförelseindex. 
Avkastningen beräknas genom att mäta 
förändringen i portföljens marknadsvärde 

efter förvaltningsarvoden och transaktions-
kostnader samt justerat för insatt och uttaget 
kapital (så kallad tidsvägd avkastning).
 Hela Mistras portfölj förvaltas sedan 1 april 
2007 med någon form av hållbarhetskrite-
rier. Mistra har genomfört en uppföljning av 
hållbarhetsprofi len i förvaltningen genom en 
enkät och uppföljande telefonsamtal för fjärde 
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 avkastningsanalys för dessa upp-
drag jämfört med en konventionell portfölj. 
 Vid årsskiftet var andelen svenska ränte-
bärande placeringar inklusive likvida medel 
55,2 % (40,7 %). 

ORGANISATION OCH PERSONAL
Mistra hade vid årsskiftet sju (sex) fast an-
ställda samt en (två) deltidsanställd projekt-
anställning. Under början av 2009 kommer 
ytterligare tre anställda ha nyrekryterats. 
 Mistra anlitar vetenskapliga experter, 
främst utländska, för bedömning av förslag 
till forskningsprogram, för utvärdering av 
pågående forskningsprogram 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, juri-
dik, värdepappersadministration med mera. 

RISKER OCH RISKHANTERING
Vid förvaltningen av stiftelsens kapital upp-
kommer marknadsrisker i form av aktiepris-
risk, ränterisk, kreditrisk och valutarisk. Sty-
relsen har lagt fast riktlinjer för att anpassa 
risknivån till den fastställda placeringshori-
sonten. Kapitalförvaltningskommittén följer 
löpande upp risknivån i förvaltningen och 
utvärderar de ramar som lagts fast.
 I verksamheten förekommer även opera-
tiva risker, det vill säga risker för förluster till 
följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade 
processer, mänskliga faktorn, felaktiga 
system eller externa händelser. De operativa 
riskerna begränsas genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete.

FRAMTIDSUTSIKTER
Mistras avsikt är att betala ut högst 1 200 
Mkr i forskningsbidrag under den närmaste 
6-årsperioden. Med ett kapital på 2,7 Mkr 
är utbetalningsnivån så hög att det är stor 
sannolikhet att Mistras kapital kommer att 
förbrukas på lång sikt.  
 Stiftelsens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassafl ödesanalys med 
tilläggsupplysningar.

Räntebärande placeringar inklusive likvida medel 55,3%
Svenska aktier   7,9%
Övriga europeiska aktier   9,0%
Amerikanska aktier   6,3%
Globala aktier 16,5%
Övriga aktier   3,3%
Alternativa placeringar    1,7%
TOTALT               100,0%

FÖRDELNINGEN AV MISTRAS TOTALA PORTFÖLJ 2008-12-31 I PROCENT:
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  Not 2008 2007 

Stiftelsens intäkter    

Aktieutdelningar   21 763 460 25 023 177 

Räntor, värdepapper   55 248 536 51 779 263 

Räntor, bank   2 412 838 6 041 609 

Övriga intäkter   291 344 2 126 936 

SUMMA INTÄKTER   79 716 178 84 970 985

Stiftelsens kostnader    

Förvaltningskostnader   –438 206 –4 915 651 

Övriga externa kostnader 1,2,3 –15 208 253 –11 694 983 

Personalkostnader 4 –10 796 221 –9 199 771 

Avskrivningar av materiella    

och immateriella anläggningstillgångar   –162 539 –252 878 

SUMMA KOSTNADER   –26 605 219 –26 063 283

Förvaltningsresultat  53 110 959 58 907 702

Resultat från fi nansiella poster    

Resultat från värdepapper och fordringar som    

är anläggningstillgångar 5  –432 175 109 105 059 725 

Räntekostnader och liknande resultatposter   0 –3 206 

Ränteintäkter  3 248 0

Resultat efter fi nansiella poster  –379 060 902 163 964 221

Årets resultat  –379 060 902 163 964 221

RESULTATRÄKNING

mistra 200840



  Not 31 Dec 2008 31 Dec 2007

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgift på annans fastighet 6 130 055 173 406 

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 7 390 026 161 395 

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav 8 2 528 100 372 3 129 457 520 

Summa anläggningstillgångar  2 528 620 453 3 129 792 321

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Aktuella skattefordringar  0 141 728 

Övriga fordringar 9 460 437 1 242 392 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 606 079 14 106 495 

Summa kortfristiga fordringar   18 066 516 15 490 615

Kortfristiga placeringar 10   

Övriga kortfristiga placeringar  14 608 520 74 124 166 

Kassa och bank  168 861 391 56 057 470 

Summa kortfristiga placeringar  183 469 911 130 181 636

Summa omsättningstillgångar  201 536 427 145 672 251

SUMMA TILLGÅNGAR  2 730 156 880 3 275 464 572

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 11   

Bundet eget kapital    

Stiftelsekapital  2 500 000 000 2 500 000 000 

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  –31 947 803 65 994 852 

Årets resultat  –379 060 902 163 964 221 

Summa fritt eget kapital  –411 008 705 229 959 073

SUMMA EGET KAPITAL  2 088 991 295 2 729 959 073

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 344 400 886 630 

Övriga skulder  2 894 106 4 510 429 

Beviljade, ej utbetalda anslag  634 986 878 539 155 716 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 940 201 952 724 

Summa kortfristiga skulder   641 165 585 545 505 499

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 730 156 880 3 275 464 572

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

 

BALANSRÄKNING
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  2008 2007

Den löpande verksamheten   

Resultat efter fi nansiella poster –379 060 902 163 964 221

Avskrivningar 162 539 252 879 

Nedskrivningar  303 524 477 0

     

Kassafl öde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital –75 373 886 164 217 100

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapitalet   

Förändringar av kortfristiga fordringar 56 939 745 –18 080 014 

Förändringar av övriga kortfristiga skulder –171 076 –5 950 276 

Kassafl öde från den löpande verksamheten  –18 605 217 140 186 810 

   

Investeringsverksamheten   

  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –347 819 –62 614 

Investeringar i fi nansiella anläggningstillgångar 297 832 671 40 802 450 

Kassafl öde från investeringsverksamheten 297 484 852 40 739 836 

 

Kassafl öde från bidragsverksamheten –166 075 714 –169 879 441 

   

Årets kassafl öde 112 803 921 11 047 205

Likvida medel vid årets början 56 057 470 45 010 265

Likvida medel vid årets slut 168 861 391 56 057 470

KASSAFLÖDESANALYS

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Årsredovisningen har upprättats enligt års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.
 I de fall allmänt råd saknas eller då av-
vikelse skett gentemot allmänt råd beskrivs 
tillämpade redovisnings- och värderingsprin-
ciper nedan.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärde där inget annat anges.
 Kortfristiga placeringar värderas enligt 
lägsta värdets princip. Upplupen ränta på 
placeringarna redovisas som upplupen intäkt 
i balansräkningen.
 Långfristiga värdepappersinnehav värderas 
kollektivt till det lägsta av anskaffningsvärde 
och verkligt värde då syftet med placering-

arna är att uppnå riskspridning. Verkligt 
värde på värdepapper bestäms av senaste 
betalkurs.
 Värdet av fordringar och skulder i utländsk 
valuta har framräknats med den på boksluts-
dagen noterade köpkursen för respektive 
valuta.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER   
FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprung  liga anskaffningsvärden och be räknad 
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång. Avskrivnings tiden 
är ändrad från 2006. Avskrivningstiden är 
5 år för inventarier inköpta 2006 eller senare, 
och för inventarier inköpta tidigare än 2006 
är av skrivningstiden 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 förhållande till 
nominellt värde har periodiserats 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 68 153 (79 621) 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.

  2008 2007

KPMG AB 204 049 175 000

Riksrevisionen             54 250              76 125

Summa             258 299            251 125

3 Externa kostnader, övrigt 2008 2007

Konsultkostnader 9 253 353 5 160 274

Resor och traktamenten 1 667 745 1 120 541

Redovisningsarvoden 16 467 370 063

Lokalkostnader 1 592 572 1 509 171 

Kontorskostnader 1 290 597 2 459 459

Övriga externa kostnader 1 387 519 1 075 475

Summa externa kostnader övrigt         15 208 253 11 694 983

4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2008 2007

Kvinnor 5 5

Män 3 2

Summa  8 7

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 644 250 1 523 308

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 4 579 962 4 252 049

Pensionskostnader  1 800 832 1 354 593

Övriga sociala kostnader 2 276 203 1 753 264

Övriga personalkostnader 494 973 316 557

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 10 796 220 9 199 771

Arvodena till styrelseledamöterna var 520 000 (459 420) kronor och till Mistras kapitalförvaltningskommitté 203 250 (204 288) kronor.

Lön till VD har utgått med 921 000 (859 600) 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 ersättningen 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 VDs individuella pensions- och sjukför-
säkring. Beloppet uppgick till 256 200 (234 850) kronor.
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5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2008     2007

Kursdifferenser –88 553  743 – 46 099 628

Realisationsresultat vid försäljningar –40 096 889                151 159 354 

Nedskrivningar                                                                                      –303 524 477 0

                                                                                                                –432 175 109 105 059 726

6 Förbättringsutgift på annans fastighet 2008-12-31 2007-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 303 459 303 459

Inköp – -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 303 459 303 459

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar –130 053 -86 702

Årets avskrivningar –43 351 -43 351

Utgående ackumulerade avskrivningar –173 404 -130 053

Utgående redovisat värde 130 055 173 406 

7 Inventarier 2008-12-31 2007-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 727 827 4 450 810

Inköp 347 819 62 614

Försäljningar/utrangeringar 0 -3 785 597

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 075 646 727 827

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar –566 432 -4 142 502

Utrangeringar 0 3 785 597

Årets avskrivningar –119 188 -209 527

Utgående ackumulerade avskrivningar –685 620 -566 432

Utgående redovisat värde 390 026 161 395

8 Långfristiga värdepappersinnehav

  Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Aktier, svenska 298 632 211  214 426 379 214 426 379

Aktier, utländska 5 336 080  1 463 668 1 463 668

Fondandelar, utländska 1 139 794 769   995 782 824 995 782 824

Obligationer, svenska 1 312 011 648  1 253 444 130 1 253 444 130

Övriga utländska värdepapper 78 850 141  62 983 371 62 983 371

Summa värdepapper 2 831 624 849 2 528 100 372 2 528 100 372

Nedskrivning har skett med totalt 303 524 477 kr till marknadsvärdet, då det är lägre än bokfört värde.

NOTER FORTSÄTTNING
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9 Övriga fordringar 2008-12-31 2007-12-31

Restitutioner, kupongskatt 0 687 595

Överskottsmedel Skandia 249 203 459 802

Övriga fordringar 137 092 94 995

Kundfordringar 74 142 –

Summa övriga fordringar 460 437 1 242 392

10 Kortfristiga placeringar

  Bokfört värde Marknadsvärde

Penningmarknadsinstrument 14 608 520 14 928 405

11 Eget kapital 2008-12-31 2007-12-31

Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Förändring tidigare år 232 610 491 172 280 796

Årets anslag –266 539 340 –119 881 250

Återförda anslag 1 981 046  13 595 306 

Årets resultat –379 060 902 163 964 221

Summa eget kapital 2 088 991 295 2 729 959 073

12 Upplupna kostnader  2008-12-31 2007-12-31

Upplupna förvaltningskostnader –817 392 –320 011

Lagstadgade soc avg, särsk lönesk/sjukf. –390 711 –378 475

Övriga upplupna kostnader –732 098 –254 238

Summa upplupna kostnader –1 940 201 –952 724

 

Stockholm den 2:a april 2009

Lena Treschow Torell, ordförande Stefan Nyström

Mathilda Tham Christina Lindbäck

Björn Hägglund, vice ordförande Svante Axelsson

Lars Magnusson Cynthia de Wit

Maria Strömme Johan Trouvé

Charlotte Brogren 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 april 2009.

Henrik Söderhielm Anders Bäckström Håkan Östebo

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Utsedd av riksrevisionen
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