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KLIMATFÖR-
HANDLINGAR OCH 
FINANSKRIS 

INNEHÅLL

År 2009 var ett år som präglades av internationella 
klimatförhandlingar men också den globala fi nans-
krisen. Ett stort ansvar har vilat på den svenska 
regeringen som ordförande för EU och Sverige 
har haft en viktig roll under klimatförhandlingarna 
i Köpenhamn. Många anser att förhandlingarna 
misslyckades då inga bindande avtal skrevs under. 
Men i ett avseende lyckades man – alla världens 
politiska ledare var där. Klimatfrågan tas nu på 
allvar och står högt på den politiska dagordningen.
 Även Mistra fanns med i Köpenhamn och våra 
forskningsprogram var representerade med bland 
annat Clipore. Generellt har Mistra under året ökat 
sin internationella synlighet. En av höjdpunkterna 
var det seminarium som Mistra arrangerade för 
att välkomna 2009 års nobelpristagare i ekonomi, 
Elinor Ostrom, nära knuten till Mistra genom sitt 
arbete i styrelsen för Stockholm Resilience Centre.
 Vi gladde oss också över Al Gores besök under 
sommaren där vi fi ck möjlighet att diskutera Gene-
ration Investment Management, den kapitalförvalt-
ningsfond han var med och grundade och som 
förvaltar en del av Mistras kapital. 
 I fi nanskrisens spår har Mistras utvärdering av 
den egna kapitalförvaltningen visat att våra inves-
teringar baserade på tydliga hållbarhetskriterier 
inte bara är lönsamma utan även mindre känsliga 
för nedgångar än traditionell kapitalförvaltning. 
 Efter ett besvärligt fi nansår står Mistra väl 
rustat och kan ta itu med nya utmaningar i nya 
forskningsprogram med fokus på klimatet och en 
hållbar utveckling. Lösningarna kräver gränsöver-
skridande arbetssätt där olika vetenskapliga disci-
pliner samverkar tillsammans med näringsliv och 
offentlig sektor. Detta är utgångspunkten i det nya 
forskningsprogrammet Mistra Urban Futures, som 
ska ta fram ny kunskap om optimal hållbar stads-
utveckling. Flera nya forskningsprogram planeras 
som kommer att verka under lång tid och bidra till 
en hållbar utveckling.
 Det kommer att bli ett nytt spännande år även 
efter år 2009.

Lena Treschow Torell
Styrelseordförande Mistra
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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 sam-

hällsutveckling. 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 sam-
verkan med användare bidrar till att förebygga och lösa väsentliga miljö-
problem.

•  Forskning initierad av Mistra ska bland annat bidra till effektivare ener-
gianvändning 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 cirka tjugo stora tvär-
vetenskapliga forskningsprogram eller centrum, 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.

GENOMSLAG NU 
OCH OM HUNDRA ÅR
Mistras forskning ska göra skillnad, den ska vara av hög 

kvalitet och ge stor miljö- och samhällsnytta – det är 

Mistras mantra. Det vi strävar efter tar tid samt förutsät-

ter samverkan med kunniga, nyfi kna och engagerade 

människor. Det går inte alltid fort, men det blir bra.

Forskning och ny kunskap är en förutsättning för ut-
veckling. Till det behövs drivande, kunniga och nyfi kna 
människor. Forskningsledare och forskare som tillsam-
mans med entreprenörer och förvaltare kan bygga en 
tvärvetenskaplig miljö som leder till affärsutveckling 
eller policyunderlag.
 Mistra behöver dessa människor för att lyckas i sitt 
uppdrag. Ambitionen är att verksamhet och arbets-
sätt lever vidare även efter att Mistras fi nansiering har 
upphört. Mistra vill därför bidra till en arbetskultur där 
siktet redan från början är inställt på att tänka långsik-
tigt på de samhällseffekter forskningen kan ge.
 Men det kräver ett gränsöverskridande ledarskap 

att utforma och driva dessa forskningsmiljöer, det 
kräver en förmåga att förstå och röra sig i och mellan 
akademi, företag och offentlig förvaltning. Något som 
inte alls är självklart i ett sektoriserat samhälle. En viktig 
uppgift för Mistra är därför att upptäcka och stödja 
den typen av forskningsledare. En annan att stödja 
samtalet om vetenskap och nytta snarare än den inom-
vetenskapliga diskussionen.
 För att kunna kommersialisera forskningsresultat 
måste det fi nnas en möjlig marknad. Forskningen inrik-
tas på att lösa eller förebygga problem genom att ut-
veckla tjänster och produkter som bidrar till lösningen.
 Flera av programmen har redan kommersiella pro-
dukter, till exempel båtbottenfärg framtagen av Marine 
Paint, andra program är på god väg, Svartlutsförgas-
ning utvecklar ny teknik för att förgasa svartlut och 
bland annat tillverka fordonsbränsle och Greenchem 
har ett första patent på en process som enbart använ-
der förnyelsebara råvaror. En bidragande orsak till att 
resultaten kan omsättas i kommersiella produkter är att 
alla tre programmen redan från starten har samarbetat 
med företag intresserade av forskningsresultaten.
 En del av Mistras forskningssatsningar, till exempel 
Clipore och Mistras vitbok om CCS, är inriktade mot att 
leverera resultat som kan utgöra underlag i förhand-
lingar, till exempel klimatförhandlingarna i Köpenhamn i 
december 2009. Förhandlingarna visade att det trots bra 
och genomarbetade underlag inte främst är kvaliteten 
på forskningsresultaten som avgör hur framgångsrika 
olika förhandlingar blir. Det är en utmaning för forskare 
och beslutsfattare att vidareutveckla samarbetet och in-
tressera sig för varandras frågor respektive resultat. Den 
politiska dagordningen är föränderlig, ibland i en takt 
där forskningen inte hinner med att lägga om kursen 
efter den politiska inriktningen. Forskningen arbetar där-
för på fl era fronter samtidigt eftersom man inte exakt 
vet vilka resultat som kommer att efterfrågas.
 Nya forskningsbeslut under året, som vi hoppas 
mycket på, är centret Mistra Urban Futures, fortsätt-
ning på programmen Entwined – Handel och miljö 
samt E4 – Förbränningsmetoder och efterbehandling.
 År 2009 fyllde Mistra 15 år. En kort tid för att åstad-
komma förändring i samhälle och näringsliv, men inte 
alls orimligt kort. Många av Mistras program har lett till 
företag eller nya arbetsmodeller i offentlig förvaltning. 
Andra har lett till ny forskning med annan fi nansiering. 
Men ännu viktigare är att Mistraforskare och avnämare 
gått vidare och fortsätter att arbeta över gränser mel-
lan forskning och praktik – Mistras signum.

I mars 2010 valde 
Ola Engelmark 
att lämna sitt 
VD-uppdrag för 
nya utmaningar. 
Mistras styrelse har 
i avvaktan på att 
ny VD är på plats 
utsett Clas-Uno 
Frykholm till tf VD.

mistra 2009 5mistra 20094

Ola Engelmark, 
Mistra.



 

PENGARNAS 
VÄG
Som ett led i Mistras kvalitetsarbete har Mistra tagit 

ett initiativ till att följa upp medlens väg mot forsk-

ningsresultat. Vilka är de slutliga mottagarna av peng-

arna? Vilka trender kan utläsas i fördelningen? Hur 

skiljer sig mottagargrupperna under åren? 

GENOM ATT FÖLJA forskningsbidragens väg 

via olika anslagstagare – i olika led – kan 

Mistra utläsa en rad olika trender genom åren. Ett 

exempel är att fokuset på forskningen har ändrats, 

från nästan enbart naturvetenskap och teknik till 

betydligt mer samhällsvetenskap. Idag är Mistra en 

stor finansiär inom samhällsvetenskaplig miljö-

forskning. Denna omfördelning syns i fördel-

ningen mellan olika lärosäten sett över tid.

MINSKAD ANDEL

Ett av resultaten i undersökningen visar till 

exempel att Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 

under Mistras första tio år stod som mottagare 

av 450 miljoner kronor. Det motsvarade cirka 

30 procent av alla utdelade pengar. Men under 

de senaste fem åren har medlen till SLU minskat 

till ungefär tio procent, det vill säga 150 miljoner 

kronor.

– Totalt har Mistra betalat ut knappt 600 

miljoner kronor till SLU, varav merparten under 

de första 10 åren. Det kan jämföras med den 

näst största mottagaren, som har fått mindre än 

300 miljoner, säger Fredrik Gunnarsson, admi-

nistrativ chef på Mistra.

Under senare år har det alltså skett en för-

skjutning av Mistras årliga investeringar om 

cirka 200 miljoner mot fl er lärosäten med 

samhällsvetenskaplig inriktning, men även mot 

aktörer utanför universitetssektorn, både utom-

lands och i Sverige. 

INTRESSANTA TRENDER

– Fortfarande går mer än 70 procent av 

Mistras investeringar till svenska universitet, 

men under de första fem åren var andelen 

betydligt högre. Dessa, och många fl er intres-

santa trender, går att utläsa ur resultaten, säger 

Fredrik Gunnarsson.

Mistra investerar i forskargrupper som ska 

lösa viktiga miljöproblem. En bärande idé är 

att det ska ske i samverkan med användarna 
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Fredrik Gunnarsson 
Mistra.

av forskningsresultaten. Dessa användare fi nns 

inom såväl näringsliv som inom förvaltning, 

politik och frivilligorganisationer. Samtidigt har 

alla Mistraprogram en programvärd. Det kan 

vara en högskola, ett institut, ett företag eller 

någon annan organisation. Programvärden ger 

programmet en hemvist och är den konkreta 

mottagaren av de utbetalningar som görs från 

Mistra. Men därifrån kan sedan medlen gå 

vidare till en rad olika samarbetspartners.

DJUPDYKNINGAR

– Av en satsning på 20 miljoner till Stockholms 

universitet kanske fem sedan går vidare till 

Lunds universitet, fem till KTH och fem till 

Chalmers, säger Fredrik Gunnarsson.

Därför har alltså Mistra gjort djupdykningar 

och undersökt vart pengarna gått. Det gäller alla 

projekt och program sedan Mistras start för 15 

år sedan.

– Det har varit ett digert arbete, då många 

program är avslutade och de ansvariga sysslar 

med andra saker sedan lång tid tillbaka. Det har 

inte varit praktiskt möjligt denna gång att följa 

varje enskild krona, men sammanställningen ger 

en bra översikt över var pengarna använts.

ÄVEN ANDRA AKTÖRER

Fredrik Gunnarsson tror att resultaten kan vara 

intressanta för många grup per, främst för läro-

säten men även andra aktörer.

– Det är en tydlig trend att det är fl er och fl er 

universitet som frågar efter hur mycket medel 

olika fi nansiärer delat ut till dem jämfört med 

andra. Men det främsta skälet till genomgången 

är att Mistra har nytta av informationen.

– Den kan ge oss underlag för framtida stra-

tegiska beslut kring var pengarna gör mest nytta. 

Idag fi nns en mer direkt uppföljning av hur 

medlen används, men det är ändå slående hur 

lång tid det tar innan det går att utläsa långsik-

tiga trender ur det statistiska materialet. 

FEMÅRSINTERVALL

– Vi har valt att lägga en femårsintervall för 

tolkningarna av tendenserna, så de satsningar 

som görs idag kan avläsas först 2015, säger Fred-

rik Gunnarsson.

Helt klart är att dessa fakta ger mersmak. 

En tänkbar vidare utredning kan också vara att 

utröna hur medlen gjort nytta, vilka mönster 

går att tolka? 

– Viktiga frågor inför framtiden är att titta 

noggrannare på vad investeringarna används 

till, om forskningen sker i sann tvärvetenskaplig 

anda, det vill säga om grupperna verkligen har 

samarbetat över disciplingränserna.
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SAMHÄLLS-
VETENSKAPLIG 
MILJÖFORSKNING 
I FRONTEN
Det går bra för svensk samhällsvetenskaplig miljöforskning. Det visar en utvärdering som gjorts 

av internationella experter under 2009. Mistra ligger mycket bra till både nationellt och inter-

nationellt sett. Det gäller såväl vetenskaplig kvalitet som användarnytta.

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA inslaget i 

svensk miljöforskning har ökat markant 

under senare tid. Det är något som fl era svenska 

forskningsfi nansiärer märkt av.

– Det kan tyckas märkligt att naturvetenskap 

och teknik länge dominerat miljöforskningen 

när det många gånger är människan som skapat 

miljöproblemen, inte tekniken, säger Clas-Uno 

Frykholm, utvärderings- och kvalitetsansvarig 

på Mistra.

SENASTE TIO ÅREN

Den utvärdering av samhällsvetenskaplig miljö-

forskning som sex svenska forskningsfi nansiärer 

– Vetenskapsrådet, Formas, Mistra, Natur-

vårdsverket, Energimyndigheten och Riksban-

kens Jubileumsfond – nu genomfört visar hur 

forskningen utvecklats under de senaste tio åren. 

Huvud syftet med utvärderingen var att få en 

bild av hur svensk samhällsvetenskaplig miljö-

forskning står sig i internationella sammanhang. 

– Vi och övriga fi nansiärer i utvärderingen 

vill förstås se vad satsningarna har lett till för 

att kunna fatta klokare beslut i framtiden, säger 

Clas-Uno Frykholm.

Mistra tillhör de fi nansiärer som tidigt insåg 

vikten av att satsa på tvärvetenskaplig miljö-

forskning. Idag satsar Mistra drygt 50 miljoner 

per år på samhällsvetenskap och humaniora, 

vilket är en fjärdedel av de 200 miljoner som 

Mistra årligen investerar. Det är den största sats-

ning som någon av fi nansiärerna gör procentu-

ellt sätt, och det är bara Formas som satsar mer i 

pengar räknat.

VETENSKAPLIGA KVALITETEN

Den utvärdering som nu genomförts består av 

ett antal olika delstudier. En har tittat på hur 

forskningsfältet ser ut och hur det har utveck-

lats över tid, en har granskat den vetenskapliga 

kvaliteten och nyttan i ett urval av projekt, en 

har analyserat hur resultaten förts ut och hur 

de uppfattats av tilltänkta användare och en 

har mer ingående studerat antalet artiklar som 

publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter.

Analysen av forskningsfältet visar att de om-

råden inom miljöforskningen som har de största 

inslagen av samhällsvetenskap och humaniora 

är klimat- och energiforskning, forskning om 

ekosystem och forskning för att ta fram olika 

verktyg för beslutsfattare.

– Miljöforskningen generellt sett har föränd-

rats från att tidigare ha fokuserat mycket på att 

hitta tekniska lösningar på olika problem till 

att nu försöka förstå system där människan och 

mänskligt handlande är centralt, säger Clas-Uno 

Frykholm. Från början var det mest miljöeko-

nomer, statsvetare och jurister som var inblan-

dade, men på senare tid har skaran utökats med 

sociologer, kulturgeografer, psykologer, histori-

ker och en och annan fi losof. 

BETYGET EXCELLENT 
I den delstudie där internationella experter 

granskat ett urval av projekt och program från 

de olika fi nansiärerna hamnar Mistra i topp 

både när det gäller vetenskaplig kvalitet och 

nytta. Samtliga Mistraprogram som granskades 

fi ck betyget ”excellent” när det gäller nyttan, 

och två av tre program fi ck betyget ”excellent” i 

vetenskaplig kvalitet. 

– Det bör dock påpekas att urvalet var litet 

och resultaten bör därför tas med en nypa salt, 

säger Clas-Uno Frykholm, men det är ju ändå 

glädjande att vi kom så väl ut i den internatio-

nella jämförelsen. 

Han berättar också att Mistra ligger långt fram-

me när det gäller tvärvetenskaplig miljöforskning 

generellt sett, och självklart är andra intresserade 

av vad vi gör. Det fi nns heller ingen lika systema-

tisk utvärdering gjord inom området tidigare.

SAMHÄLLSVETARE OCH HUMANISTER

Resultaten ska nu återkopplas till Mistras 

styrelse. I slutrapporten från de internationella 

utvärderarna ges sju konkreta rekommendatio-

ner till de sex fi nansiärerna. De handlar bland 

annat om att öronmärka pengar för samhälls-

vetenskaplig miljöforskning och att involvera 

samhällsvetare och humanister mer i utarbetan-

det av både utlysningstexter och ansökningar.

– Tanken är att rekommendationerna ska bli 

vägledande för hur Mistras fi nansiering ska se ut 

i framtiden, men redan nu kan vi se att Mist-

ras strategi att satsa på stora tvärvetenskapliga 

forskningsprogram där användarperspektivet är 

centralt ser ut att vara framgångsrik.

Clas-Uno Fryholm säger att det även fi nns 

planer på uppföljande studier.

– Vi vill gärna se hur själva samverkan går till. 

Hur arbetar naturvetare och tekniker tillsam-

mans med samhällsvetare och humanister? 

Jobbar man verkligen ihop, eller sker arbetet i 

parallella spår? Finns det en ömsesidig respekt 

för de olika kompetensområdena? 

FLER FÖLJER EFTER

Självklart är han mycket nöjd med resultaten så 

här långt, då de visar att Mistras väg varit rätt.

– Vi är ganska säkra på att fl er kommer att 

följa efter. Frågan är vad Mistra ska göra då, vi 

har alltid haft en inriktning mot att göra det 

som andra inte gör, eller att göra det på ett an-

norlunda sätt. Nu kanske vi får hitta på något 

helt nytt, säger han med ett leende.

Kanske kan det nya bli att satsa på miljö-

forskning med tydligare inriktning mot huma-

niora – eller varför inte mot pedagogik.

– Det fi nns många etiska problem att lösa i 

framtiden, till exempel när det gäller genmo-

difi erad mat, som historiker och fi losofer kan 

behöva titta närmare på. Men samhället behöver 

också förändras genom pedagoger som utmanar 

tankesätt och beteenden hos den uppväxande 

generationen – de som är morgondagens ledare 

och forskare!

Mobilising Swedish Social Science Research on Sustainabi-

lity – An Evaluation of Swedish Social Science Research on 

Sustainability (Forskningsrådet Formas m.fl ., April 2010)
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Mistra.
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FORSKNING SOM 
BRÄNSLE I POLITIKEN

En del av Mistras forskningsprogram syftar 

till att ta fram resultat som kan utgöra fak-

taunderlag vid olika internationella förhand-

lingar. Globala handelsavtal är ett område där 

forskare inom Mistraprogrammet Entwined 

bidrar med kunskap, bland annat genom att 

undersöka hur olika miljöaspekter kan inte-

greras i avtalen. Klimatförhandlingarna är ett 

annat viktigt område där forskare inom fl era 

Mistrafi nansierade program bidrar med fakta-

underlag.  Mistra-SWECIA är ett av dem och 

utvecklar beräkningsmodeller som integrerar 

klimatet och dess förändringar och hur dessa 

påverkar samhället i stort. Huvuduppgiften för 

ett annat program, Clipore – Mistras Climate 

Policy Research Programme, är att bedriva 

forskning kring hur vi får en internationellt 

gångbar och effektiv klimatpolitik. Det sker 

bland annat genom att förse förhandlings-

systemet – i vid bemärkelse – med samhälls-

vetenskapligt underlag inför förhandlingarna. 

Det kan likaväl handla om att ta fram förslag 

till ekonomiska styrmedel som att förstå den 

politiska processen bakom förhandlingarna. 

Lars-Erik Liljelund är ordförande i styrelsen för 

forskningsprogrammet Clipore – men också 

statsminister Fredrik Reinfeldts klimatrådgi-

vare. Hans vardag består av att föra samman 

forskningsresultat och politik.



En annan lärdom från Köpenhamn är att det 

inte spelar någon roll hur överens det internatio-

nella vetenskapssamfundet är om vilka åtgärder 

som är viktiga så länge den politiska agendan 

bestäms av andra intressen. Men hur ska då fors-

karna nå de politiska beslutsfattarna? Och kan 

forskningen påverka den politiska processen? 

Lars-Erik Liljelund borde veta, både i egenskap 

av politisk rådgivare men också som styrelseord-

förande i Clipore.  Han menar att forskningen i 

olika hög utsträckning kan påverka politiker och 

politiska processer.

– Clipore är ett internationellt forsknings-

program med forskare i fl era världsdelar. Störst 

infl ytande har programmet hittills haft i USA i 

och med att det forskningsinstitut som vi samar-

betar med har direkt koppling till både Vita 

Huset och den nya administrationen i USA. På 

liknande sätt förhåller det sig med våra forskare 

i Indien, säger han.

Samtidigt, menar han, är det vanskligt att 

hitta direkta samband mellan policyutformning 

och beslutsfattande å ena sidan och ett forsk-

ningsprogram som Clipore å andra sidan.

FORSKNING OCH POLITIK

Själv har han fötterna rotade både i forskning 

och i offentlig förvaltning. Han har doktorerat 

i ekologisk botanik, arbetat som lärare och fors-

kare vid Stockholms universitet, varit kanslichef 

för Miljövårdsberedningen vid Miljödeparte-
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KLIMATFÖRHANDLINGARNA I Köpenhamn 

i december 2009 avslutades utan att några 

bindande avtal skrevs under. Ett monumentalt 

nederlag eller bara vad som faktiskt var möj-

ligt? Lars-Erik Liljelund menar att resultatet av 

förhandlingarna var att vänta.

– Man ska vara medveten om att förhand-

lingsarbetet har rört sig väldigt lite sedan FNs 

klimatmöte på Bali i december 2007. Så att 

Köpenhamn skulle nå fram till bindande avtal 

var inte realistiskt att förvänta. Men samtidigt 

var det viktigt att förhandlingarna i Köpenhamn 

resulterade i någon form av överenskommelse 

eller handlingsplan, och det var precis det som 

hände, säger han.

Inga bindande avtal men ett steg på vägen och 

genom att stats- och regeringschefer deltog gav 

de en politisk injektion till den verkliga förhand-

lingsprocessen och förhandlingarna har fortsatt ef-

ter Köpenhamn. Flera länder har eller ska ansluta 

sig till överenskommelsen och ange hur stora 

utsläppsåtaganden de är beredda att göra. Nästa 

större förhandling inom ramen för FNs klimat-

konvention äger rum i Mexico i december 2010. 

Och frågan är förstås om de förhandlingarna kan 

resultera i ett nytt klimatavtal som blir mer långt-

gående än överenskommelsen i Köpenhamn.

POLITISKA PROCESSER

Något som utmärker klimatfrågan, till skillnad 

från många andra miljöfrågor, är att den har 

en sådan bredd och berör alla samhällssekto-

Det är intressant att jobba i fältet mel-
lan forskning och vad den kan åstad-
komma.”

– Jag hade inga större förhoppningar om 
att Köpenhamn skulle nå fram till några 
bindande avtal, det var helt enkelt inte 
realistiskt att tro, säger Lars-Erik Lilje-
lund, styrelseordförande för forsknings-
programmet Clipore och statsminister 
Reinfeldts rådgivare i klimatfrågan.

Clipore är ett 
internationellt 
forsknings-
program med 
sammanlagt åtta 
forskargrupper 
inom Sverige, 
USA, Indien och 
Norge. Huvud-
uppgiften för 
forskningspro-
grammet Clipore 
– Mistras Climate 
Policy Research 
Programme är 
att bedriva forsk-
ning kring hur vi 
får en interna-
tionellt gångbar 
och effektiv 
klimatpolitik. 
Det sker bland 
annat genom att 
förse förhand-
lingssystemet – i 
vid bemärkelse 
– med samhälls-
vetenskapligt 
underlag inför 
förhandlingar. 
Det inkluderar 
såväl förslag 
till ekonomiska 
styrmedel som 
mer statsveten-
skapliga verktyg 
som till exempel 
utformande av 
ramverk och 
avtal. 

    CLIPORE

mentet, generaldirektör vid Naturvårdsverket, 

sedan 2007 är han medlem av Kinesiska reger-

ingens miljörådgivande organ – China Council. 

Och sedan sommaren 2008 är han statsminister 

Fredrik Reinfeldts rådgivare i klimatfrågan.  

– Jag tycker att det är intressant att jobba i 

fältet mellan forskning och vad den kan åstad-

komma. Klimatfrågan är komplicerad eftersom 

den är så oerhört bred och innefattar så många 

olika aspekter som är avgörande för ett lands 

utvecklingsmöjligheter. Det gör också att det 

blir svårt att att nå en överenskommelse som alla 

länder kan acceptera, säger han.

Men, påpekar han, forskningen har en viktig 

uppgift genom att ta fram fakta och förmedla 

den. 

Forskarna inom Clipore försöker påverka 

genom att sprida information i en ständigt 

på gående process mellan forskarsamhället, poli-

tiker och andra beslutsfattare. Kunskapsöver-

föringen sker på såväl nationell som internatio-

nell nivå. Därför deltog forskarna inom Clipore 

i Köpenhamn genom en rad olika seminarier 

vid sidan av de egentliga förhandlingarna. Och 

forskarna studerar också vilka som deltar i de 

många seminarierna vid sidan av huvudförhand-

lingarna. Tesen är att sidoseminarier faktiskt kan 

påverka innehållet i klimatförhandlingarna.

– Vi tror att seminarier kan vara bra tillfällen 

för att förmedla resultaten. Men man ska sam-

tidigt komma ihåg att det fi nns många uppfatt-

ningar om hur vi till exempel ska nå överens-

kommelser, vilka policydokument som ska styra 

processen och vilka aktörer som är viktigast att 

nå. Är det politikerna som har att fatta besluten 

eller är det personerna som har att genomföra 

dem? säger han.

Därför vill forskarna inom Clipore bland annat 

undersöka vilka styrmedel som är effek tiva för att 

få länder att minska utsläppen av koldioxid. 

– Ett sådant styrmedel skulle kunna vara ut-

formandet av olika standarder, liknande dem som 

fi nns inom internationell handel. Ett annat viktigt 

styrmedel är handeln med utsläppsrätter. Då är 

det också viktigt att få till ett system som av indu-

strin uppfattas som förutsägbart och någorlunda 

stabilt vilket för dem kanske är den allra viktigaste 

aspekten, säger Lars-Erik Liljelund.

rer. Det i sin tur har inneburit att frågan blivit 

politisk tidigt. Politiseringen har medfört att 

olika aktörer positionerat sig vilket leder till att 

man ganska snabbt i förhandlingarna hamnar i 

låsningar när olika intressen blir tydliga. Något 

som blev väl synligt i Köpenhamn.

– Man skulle kunna säga att de som påver-

kade utfallet i Köpenhamn var länder med 

låga ambitioner men med höga emissioner. En 

viktig lärdom är att många länder i väst har haft 

ganska svårt att förstå utvecklingsekonomiernas 

politiska förutsättningar för att skriva under 

några bindande avtal när det gäller utsläppsre-

duktioner, säger han.

Att förhandlingarna i Köpenhamn inte ledde 

fram till några bindande avtal beror till stor 

del på de stora motsättningar som fi nns mellan 

framförallt tillväxtekonomier som Indien, Kina 

och Brasilien å ena sidan och mellan USA och 

EU å andra sidan.

– Länder som Brasilien, Kina och Indien till 

exempel, är angelägna om att inte skriva under 

några multilaterala avtal som begränsar deras 

tillväxtmöjligheter. Detta blev oerhört tydligt i 

Köpenhamn, säger han.

I det perspektivet är det viktigt att ta reda på 

vad som ligger bakom olika länders intressen 

och vad de har för agenda. Här kan forskningen 

bidra genom att ta reda på de olika ländernas 

utgångspunkter för att på så vis kunna skapa 

förståelse för de olika intressena och hitta lös-

ningar som är acceptabla för de olika parterna.



ENTWINED – HANDEL OCH MILJÖ 

Mistras styrelse beslöt att ge forsknings-
programmet Entwined fortsatt fi nansiering 
i fyra år till. I utvärderingen fi ck program-
met mycket goda omdömen både när det 
gäller vetenskaplig nivå och nytta.

Excellent! Och betyget 4+ av 5 möjliga i den 
vetenskapliga utvärderingen gladde program-
chefen Mark Sanctuary.
 – Det känns jätteskönt och är en bekräftelse 
på att vi har valt rätt väg för forskningspro-
grammet. Det fi nns så många sätt att lägga upp 
arbetet på och nu har vi fått även från utomstå-
ende att vi har lyckats, säger Mark Sanctuary.
 Även om det också fanns kritik i utvärdering-
en var Mark Sanctuary beredd på det mesta. 
Utvärderarna rekommenderade bland annat att 
programmet skulle förstärka synergierna mellan 
olika discipliner.
 – Vi har detta på agendan och det är en 
fråga vi driver kontinuerligt, säger Mark Sanc-
tuary.
 Utvärderarna kritiserade också programmet 
för brister i kommunikation, något som redan 
ligger i planen för nästa fas.
 – De utomstående utvärderarna har gett 
oss nya perspektiv. Det har varit en intressant 
process som också har väckt en del frågor hos 
oss, säger Mark Sanctuary.

EN NOBELPRISTAGARE TILL MISTRA 

Professor Elinor Ostrom, ledamot i styrelsen för Mistrainitierade 
Stockholm Resilience Centre, tilldelas under året Nobelpriset i eko-
nomi. Hon gästade också Mistras kansli under ett seminarium.

Elinor Ostrom och Oliver Williamson fi ck priset för sin forskning kring 
ekonomisk organisering. Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, motiverade 
valet av Elinor Ostrom med orden ”för hennes analys av ekonomisk organi-
sering, särskilt samfälligheter”.  
 Enligt KVA har Elinor Ostrom utmanat den konventionella uppfattningen 
att gemensam egendom ofta missköts och därför antingen borde privatise-
ras eller regleras av centrala myndigheter. Baserat på ett stort antal studier 
visar hon att resultaten ofta är bättre än vad gängse teori förutspår.
 Elinor Ostrom ingår i styrelsen för Stockholm Resilience Centre, fi nan-
sierat av Mistra, och bedriver forskning kring ekologisk hållbarhet och hur 
detta kan omvandlas i politiskt beslutsfattande. Detta är det enda interna-
tionella styrelseuppdrag hon har av denna karaktär. Elinor Ostrom medver-
kar regelbundet i forskningen och undervisningen vid Stockholm Resilience 
Centre.
 Det är första gången någonsin som en kvinna får Nobelpriset i ekonomi. 
I december passade Mistra på att bjuda in Elinor Ostrom till ett seminarium 
inom ramen för ”Mistra Distinguished Seminars”. Hon pratade då under 
temat ”Future Directions in Social-Ecological Systems Research”. Professor 
Ostrom gav en fördjupning i det ämne hon belönades för som visar hur ge-
mensamma tillgångar kan förvaltas framgångsrikt av föreningar av brukare. 
Hon utmanar därmed ett vanligt synsätt om att gemensam egendom ofta 
missköts. 
 Elinor Ostrom är verksam vid Indiana University, Bloomington, IN, USA.

Fakta
Elinor Ostrom, amerikansk medborgare, född 1933. F.D. i statsvetenskap 
1965 vid University of California, USA. Arthur F. Bentley Professor of Poli-
tical Science och professor vid School of Public and Environmental Affairs, 
båda vid Indiana University, USA. Founding Director, Centre for the Study of 
Institutional Diversity vid Arizona State University, USA.

VITBOK OM CCS

Mistra har beviljat ett anslag för att ta fram en 
vitbok om de samhälleliga utmaningarna och 
möjlig heterna med infångning och lagring av 
koldioxid, (carbon capture and storage) CCS.

Frågan hur vi ska fånga och lagra koldioxid har fortfa-
rande inget enkelt svar, även om det fi nns teknisk kun-
skap runt CCS. Mistras styrelse har därför beslutat att 
investera i en forskningsöversikt i form av en vitbok om 
de samhällsvetenskapliga, politiska, rättsliga och eko-
nomiska aspekterna av koldioxidinfångning och -lagring.
 Syftet är att klargöra om det fortfarande fi nns några 
områden som bör beforskas som den befi ntliga forsk-
ningen inte täcker. 

MISTRA URBAN FUTURES – 
FORSKNINGSCENTRUM FÖR HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING 

Den 19 augusti beslutade Mistras styrelse 
att ge klartecken åt Chalmers Tekniska Hög-
skola och Göteborgs universitet att etablera 
ett nytt storskaligt tvärvetenskapligt forsk-
ningscentrum kring hållbar stadsutveckling.

– Glädjen är naturligtvis stor. Vi känner ett an-
svar att vi verkligen ska göra något bra och ser 
fram emot samarbetet med Mistra. Göteborg 
som stad tycker också att detta är fantastiskt. 
Det kommer att öppna många nya dörrar för 
vår hållbara stadsutveckling, sade Björn Mal-
bert, professor på Chalmers Tekniska Högskola 
i Göteborg.
 Utvärderarna lyfte särskilt fram Göteborgs-
förslagets refl ektion och kritiska diskussion 
kring begreppet hållbar stadsutveckling och 
vad som är angelägna forskningsområden ur 
ett användarperspektiv. De poängterar också 
Göteborgsförslagets nyttoaspekt och det starka 
stödet från tilltänkta samarbetspartners.
 – Centrumet för hållbar stadsutveckling kom-
mer att kunna fungera som en plattform för kun-
skapsutvecklingsprocesser både på universiteten 
och i praktiken. Vi får också en plattform för det 
internationella samarbetet, säger Björn Malbert.
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AEROSOLER OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Mistra-SWECIA arrangerade ett seminarium om aerosoler och klimatföränd-
ringen i oktober. 

Fokus låg på hur klimatet och vår hälsa påverkas av aerosoler och hur framtida 
minskningar av dessa aerosoler kommer att, eller inte kommer att, reducera den 
globala uppvärmningen till följd av växthusgaser.
 Inbjudna talare var professor Henning Rodhe, institutionen för meteorologi vid 
Stockholms universitet och professor Kevin Noone, institutet för tillämpad miljö-
forskning vid Stockholms universitet. Seminariet hölls vid institutionen för meteoro-
logi vid Stockholms universitet.

Karin Bäck-
strand, docent 
på Statsveten-
skapliga institu-
tionen vid Lunds 
universitet, har 
hållit i projektet 
CCS Vitbok. 



MOT NYA 
PRODUKTER 
OCH 
PROCESSER 
Flera av Mistras forskningsprogram är inriktade mot att ta fram miljöanpassade produkter, 

tjänster eller processer. För att kommersialiseringen ska vara framgångsrik krävs att det fi nns 

ett marknadsbehov, att forskningen är inriktad på att lösa problem och ta fram produkter som 

också innebär lösningen på ett problem. Flera av programmen har redan kommersiella produk-

ter, till exempel giftfri båtbottenfärg framtaget av Marine Paint. Andra program är på god väg, 

Svartlutsförgasning utvecklar ny teknik för att ta förgasa svartlut och bland annat tillverka mil-

jöanpassat bränsle och Greenchem närmar sig en första kommersiell process som kommer att 

bidra till det systemskifte som pågår inom den kemiska industrin. Man går från en petro kemiskt 

baserad industri till en där man använder förnyelsebara råvaror som till exempel socker, stär-

kelse och cellulosa. Men för att skiftet ska bli verklighet krävs nya kommersiella produkter och 

processer som är attraktiva för marknaden. Greenchem bidrar till det paradigmskiftet geno m 

att utgå från biologiska processer och utnyttja förmågan hos mikroorganismer och enzymer 

att omvandla olika naturliga substrat. Tanken är att man helt eller delvis ska ersätta mindre 

miljöanpassade produkter, eller tillverkningssätt, för framställning av till exempel smörjmedel, 

yt behandlingsmedel och kemikalier som kan användas i bland annat hushålls- och hudvårds-

produkter samt läkemedel.
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MÄRKESÅR FÖR MARINE PAINT 

Båtägare kom under året ett par steg närmare en fungerade 
miljöeffektiv båtbottenfärg. Före taget I-Tech i Göteborg lämnade 
in en registreringsansökan för substansen medetomidin till den 
brittiska kemikaliemyndigheten. Och Volvo Penta köpte licens-
rätten till substansen.

Över 80 000 ton båtbottenfärg används varje år, till ett marknadsvärde 
av en miljard Euro. Trots denna färg gör påväxten att bränsleförbruk-
ningen ökar avsevärt och beräkningar visar att ett fartyg som inte 
behandlats med något antipåväxtmedel ökar sin bränsleförbrukning 
med upp till 40 procent på bara sex månader.
 Därför behövs en fungerande båtbottenfärg som på ett ekologiskt 
godtagbart sätt förhindrar att havstulpanens larv limmar sig fast vid 
fartygsytan. Havstulpanen (Balanus) anses världen över vara den allvar-
ligaste påväxtorganismen, och mycket är vunnet om man effektivt kan 
förhindra den från att etablera sig på de målade ytorna. 
 I-Tech AB, som är Mistraprogrammet Marine Paints industriella 
partner, vet att substansen fungerar och hoppas på besked från den 
brittiska kemikaliemyndigheten inom ett år. 
 – Nästa steg blir att produktregistrera en båtbottenfärg baserad på 
medetomidin hos respektive kemikaliemyndighet inom EU. År 2011 
beräknar vi att det fi nns en färdig produkt ute i handeln, säger Per 
Jansson. 
 En annan stor händelse under året var att Volvo Penta blev en part-
ner. Företaget köpte licensen för substansen medetomidin när det gäller 
all tillverkning för fritidsbåtar. Licensaffären kom dessutom rätt i tiden 
när I-Tech behövde en industriell partner. 
 Framgångarna att ta medetomidin hela vägen till registrering, och 
dessutom ha en stark industriell partner som Volvo Penta i ryggen är 
just ett av målen med forskningsprogrammet Marine Paint. 

 

förs i dag kan vara förvirrande för folk i allmän-

het. Det är inte alldeles självklart att alla vet vad 

förnybara råvaror egentligen är. Däremot tror 

jag att de fl esta är överens om att vi för kom-

mande generationers skull måste leva på jorden 

utan att förgifta den och förbruka dess resurser. 

Därför tror jag också att miljödebatten allt mer 

kommer att fokusera på vikten av att använda 

biologiskt nedbrytbara produkter tillverkade av 

just förnybara råvaror, säger hon.

OLIKA PRODUKTER

Ett första resultat som bolaget bland annat foku-

serar på är en process för att framställa ett nytt 

ämne med tillämpningar inom hudvårds- och 

hushållsprodukter, läkemedel med mera.

– Vi har lämnat in vår första patentansökan för 

framställning av en molekyl som tidigare har varit 

mycket svår att framställa, säger Josefi n Ahlqvist.

Ett annat exempel där forskarna inom forsk-

ningsprogrammet har kommit långt är de försök 

som har gjorts med att framställa en ny typ av 

smörjmedel. De smörjmedel som används på 

marknaden idag är huvudsakligen baserade på 

mineraloljor och förorsakar påtaglig förorening. 

Greenchem har därför arbetat för att skapa bio-

baserade smörjmedel som skulle kunna ersätta 

de existerande.Greenchem fors-
kar för att fi nna 
nya kemitekniska 
produkter och 
produktions-
metoder som är 
anpassade för ett 
ekologisk håll-
bart samhälle. 
Greenchems mål 
är att påbörja 
ett paradigm-
skifte inom 
den kemiska 
industrin så att 
basen för deras 
verksamhet byts 
från fossil olja till 
förnyelsebara rå-
varor för produk-
tion av ”gröna” 
kemikalier.

   GREENCHEM 
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ETT RESULTAT AV forskningen inom Green-

chem är att det nu fi nns ett företag, Devenz 

AB, som har goda förutsättningar att fortsätta 

att utveckla och marknadsföra produkter – även 

efter att fi nansieringen av forskningsprogram-

met har upphört. 

– Allt sedan starten av forskningsprogram-

met har tanken varit att resultaten ska kunna 

kommersialiseras. Därför bildades tidigt bolaget 

i samarbete med Lunds universitets holdingbo-

lag, LUAB, för att hantera ägarförhållandena och 

kommersialisering av resultaten, säger Josefi n 

Ahlqvist som är programsekreterare för Green-

chem och VD för Devenz AB.

GEMENSAMT BOLAG

Att kommersialisera forskningsresultat vid 

svenska universitet kan vara ganska kompli-

cerat, bland annat beroende på det så kallade 

lärarundantaget som stadgar att det är forskaren 

och inte lärosätet som har rätt till resultaten. 

År 2008 valde man därför inom Greenchem att 

bilda ett nytt gemensant bolag där forskarna 

själva gick in som delägare och Devenz AB såg 

ljuset. I samband med det blev Josefi n Ahlqvist 

dess VD. 

Än så länge har hon två visitkort – ett för 

företaget och ett för avdelningen för bioteknik vid 

Lunds universitet. Vad som händer den dag då 

Devenz AB börjar sälja sin process får tiden utvisa

– Som VD får jag ett mer affärsmässigt per-

spektiv på verksamheten inom Greenchem som 

är lärorikt och värdefullt. Ett vanligt problem 

med forskningsprogram som avslutas är att alla 

individer som har byggt upp värdefull kunskap 

tillsammans försvinner åt olika håll. Med De-

venz hoppas vi kunna undvika detta, säger hon.

SAMARBETE MED FÖRETAG

Greenchem startades år 2003 som ett forsknings-

program inom industriell bioteknik i samarbete 

med fl era företag. Syftet är att forska på hur 

man kan producera miljöanpassade kemikalier 

med hjälp av bioteknik och förnyelsebara råva-

ror istället för fossila råvaror. Företagen AAK, 

IKEA, Akzo Nobel Surfactants, Akzo Nobel 

Industrial Coatings, Perstorp, Protista och Astra 

Zeneca har bland annat bidragit till att Green-

chem har forskat på tillämpningar som har 

verklig efterfrågan. 

– Företagens intresse för att fortsätta i nya 

samarbeten efter att Greenchem avslutas år 2010 

visar att det fi nns ett stort intresse för miljöan-

passad teknik och produkter. Det visar också att 

forskningsprogrammet har kommit så långt i sitt 

arbete att företagen faktiskt känner att här kan 

fi nnas realistiska och kommersiella möjligheter 

att tillägna sig den nya tekniken. 

PARADIGMSKIFTE 
Ofta nämns ordet paradigmskifte inom kemi-

industrin i samband med Greenchem. Det som 

skulle kunna skynda på utvecklingen är att 

också kunder ställde större krav på miljöanpas-

sade produkter, tror Josefi n Ahlqvist. 

– Jag tror ärligt talat att den miljödebatt som 

– Devenz AB är 
inte bara ett 
sätt ta hand om 
kommersiella 
möjligheter som 
har uppkommit 
under forsk-
ningsprogram-
mets gång, utan 
också ett sätt 
att skapa något 
som har bär-
kraft att skapa 
helt nya möj-
ligheter på sikt 
säger Josefi n 
Ahlqvist som är 
programsekrete-
rare för Green-
chem samt VD 
för Devenz AB.

MASE I INTERNATIONELL WORKSHOP 

I juni hade forskningsprogrammet MASE fullt upp med internationella 
gäster. MASE-labbet var värd för den femte IOBC-workshopen* med 
titeln ”Multitrophic Interactions in Soil”.

Det var ett späckat schema där 20-minutersanföranden avlöste varandra från 
tidig morgon till kväll.
 Den första dagen började med ”Community Interactions and Function”. 
Efter lunch hade deltagarna korta presentationer av sina posters. 
 Den andra dagen ägnades åt ”Biological Control, Microbial Toxins and 
Metabolites”. På eftermiddagen hanterades lagstiftningsfrågor, registrering 
och kommersialisering. Då talade också MASEs programchef Christopher 
Welch om hur forskningsresultat blir till miljömässigt sunda produkter.
 Deltagarna kom från England, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, 
Egypten, Indien, USA och Ryssland.

*IOBC står för International Organisation for Biological Control.

Tanken har allt sedan 
starten på program-
met varit att forsk-
ningsresultaten ska 
kunna kommersialise-
ras.”



PROENVIRO PÅ SYNERGIJAKT

I september var det dags för ProEnviro att visa upp sina forskningsresultat. 
Med ett spännande upplägg presenterades 13 forskningsprojekt. Förhopp-
ningen var att de inbjudna och forskarna skulle hitta nya synergier under 
dagen. 

Alla deltagare i ProEnviros Resultatdag möttes i ett rum i AF-Borgen i Lund. Där 
fi ck varje projektledare 90 sekunder på sig att presentera sitt ProEnviro-projekt och 
lägga ut ett så kallat minnesspår. Ett exempel var projektet Hiprosol, som utarbetat 
en ny produktionsprocess för tunnfi lmssolceller, efterlämnade en solcell som min-
nesspår.
 Efter detta blev det djupare presentationer på 10 minuter av varje projekt i 
uppbyggda montrar som fanns i två rum. Deltagarna gick runt och lyssnade på 
föredragningarna.
 – Senare på dagen hade vi en synergijakt. Då undersökte deltagarna vilka projekt 
de kunde ha nytta av i sitt arbete, vilka nya kontakter som kunde knytas och vad 
som väckte intresse, säger Lars Frenning på Chalmers och programchef för Pro-
Enviro.

PÅ TURNÉ MED FORSKNINGSRESULTAT

Forskningsprogrammet Heureka gick i 
mål under året efter åtta års forskning. 
Som avslutning åkte programmet ut på 
en roadshow. 

Heureka har utvecklat datorbaserade verktyg 
för analys och planering inom ett mång-
bruksinriktat skogsbruk. Virkes- och bio-
bränsleproduktion, biodiversitet, rekreation 
och skogen som kolsänka hanteras av verk-
tygen. De är avsedda för en bred användning 
och fi nns nu tillgängliga för alla som arbetar 
med skogsbruk.
 I Sundsvall, Örebro och Växjö presenterades 
Heurekas programvaror, vilka användnings-
områdena är och de problemställningar som 
kan hanteras. Under dagen gjordes även 
demonstrationer och djupare beskrivningar av 
ansatser och modeller som används i systemet.
 Seminariet vände sig till planerare, för-
valtare, rådgivare, forskare och andra som 
arbetar med miljö och skogsbruksfrågor inom 
till exempel myndigheter, organisationer och 
olika typer av skogsföretag.
 Heurekas programvaror kallas Bestånds-
Vis, PlanVis och RegVis. BeståndsVis är en 
interaktiv simulator för analyserar av enskilda 
bestånd. PlanVis är avsedd för långsiktig 
planering vid stora och små skogsinnehav. 
RegVis utför långsiktiga analyser på läns- 
eller regional nivå. Heureka har också tagit 
fram mjukvaran Ivent för fältinventering och 
PlanVal som är ett verktyg för fl ermålsanalys.

FOKUS PÅ KOMMERSIALISERING

I slutet av november samlades fl era av Mistras program för att 
diskutera och lära om kommersialisering. Det handlade om varu-
märken och betydelsen av att tala samma språk som de potentiella 
investerarna. 

Grundläggande för alla Mistras forskningsprogram är att resultaten ska nå 
användarna och komma till nytta. Detta faktum gör att programmen förr 
eller senare kommer in i en fas då kommersialisering i olika former är nöd-
vändig. Men hur gör man? Det är inte ovanligt att detta är helt obruten mark 
för forskare.
 – Mistras ambition är att vara ett stöd för våra forskningsprogram i 
alla olika faser. Eftersom det är ett krav från oss att de ska kommunicera 
sina forskningsresultat och dessutom se till att de når användarna, har vi 
anordnat den här dagen som vi döpt till ”Fokus kommersialisering”. Det blir 
första mötet i en serie, sade Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig 
på Mistra, som tillsammans med Connect AB planerat innehållet.

KRETSLOPPSANPASSAD MASSAFABRIK – EN SUCCÉ 

Under sju år pågick forskningsprogrammet KAM – Kretsloppsanpas-
sad massafabrik. När programmet avslutades såg man goda chanser 
för två av processerna man forskat på, fl islakning samt utvinning och 
användning av lignin. 

Under 2009 uppmärksammades KAM fl era gånger, då programmet är ett bra 
exempel på hur forskningsresultat kan kommersialiseras. Hur har det då gått 
med resultaten från forskningsprogrammet KAM – fl islakningen och lignin-
utvinningen?
 – Båda har testats fullskaligt och är bra pusselbitar i vedbaserade bioraf-
fi naderier, sade Peter Axegård i en intervju i maj.
 Han berättade att det nu fi nns fl era patent på fl islakning och ligningutvin-
ning. 
 Utvinningen av lignin har till exempel testats i Bäckhammar i en skala på 
fl era tusen årston sedan 2006. Processen som har döpts till LignoBoost har 
rönt stort intresse över hela världen.
 – Metso Power köpte 2008 de kommersiella rättigheterna till LignoBoost-
processen, men vi är fortfarande helt fria att arbeta med olika ligninappli-
kationer. Kan man göra kemikalier och material är det värt mycket mer än 
biobränsle, sade Peter Axegård.
 Ligninet lämpar sig väl för inblandning i till exempel pellets. Ligninet är 
energitätare och ger mer hållfasta pellets.
 – Flera massaföretag har visat ett stort intresse för att investera i fullstora 
LignoBoost-anäggningar. Längst har Södra kommit som har offentliggjort 
sina planer, sade Peter Axegård.
 Kolfi ber är ett annat område där lignin skulle kunna appliceras. Kolfi ber är 
ett mycket lätt material som aldrig rostar. Det används i bland annat satelliter 
och moderna jumbojets.

HÅLLBARA 
INVESTERINGAR 
STABILA 
I KRISTIDER

Mistras intresse för hållbara investeringar och hållbar 

kapitalförvaltning har genererat ett forskningspro-

gram – Sustainable Investments – men också stabilare 

förvaltning av Mistras eget kapital. Forskarna bidrar 

med värdefulla resultat kring frågor om hur lönsamt 

det är med hållbara investeringar och varför inte fl er 

kapitalförvaltare investerar utifrån hållbarhetskriterier. 

För hållbara investeringar är ännu inte huvudfåran 

på världens fi nansmarknader, men dess andel ökar 

stadigt och utgör numera cirka 20–25 procent av de 

investeringar som görs. Inom tio år tror David Blood, 

VD för Generation Investment Management, att lång-

siktiga, hållbara investeringar dominerar – eftersom 

det är lönsamt. Och de forskningsresultat som hittills 

tagits fram inom området pekar åt samma håll.
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Sydney, där det jobbar cirka 38 personer som 

representerar 16 länder.

En av de mer namnkunniga medarbetarna 

och tillika delägare i Generation är Al Gore, före 

detta vice president under Bill Clinton. 

– Vi sammanfördes då jag fortfarande arbe-

tade på Goldman Sachs. Al Gore hade börjat 

intressera sig för hållbar kapitalförvaltning och 

det visade sig ganska snabbt att vi ville åstad-

komma samma sak, säger David Blood.

Tillsammans har de bidragit till att hållbara 

investeringar ökar stadigt och utgör i dagsläget 

20‒25 procent. Men för att hållbar kapitalför-

valtning ska bli dominerande på de globala 

fi nansmarknaderna krävs ett konkreta exempel. 

– Vi kan prata hur mycket som helst och 

försöka övertyga andra om styrkan i hållbara 

investeringar, men det är ändå resultaten som 

räknas, säger David Blood.

SKAKIG VÄRLDSMARKNAD

2008 och 2009 var skakiga år på världens fi nans-

marknader. Men för företag som arbetar med 

hållbar kapitalförvaltning har det inte inneburit 

lika stora avbräck som för traditionella aktörer 

på fi nansmarknaden.

– Eftersom vi hävdar att långsiktiga inves-

teringar innebär mindre risktagande och en 

jämnare utdelning, borde 2008 vara ett år då vi 

levererade bra. Så har också varit fallet.

Förklaringen ligger, enligt David Blood, i att 

de investerar och agerar långsiktigt och kombi-

nerar fi nansiella analyser med forskning.

– Vi har gjort bra ifrån oss under fi nanskrisen 

och vi tror att vi kommer att lyckas bra även 

framöver. Styrkan i vår fi losofi  är att det ur ett 

investeringsperspektiv är logiskt och lönsamt 

att investera hållbart. Det handlar inte om att 

vara goda människor eller att göra rätt för sig. 

Sådana argument övertygar inte i längden, det 

är resultaten som räknas, säger han.

Mistra fi nansierar sedan 2006 forskningsprogrammet Sustainable Invest-
ments. Kunskap som genereras inom programmet ska vara till nytta för 
såväl institutionella investerare som analytiker och de som övervakar 
verksamheten samt för företag. År 2007 nådde Mistra målet att förvalta 
allt kapital enligt hållbarhetskriterier och hoppas nu kunna inspirera 
andra institutionella ägare.

   HÅLLBARA INVESTERINGAR 
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EFTER NÄSTAN 20 år inom Goldmans Sachs 

Asset Management, varav de fyra sista som 

VD för hela koncernen, lämnade David Blood 

år 2003 en säker topposition inom fi nansvärlden 

för att tillsammans med Al Gore starta ett kapi-

talförvaltningsbolag – Generation Investment 

Management– med en helt ny fi losofi  och näs-

tan inga kunder. Han ler lite snett och säger att 

han faktiskt aldrig tvekade inför den mer osäkra 

tillvaron, det var en möjlighet som dök upp! 

Generations affärsidé bygger på att bara 

investera i företag som har potential att ge 

avkastning på lång sikt. Varje företag värderas 

utifrån ett antal hållbarhetskriterier som miljö-, 

sociala och ägarfaktorer. Generation kombinerar 

traditionell affärsanalys med forskning kring 

olika miljöfrågor som vattenresurser, global 

fattig dom och klimatförändringar.

– Alla de här faktorerna påverkar ett företags 

affärsmöjligheter. Det handlar inte bara om att 

väga in risker och kostnader utan även intäkter, 

vinster och företagets konkurrenskraft på lång 

sikt, säger David Blood.

Generation samarbetar även med olika 

organisationer som till exempel The Alliance for 

Climate Protection, World Resourses Institute, 

The Climate Project och Mistra. Fem procent 

av avkastningen från Generation går också till 

en fond med syftet att fi nansiera forskning kring 

hållbar utveckling 

MODIGT BESLUT

Sommaren 2004 träffade David Blood represen-

tanter från Mistra och ett drygt år senare hade 

Mistra skrivit på som partner. Då var hållbar 

kapitalförvaltning ett marginellt fenomen och 

Generation alldeles nybildade.

– Mistra var inte bara vår första svenska part-

ner utan det var också vår allra första institutio-

nella partner vilket har varit betydelsefullt för 

oss och väldigt modigt av Mistra, säger han.

När Mistra startade sitt arbete med att håll-

barhetsanpassa kapitalförvaltningen upptäcktes 

snabbt att det saknades litteratur och forskning i 

ämnet vilket var starkt bidragande till skapandet 

av forskningsprogrammet Sustainable Invest-

ments (SI). Programmet undersöker bland annat 

vilka hinder som fi nns mot att fl er institutio-

nella ägare hållbarhetsanpassar sin kapitalför-

valtning genom att undersöka såväl kunskaps-

nivåerna hos dem som ska fatta besluten som 

beteenden i organisationer. SI bidrar också till 

att utveckla bättre analysverktyg. För Mistra 

innebär hållbar kapitalförvaltning både att man 

stödjer forskning inom området och att det egna 

kapitalet förvaltas enligt hållbarhetskriterier, 

bland annat genom Generation. 

HÅLLBAR KAPITALFÖRVALTNING ÖKAR

I dag har Generation kontor i tre städer, Lon-

don (där huvudkontoret ligger), New York och 

– Styrkan i vår 
fi losofi  är att 
det ur ett inves-
teringsperspek-
tiv är logiskt 
och lönsamt att 
investera håll-
bart, säger 
David Blood, VD 
och delägare i 
Generation 
Investment 
Management.

Hållbara investering-
ar handlar inte om 
att vara goda män-
niskor eller att göra 
rätt för sig, det mås-
te vara lönsamt. ”

AL GORE ÅTER HOS MISTRA 

I juli träffade den amerikanska kapitalförvaltaren Generation 
IM sina svenska kunder. Mistra stod som värd, och Generations 
styrelseordförande Al Gore, David Blood som är senior partner, 
Mark Mills samt Esther Gilmore redovisade Generations resultat 
och framtidsprognoser.

På en kundresa på ett par veckor blev Generations, med styrelseordfö-
rande Al Gore i spetsen, första stopp Mistras kansli på Gamla Brogatan. 
Tillsammans med Generations andra svenska kunder redovisade David 
Blood Generations resultat och framtidsutsikter.
 Al Gore talade om utsikterna för Köpenhamnsmötet i december. 
Utan större förhoppningar om stora konkreta framgångar, såg han 
ändå positivt på eventuella ramverk.
 Senare under året planerade Al Gore att släppa sin nästa bok om 
klimatet. Det fanns redan avtal om översättningar till 17 språk.
 – Nu ges den ut på svenska, men det fi nns också en version på eng-
elska, skämtade Al Gore under besöket.
 Sedan 2005 har Generation förvaltat 600 miljoner kronor av Mistras 
kapital. Den första och största fonden är Generation Global Eguity 
Fund där Mistras investering uppgår till 500 miljoner kronor. Den andra 
investeringen gjorde Mistra i april 2008 i Generations Climate Solution 
Fund som är en mix av noterade och onoterade bolag.
 Som första institutionella investerare hos Generation är Mistra en så 
kallad ”Funding Client”.



HÅLLBART FÖRETAGANDE

Det kommer att behövas starka 
forskningsmiljöer för att uppnå ett 
hållbarhetsperspektiv för företagan-
det! Det slog näringsminister Maud 
Olofsson fast under ett seminarium i 
februari. 

Seminariet Hållbart företagande i februari, 
anordnat av Näringsdepartementet och 
Mistras forskningsprogram Sustainable In-
vestments, samlade cirka 300 intresserade.
 – Nu har vi ett gyllene tillfälle att 
geno m miljödriven affärsutveckling och 
klimatsmarta lösningar skapa en ekono-
misk hävstång som skapar nya arbetstill-
fällen. Vi behöver växla över till hållbarhet 
nu och det gäller att se de affärsmöjlig-
heter som fi nns, sade Maud Olofsson.
 Hon påpekade också att det är viktigt 
att företagen är transparenta. Genom att 
ställa krav på de statliga bolagen att rap-
portera enligt Global Reporting Initatives 
(GRIs) riktlinjer för hållbarhetsrapporte-
ring vill Maud Olofsson att de statliga 
bolagen ska vara föredömen för övriga 
bolag.
 Jeroen Derwall, en av forskarna i 
Mistras forskningsprogram Sustaina-
ble Investments, talade om trenderna 
inom fi nanssektorn vad gäller området 
ansvarsfulla investeringar. För att miljö, 
sociala faktorer och ägarstyrningsfrågor 
ska slå igenom hos alla typer av investe-
rare krävs att de integreras i investerings-
processerna.

FJÄDER I HATTEN

Lars Hassel, Mistras programchef för 
forskningsprogrammet Sustainable 
Investments, valdes in som medlem i 
kommittén för PRI Academic Network.

PRI Academic Network anses vara det 
vikigaste frivilliga globala akademiska 
initiativet för att öka kunskapen om 
hållbara och ansvarsfulla investeringar 
på fi nansmarknader. Nätverket riktar sig 
speciellt till dem som skrivit under UN PRI, 
FN:s riktlinjer för hållbara investeringar.
 – Det är en fjäder i hatten. Mistra börjar 
bli känt för sin forskning inom det här 
området, sade Lars Hassel.
 270 medlemmar ingår i nätverket, allt 
från investerare och beslutsfattare till 
akademiker. Varje år håller PRI Academic 
Network en konferens för att sprida de 
senaste rönen från forskningen och visa 
på de bästa exemplen.
 I handlingsplanen för det kommande 
året ingår bland annat produktion av ny-
hetsbrevet RI Digest och webbseminarier.

CARBON DISCLOSURE PROJECT  

Carbon Disclosure Project för ett register över 
företags utsläpp av växthusgaser. I oktober 
offentliggjordes resultaten för 2009. Samman-
ställningen av de nordiska bolagen i rapporten 
redovisades av Mistras forskningsprogram 
Sustainable Investments.

Av cirka 200 tillfrågade företag återkom 128 med svar 
på den ingående enkäten som handlade om företagens 
miljöarbete och utsläpp av koldioxid. Svenska företag 
hade högsta svarsfrekvensen på 85 procent, Finland 
och Danmark var näst bäst på 68 procent och Norge 
var långt efter med en svarsfrekvens på 35 procent.
 Norska företags dåliga svarsfrekvens väckte många 
frågor, men gav inte lika många säkra svar. En teori 
var att Norge är självständigt, står utanför EU och 
har mer av en egen agenda. Positivt var dock att de 
norska företagen leder ligan när det gäller att vara 
mest transparenta (78 procent).
 De mest utsatta företagen, tillika de med mest 
utsläpp, var också de som var mest transparenta. Hit 
räknades energi-, material- (råmaterial, t ex metallfö-
retag) och industriföretag. Det var också dessa bolag 
som var de mest aktiva lobbyisterna.
 CDP-rapporten kan främst ses som en rapport 
för investerare. Det fi nns forskning från bland annat 
Sustainable Investments som pekar på att den icke 
fi nansiella informationen blir värdedrivande och får 
allt större tyngd i framtiden. Ironiskt nog visar CDP-
rapporten att fi nansbolagen själva ligger i botten när 
det gäller transparens (endast 55 procent).
 – CDP påverkar andra att också vara med. De 
drar med sig företag i den egna sektorn att bli mer 
ambitiösa, sade Ian Hamilton vid Sustainable Invest-
ments och som var en av talarna den sammankomst 
rapporten släpptes..
 Då talade också Paul Simpson, CDP, som presente-
rade resultaten av Global 500 och Stéphane Voisin på 
CA Cheuvreux som analyserat de senaste svaren från 
Europas största företag (Euro 300).
 Carbon Disclosure Project har det största registret 
i världen av företags utsläpp av växthusgaser. Årets 
globala undersökning, den sjunde i ordningen, 
skickades till 3 500 företag.
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POLITIKERVECKAN I ALMEDALEN

Klimatet och kapitalet – hur investerare bidrar till en hållbar utveckling. 
Det var rubriken på Mistras första arrangemang någonsin under Politiker-
veckan i Almedalen. Tre forskningsprogram deltog:
Marine Paint, Greenchem och Sustainable Investments. 

Tre Mistraprogram var representerade på Sveriges mest unika happening inom 
politik, media och lobbying. Här möttes människor från organisationer, företag, 
politiska partier, tidningar, tv och radio. Allvar blandades med mingel, seminarier 
mixades med underhållning.
 Den 1 juli höll Mistra, i samarbete med Västsvenska industri- och handelskam-
maren, en välbesökt paneldiskussion med rubriken: Klimatet och kapitalet – hur 
investerare bidrar till en hållbar utveckling. Bland annat deltog Mistras forsknings-
program Sustainable Investments, Greenchem och Marine Paint. 
 – Pengar ska arbeta och den ekonomiska kris världen nu genomgår ger oss 
öppningar att diskutera hur vi tillsammans på bästa sätt kan investera kapital för en 
hållbar utveckling, sade Ola Engelmark, dåvarande VD för Mistra som hälsade alla 
välkomna.
 Medverkande var Johan Trouvé, VD på Västsvenska Industri- och handelskamma-
ren, Anders Brännström, VD på Volvo Technology Transfer, Henrik Malmsten, förvalt-
ningschef på Gustavia Blue Engine, Richard Gröttheim, vVD på AP7, Josefi n Ahlqvist, 
VD på Devenz AB, Lena Lindblad, forskningschef på I-Tech, Lars Hassel, programchef 
på Sustainable Investments och Olle Rossander, journalist och debattör.

AP-FONDERNAS MILJÖ OCH ETIKARBETE

I december höll Ian Hamilton från Mistras 
forskningsprogram Sustainable Investments en 
workshop med representanter från de statliga 
AP-fonderna. 

Ian Hamilton presenterade en studie om hur AP-fonder-
na 1–4 tolkade och skapade processer för att imple-
mentera det svenska etik- och miljödirektivet från 2001.
 Deltagarna från AP-fonderna poängterade att 
hållbara investeringar är ”top of mind” från styrelse, 
ledning och medarbetare, men att det är svårt med 
gränsdragningar för miljö och etik kopplat just till 
hållbara investeringar. Uppe för diskussion var till 
exempel innehav av oljesandsfyndigheter, som för 
tillfället engagerar institutionella ägare.
 Det var dock ingen tvekan om att miljö, sociala- 
och ägarstyrningsfaktorer inom portföljföretagen är 
värdeskapande. Utmaningen ligger i att kunna identi-
fi era dem och översätta dem i fi nansiella termer. Med 
andra ord företag som arbetar målmedvetet med att 
förbättra sin miljöprestanda har stora möjligheter att 
bli fi nansiellt belönad för detta.
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Tre nya medarbetare hälsades välkomna till 

Mistra när mars månad tog vid: Clas-Uno Fryk-

holm som ansvarig för utvärderingar och kvalitet, 

Cecilia Öfverholm som redaktör och Britt-Inger 

Andersson som idéutvecklingsansvarig.

Marine Paints kommersiella partner I-Tech 

genomförde en licensaffär för fritidsbåtsmark-

naden med Volvo Penta. I-Techs VD ser affären 

som ett steg i riktning mot att ha en färdig 

båtbottenfärg ute till marknaden inför säsongen 

2011. I-Tech förbereder en ansökan om registre-

ring för medetomidin som ska skickas till den 

brittiska kemikaliemyndigheten.

APRIL

Projektet CCS Vitbok fi ck 8 miljoner kronor 

från Mistra för att kartlägga forskningen kring 

infångning och lagring av koldioxid (Carbon 

Capture and Storage). Docent Karin Bäckstrand 

leder projektet som ska resultera i en bok. Drygt 

tio ledande internationella forskare inom fältet 

skriver var sitt kapitel i boken som kommer att 

publiceras som ett specialnummer i en interna-

tionell vetenskaplig tidskrift.

Inför fl ytten av Malmfälten har Mistra passat 

på att investera 300 000 kronor i en kartlägg-

ning av vad världen vet om hur man fl yttar ett 

samhälle i arktisk miljö.

Den 2 april fi rade MistraPharma utgivningen av 

sin årsbok ”A Healthy Future – Pharmaceuticals 

in a Sustainable Society” på Nalen i Stockholm. 

Vid en paneldiskussion med bland andra Kairos 

Future diskuterades vår giftfria framtid. Efter det 

var det middag och uppträdanden.

Europaparlamentet godkände nya regler för 

växtskyddsmedel. Beslutet väckte förhoppningar 

hos forskningsprogrammet MASE att de nya 

reglerna ska ge mikroorganismer en särskild 

gräddfi l vid registrering. Syftet med den nya lag-

stiftningen är just att skynda på registreringen 

av nya, mer miljöanpassade växtskyddsmedel.

Den 22 april kom forskningsprogrammet 

Clipore i hetluften i Washington. Då höll pro-

grammet en policydialog på Sveriges ambassad 

tillsammans med European Climate Platform 

och Resources for the Future.

MAJ

I maj kom Mistras årsrapport ut. Den inne-

höll  fördjupande artiklar om morgondagens 

bekämp ningsmedel, förnybar energi och effekti-

vare energianvändning samt klimatförhandling-

arna för att nämna några områden.

Mistras Bränslecellsprogram går in på sitt 

sista år och färdiga produkter börjar komma 

ut på marknaden. En stor satsning är på gång i 

USA där amerikanska lastbilar inom ett par år 

kommer att ha installerat bränslecellsbaserade 

elgeneratorer (APU) för att generera el ombord. 

Även andra marknader använder svensk bränsle-

cellsteknik framtagen i Bränslecellsprogrammet, 

till exempel skotrar, rullstolar och gaffeltruckar.

Mistra uppmärksammade också hur resul-

taten fl islakning och Lignoboostprocessen från 

forskningsprogrammet KAM – miljöanpassad 

pappers- och massafabrik, har utvecklats. Båda 

processerna har testats fullskaligt och är bra pus-

selbitar i vedbaserade bioraffi naderier.

JUNI

Den 8‒12 juni blev späckade skogsdagar då 

forskningsprogrammet Future Forests arrangera-

de den första upplagan av Future Forests Week. 

Kommunikation var en central fråga.

Den 10‒13 juni hade MASE-programmet fullt 

upp med internationella gäster. MASE-labbet var 

värd för den femte IOBC-workshopen (Interna-

tional organisation for Biological Control) med 

titeln Multitrophic Interactions in Soil.

Juni var månaden då TransportMistra tilläg-

nades ett helt eget nyhetsbrev – som en del av 

avslutningen av programmet. Forskningsprogram-

mets uppgift var att ta itu med ett av de svåraste 

samhällsmålen som fi nns: genomförandet av ett 

JANUARI

Mistras nyhetsår startade redan den 1 januari 

2009 med rubriken Ökad skörd med hjälp av 

bakterier. Forskningsprogrammet MASE hade 

gjort nya lyckade fältförsök med allt från kål till 

ärtor och dill. Kommersiell partner var Findus, 

som otåligt väntar på att MASEs registrering av 

mikroorganismen ska öppna upp för använd-

ning i stor skala.

Även Marine Paints fältförsök visade goda 

resultat. Med hjälp av substansen medetomidin 

lurades havstulpanlarven bort från båtskrov 

målade med forskningsprogrammets miljöan-

passade båtbottenfärg.

Under januari rapporterade Mistra om en 

avhandling från MAT 21. Den handlade om den 

ensamme ekobonden. MAT 21 var ett forsk-

ningsprogram som löpte till och med 2004, men 

som varit i rampljuset fl era gånger under 2009 

då ämnet kring uthållig livsmedelsproduktion 

blivit hett.

FEBRUARI

Februari var en månad då Mistras kapitalförvalt-

ning stod i fokus, både den egna förvaltningen och 

forskningsprogrammet Sustainable Investments.

För det första utvärderades Mistras egen 

kapital förvaltning. Utvärderingen visade att läget 

var stabilt för femte året i rad, trots lågkonjunk-

turen. Förvaltarna hade hållit sig till den 

fast   lagda strategin med uppställda hållbarhets-

kriterier. Samtliga förvaltare investerade enligt 

ESG-kriterier och skrev på FN:s principer för 

hållbara investeringar (UNPRI).

Aareal Award of Excellence in Real Estate 

Research delades ut för andra gången i Tyskland 

den 27 februari. I år fi ck Mistraprogrammet Sus-

tainable Investments forskare Nils Kok från Ne-

derländerna första pris för rapporten Corporate 

Governance and Sustainability in Global Property 

Markets i kategorin doktorsavhandling.

Den 4 februari anordnade Sustainable Invest-

ments ett seminarium tillsammans med närings-

departementet under rubriken Hållbart företa-

gande. Näringsminister Maud Olofsson slog fast 

att det kommer att behövas starka forskningsmil-

jöer för att uppnå ett hållbarhetsperspektiv för 

företagandet. Seminariet drog cirka 300 personer.

Samma dag arrangerade Mistra i samarbete 

med forskningsrådet Formas, Kemikalieinspek-

tionen och Naturvårdsverket den årliga konfe-

rensen Forum för miljöforskning. Årets tema var 

Giftfri miljö.

MARS

Det ProEnviro-stödda projektet vid Service staden 

AB med Petra Hammarstedt i spetsen fi ck under 

mars månad motta Svenska Kraftnäts miljöpris 

2009. De fi ck priset för sitt ultrarena vatten, som 

helt utan kemikalier rengör transformatorer och 

oljefånggropar i ställverk. En egen uppfi nning 

som expertisen dömde ut från början.

ÅRET SOM GÅTT
Mistraåret 2009 – året då stiftelsen fyllde 15 – var intensivt. Det rivstartade med nyheten om 

forskningsprogrammet MASEs lyckade forskning med mikroorganismer. Sedan rullade det på och 

kulminerade när Nobelpristagaren i ekonomi, Elinor Ostrom, gästade Mistras mingel i december. 

Januari Februari Mars April Maj Juni 
Ökad skörd för MASE Pris till Nils Kok Pris till Petra Hammarstedt Hur fl yttar man Kiruna? Stora tester med lignin TransportMistras mål 



detta hände 2009 29mistra 200928

hållbart transportsystem. Få vältänkta lösningar 

har omsatts i praktiken och målen med Transport-

Mistra var just att utveckla strategier och modeller 

för att de smarta lösningarna skulle användas.

JULI

Klimatet och kapitalet – hur investerare bidrar 

till en hållbar utveckling. Det var rubriken på 

Mistras första arrangemang någonsin under 

Politikerveckan i Almedalen. Tre forskningspro-

gram följde med kansliet till ett av PR-Sveriges 

största händelser: Marine Paint, Greenchem och 

Sustainable Investments. 

Den 9 juli kom bland andra Al Gore till 

Mistra. Det var när den amerikanska kapital-

förvaltaren Generation IM träffade sina svenska 

kunder. David Blood som är senior partner, 

Mark Mills samt Esther Gilmore redovisade 

Generations resultat och framtidsprognoser.

AUGUSTI

Den 19 augusti beslutade Mistras styrelse att 

ge klartecken åt Chalmers Tekniska Högskola 

och Göteborgs universitet att etablera ett nytt 

storskaligt tvärvetenskapligt forksningscentrum 

kring hållbar stadsutveckling – Mistra Urban 

Futures. Göteborgskonsortiet vann utlysningen i 

tuff konkurrens med Lund och Stockholm.

Mistra Urban Futures blev inte bara ett nytt 

forskningsområde för Mistra, satsningen har 

också föregåtts av en helt ny utvärderingspro-

cess. Med förstudier och coachning sållades det 

vinnande forskningsförslaget fram.

Mistras forskningsprogram Sustainable Invest-

ments blev det första programmet i Mistrafamil-

jen som presenterades med rörlig bild. Filmen 

går bland annat att hitta på Mistras webbplats. 

Lars Hassel, Mistras programchef för forsk-

ningsprogrammet Sustainable Investments, valdes 

in som medlem i kommittén för PRI Academic 

Network. PRI Academic Network är ett globalt 

akademiskt initativ. Ett av målen är att öka 

kunskapen om hållbara och ansvarsfullla inves-

teringar på fi nansmarknaden. Nätverket arbetar 

speciellt med de organisationer som förbundit sig 

att följa FNs riktlinjer för hållbara investeringar.

SEPTEMBER

Den 10 september var det dags för ProEnviro att 

visa upp sina forskningsresultat. Med ett spän-

nande upplägg presenterades 13 forskningspro-

jekt och förhoppningen var att de inbjudna och 

forskarna skulle hitta nya synergier under dagen.

Framtiden för Chemrec, en partner i forsk-

ningsprogrammet Svartlutsförgasning, ser mycket 

ljus ut då Energimyndigheten beviljar 500 

miljoner i investeringsstöd för en ny anläggning 

Även utvärderingen av Entwined, handel och 

miljö gav detta forskningsprogram klartecken 

för ytterligare fyra år av Mistrafi nansierad forsk-

ning. I utvärderingen fi ck programmet mycket 

goda omdömen både när det gällde vetenskaplig 

nivå och nytta. Excellent and partly outstanding 

gick att läsa i omdömena.

I slutet av november samlades fl era av Mistras 

program för att prata och lära om kommer-

sialisering. Det handlade om varumärken och 

betydelsen av att prata samma språk som de po-

tentiella investerarna. Organisationen Connect 

höll i taktpinnen.

Forskningsprogrammet Perseas forskare Hana 

Barankova (programchef ) och Ladislav Bardos 

fi ck sina professorstitlar i elektricitetslära vid 

Uppsala universitet för ett år sedan. Installa-

tionsceremonin hölls den 13 november.

DECEMBER

För ett par år sedan anordnade DOM ett 

symposium om formulering och stabilisering 

av mikroorganismer. Det var efterlängtat och 

responsen blev mycket positiv. Den 1 och 2 

december var det dags att upprepa succén med 

The 2nd International DOM Symposium on Mi-

crobial Formulation.

Thomas Backhaus som har arbetat fl era år 

inom forskningsprogrammet Marine Paint 

axlade manteln som programchef efter Björn 

Dahlbäck, som utsetts till ny chef för Polar-

forskningssekreteriatet.

Den 8 december höll Ian Hamilton från 

Mistras forskningsprogram Sustainable Invest-

ments en workshop med representanter från de 

statliga AP-fonderna. Ian Hamilton presenterade 

studien hur AP-fonderna 1‒4 tolkade och ska-

pade processer för att implementera det svenska 

etik- och miljödirektivet från 2001.

Mistra har varit en mötesplats mellan forskare 

och praktiker ända sedan starten för 15 år sedan. 

Den 9 december gick startskottet för en ny 

seminarieserie dit tongivande forskare, företags-

ledare och politiker bjuds in. Mistra inledde 

serien, kallad Mistra Distinguished Seminars, 

med att bjuda in Nobelpristagaren i ekonomi 

Elinor Ostrom.

Mistrafamiljen fi ck motta en fi n utmärkelse 

under årets sista månad. Johan Rockström, 

programchef för Stockholm Resilience Centre 

blev utsedd till Årets svensk 2009 av tidningen 

Fokus. Juryns motivering lyder: Professor Johan 

Rockström – chef för Stockholm Resilience Centre 

och Stockholm Environment Institute – tilldelas 

utmärkelsen Årets svensk 2009 för sitt engage-

rande och  entusiasmerande arbete för en hållbar 

utveckling.

i Domsjö som ska framställa biobränslet DME. 

Anläggningen beräknas kosta 3 miljarder, men 

nu är man en bra bit på väg. 

OKTOBER

Den 12 oktober offentliggjordes Nobelpris-

tagarna i ekonomi. Amerikanska professorn 

Elinor Ostrom, ledamot i styrelsen för Mistra-

fi nansierade Stockholm Resilience Centre, fi ck 

dela på priset tillsammans med professor Oliver 

Williamson.

2009 års Carbon Disclosure Project avlsluta-

des. Resultaten från tre olika studier presentera-

des den 20 oktober på Hasselbacken i Stock-

holm. Årets undersökning visade förbättringar 

på fl era områden, både kvalitativt och kvantita-

tivt. Den Nordiska studien gjordes av Mistras 

forskningsprogram Sustainable Investments.  

Stålkretsloppet fi ck en ny programchef. Göran 

Andersson var på plats i oktober. Han tänker i 

nya banor och vill kommunicera programmets 

budskap med rörlig bild.

Den 22 oktober höll forskningsprogrammet 

PlantComMistra ett internationellt symposium 

som handlade om växters kemiska kommu-

nikation och hur kunskapen kan användas i 

integrerat växtskydd och växtförädling.

NOVEMBER

Mistras forskningsprogram Sustainable Invest-

ments släppte intressanta forskningsresultat den 

11 november. I studien The Value Relevance of 

Environmental and Social Performance: Evidence 

from Swedish SIX 300 Companies slog forskarna 

fast att hanteringen av utsläpp, energieffekti-

vitet och transparens i miljöpolicies redan nu 

påverkar företagens värdering. Effekten väntas 

bli ännu starkare i framtiden. Presskonferensen 

var välbesökt och arrangerades tillsammans med 

PricewaterhouseCoopers. Ungefär 300 personer 

deltog och Dagens Industri var en av de tidning-

ar som spred forskningsresultaten vidare.

Forskningsprogrammet Heureka gick i 

mål under hösten efter åtta års forskning. 

Forskningstiden avslutades med en roadshow. 

Sundsvall blev första stopp den 12 november. 

Därefter fi ck Örebro besök den 17 november. 

Road showen avslutades den 19 november i 

Växjö. Under turnén presenterades Heurekas 

programvaror, vilka användningsområdena är 

och de problemställningar som kan hanteras.

Utvärderingen av forskningsprogrammet E4 

Mistra, som handlar om energieffektiva efter-

behandlingssystem för fordon, offentliggjordes. 

Forskningsprogrammet fi ck toppbetyg, både när 

det gällde vetenskaplig nivå och nytta. Nu för-

handlar man om 24 nya miljoner till forskning.

Juli Augusti – Mistra Urban Futures
Mark Mills från Generation IM på besök beviljas medel i Göteborg 

September – Svartlutsförgasningen går framåt

Oktober November
PlantComMistra höll i symposium Toppbetyg för E4 Mistra 

December – DOMs mikroorganismer gör nytta 
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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 2009 fi nansierade Mistra nitton 

större forskningsprogram. Dessa kan delas in i 

två områden utifrån hur resultaten kommer till 

användning: kunskapsunderlag till förvaltning 

och politik eller miljödriven affärsutveckling.

Nedan är programmen indelade efter dessa 

två kategorier.

MILJÖDRIVEN AFFÄRSUTVECKLING
Flera av de forskningsprogram som Mistra under 

åren har fi nansierat har syftat till att ta fram 

nya miljöanpassade produkter, processer eller 

tjänster. Det är ett område som spänner från idé 

till produkter och hur dessa produkter ska avsät-

tas på en kommersiell marknad. Under rubriken 

Miljödriven affärsutveckling samlar Mistra ett 

stort antal program. Förutom breda forsknings-

program 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 efterbehandlings-
system 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 baserade 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
Heureka – Miljöinriktade beslutsstödsmodeller 
för skogsbruket
MistraPharma
Mistra-SWECIA – Mistra Swedish Research 
Programme on Climate, Impacts and Adaption 
Stockholm Resilience Centre
Sustainable Investments
Future Forests
Mistra Urban Futures
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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 biodrivmedelspro-
cesser. Utvecklingen hindras dock av otillräcklig 
kunskap om säkerhetsvärdering, odling och 
stabilisering av lagringsöverlevnad hos nya mikro-
organismer.

NYTTAN: DOMs forsknings-, symposie- och kurs -
verksamhet fyller kunskapsluckor och bygger
broar mellan forskning, myndigheter och industri. 
Detta möjliggör nya användningssätt för mikro-
organismer med biologiska effekter och miljö-
nytta.

ANVÄNDARE: DOM utgör ett ”Center of Excellence”
där företag kan få stöd vid stabilisering och sä-
kerhetsvärdering av mikroorganismer. DOM ger 
berörda myndigheter stöd och information och 
hjälper också forskare med bedömningar av nya 
mikroorganismer.

PROGRAMTID: 2008–2011

MISTRASTÖD: 61,3 MSEK 

WEBBPLATS: www.mistra.org/dom

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 nä-
ring ur marken, dels bekämpar skadesvampar vilket 
ger ett mer miljöanpassat jordbruk. På så sätt ser vi 
möjligheten till minskad användningen av kemiska 
bekämpningsmedel och effektivisera näringsupp-
tag. Genom snabbare tillväxt ser vi även möjlighe-
ter att minska energiåtgång i växthusodlingar.

ANVÄNDARE: Resultaten kan användas av forskare, 
odlare av olika slag, konsumenter och livsmedels-
industri, bioteknikföretag, samt myndigheter värl-
den över. En produkt introducerades till markna-
den redan under den första fasen av programmet. 
Ytterligare två produkter väntas bli klara för mark-
nadsintroduktion under MASE fas 2. Underlag för 
en produkt till har framställts och kan vara aktuell 
för vidare utveckling efter programtidens slut.

PROGRAMTID: 2004–2010

MISTRASTÖD: 58 MSEK

WEBBPLATS: www.maselab.se

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 fossil
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

UTMANINGEN: Det behövs effektivare metoder för
rökgasrening, från både förbränningsanläggningar
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: tryckeribran-
schen, målning, lackering, impregnering samt vissa 
processer vid tillverkning av papper, elektronik och 
plaster.

PROGRAMTID: 2000–2010

MISTRASTÖD: 34,7 MSEK

WEBBPLATS: www.engineering.uu.se/plasma

UTMANINGEN: Att minska emissionen av kväveoxider 
och partiklar från fordon utan att samtidigt
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: 2006–2014

MISTRASTÖD: 43,4 MSEK

WEBBPLATS: www.kck.chalmers.se/e4mistra

UTMANINGEN: Bränslecellerna kan komma att spela
en viktig roll i ersättningen av 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 fossil-
bränslen. 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

UTMANINGEN: Påväxt av marina organismer på
skrov ökar bränsleförbrukningen radikalt och 
därmed ökar utsläpp till luft av bland annat växt-
husgaser. Morgondagens båtbottenfärger behöver 
både ha en bättre miljöprofi l i sig själva, och 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. På-
växt på fartyg och båtar kan därmed förhindras så 
att bränsle förbrukning hålls nere, samtidigt som 
läckage av biocider till den marina miljön minskas. 
Genom att hindra organismer från att få fäste på  
båtskroven, begränsas spridningen av främmande 
marina arter till nya havsområden.

ANVÄNDARE: Redare, fritidsbåtägare samt färgindu-
strin och dess leverantörer har direkt nytta av resul-
taten. Vidare kan myndigheter använda program-
mets kunskapsbas för bedömningar och beslut.

PROGRAMTID: 2003–2010

MISTRASTÖD: 82,4 MSEK

WEBBPLATS: www.marinepaint.se

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: 69,1 MSEK

WEBBPLATS: www.plantcommistra.com
 

DOM MASE

GREENCHEM PERSEA
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UTMANINGEN: Stålverken måste förändra tillverk-
ningen så att metaller utnyttjas effektivare och 
med mindre resursåtgång. Nya stålsorter måste 
används optimalt genom miljösmarta konstruk-
tioner.

NYTTAN: Programmet skall bidra till utveckling av 
dels förbättrade produktionsprocesser och för-
bättrad användning av stål i konstruktioner, dels 
metoder för miljövärdering för process- och pro-
duktutveckling 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

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 förutsätt-
ningar och intressen och ske utifrån bedömningar 
av konsekvenserna för såväl klimat som olika 
förhandlingsparter.

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

ANVÄNDARE: Syftet är att huvuddelen av forsknings-
resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska 
politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra 
länder. Industrin spelar också viktig roll i program-
met, både för att ge underlag till forskningen och 
som användare av resultaten.

PROGRAMTID: 2004–2010

MISTRASTÖD: 106,9 MSEK

WEBBPLATS: www.clipore.org

UTMANINGEN: Klimatförändring, globalisering och
en allt större konsumtion av energi och råvaror
ökar efterfrågan på våra skogliga resurser.
Utmaningen är att hantera avvägningar mellan
att utvinna mer timmer, papper och energi och
samtidigt säkra biodiversitet, rekreation och
andra ekosystemtjänster.

NYTTAN: Future Forests skapar kunskap och utveck-
lar verktyg som möjliggör vetenskapligt under-
byggda 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

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 åstadkoms 
ett stort tillskott av förnyelsebar energi. Program-
met arbetar med viktiga vetenskapliga frågeställ-
ningar och problem som står i vägen för storskalig 
svartlutsförgasning. Tack vare programmet har ett 
projekt för demonstration av DME-tillverkning av 
svartlut och långtidstester av tunga lastbilar möjlig-
gjorts. En stor kommersiell demonstration av meta-
nol och DME-produktion i Domsjö är också planerad.  

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

PROGRAMTID: 2004–2010 

MISTRASTÖD: 43 MSEK 

WEBBPLATS: www.etcpitea.se/blg

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

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

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

PROGRAMTID: 2007–2013

MISTRASTÖD: 53,8 MSEK

WEBBPLATS: www.entwined.se

UTMANINGEN: Skogen används inte bara för lönsam
virkesproduktion utan också för till exempel
biobränsleproduktion, rekreation och som
kolsänka. Olika intressenters visioner och målsätt-
ningar leder till motsättningar. 

NYTTAN: Heureka utvecklar datorbaserade hjälpme-
del för breda beslutsunderlag, där hänsyn kan tas 
till så många faktorer som möjligt. Heureka-sys-
temet kan därmed bidra till ett såväl lönsammare 
som miljövänligare skogsbruk.  

ANVÄNDARE: Heureka-systemet kan användas av 
både små och stora skogsföretag, liksom för regio-
nal och nationell analys. Användare är alltså allt 
från enskilda markägare över skogsföretag, kom-
muner till myndigheter som Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket.

PROGRAMTID: 2002–2009

MISTRASTÖD: 21,1 MSEK

WEBBPLATS: www.mistra.org/heureka

STÅLKRETSLOPPET CLIPORE

FUTURE FORESTS

SVARTLUTSFÖRGASNING ENTWINED

HEUREKA
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UTMANINGEN: Knappt tvåhundra aktiva läkemedels-
substanser har återfunnits i vattenmiljön. Förekom-
sten 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 kunskapsbristen 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 
offentl ig hälso- och sjukvård och läkemedelsindu-
strin.

PROGRAMTID: 2008–2011

MISTRASTÖD: 42,2 MSEK

WEBBPLATS: www.mistrapharma.se

UTMANINGEN: Människan utövar ett växande
infl ytande på ekosystemens dynamik. Många 
ekosystem har övergått till mindre produktiva till-
stånd i förmågan att generera ekosystemtjänster 
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 part-
nerskap, och utgör ett samarbete mellan Stock-
holms Universitet, Kungliga Vetenskapsakademien 
och Stockholm Environment Institute.

PROGRAMTID: 2007–2013

MISTRASTÖD: 98,5 MSEK

WEBBPLATS: www.stockholmresilience.su.se

UTMANINGEN: Klimatet förändras. Framtida 
utsläppsminskningar är avgörande för hur stora 
förändringarna blir. Samtidigt är det inte längre 
möjligt att avstyra en viss klimatförändring och 
med den vissa klimateffekter. Samhällets olika 
anpassningsbehov är relaterade till klimat, 
ekonomi, klimat effekter och samhällets processer. 
Dessa ämnes områden behöver studeras integrerat. 

NYTTAN: Programmet tar fram och integrerar 
modeller och kunskaper om klimat, ekonomi, 
effekter och anpassning för stöd till samhällets 
klimatarbete.

ANVÄNDARE: Lokala, regionala och nationella 
beslutsfattare och andra aktörer med ansvar för 
klimatanpassning, som myndigheter, politiker, 
organisationer, företag, forskning och allmänhet. 

PROGRAMTID: 2008–2011

MISTRASTÖD: 39 MSEK

WEBBPLATS: www.mistra-swecia.se

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

NYTTAN: Programmet ska bidra med tillämpad forsk-
ning i värdekedjan på fi nansmarknaden. I fokus 
står företagens rapportering, analytikers värde-
ringar, förvaltares och investerares beteenden 
samt portföljval utifrån hållbarhetskriterier.

ANVÄNDARE: Resultaten ska komma till nytta för 
såväl institutionella investerare, förvaltare, analy-
tiker och övriga aktörer på de fi nansiella markna-
derna.

PROGRAMTID: 2006–2012

MISTRASTÖD: 101 MSEK 

WEBBPLATS: www.sirp.se

MISTRAPHARMA

STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE 

MISTRA-SWECIA

SUSTAINABLE INVESTMENTS 

UTMANINGEN: Stadsutveckling över hela världen 
behöver gå mot mer hållbar utveckling. För att så 
ska ske behövs förnyad kunskap inom såväl teori 
som praktik.

NYTTAN: Mistra Urban Futures är ett världsledande 
centrum för hållbar stadsutveckling. Vi erbjuder 
innovativa lösningar genom förstklassig, verk-
ningsfull och samhällsrelevant kunskap. I nära 
samverkan mellan praktiker och forskare tas först-
klassig, verkningsfull och relevant kunskap fram. 
Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad 
för miljön och människors liv i världens städer. 

ANVÄNDARE: Resultaten ska komma till nytta för allt 
från ingenjörer, arkitekter till samhällsplanerare 
och ekonomer inom såväl företag som offentlig 
förvaltning över hela världen.

PROGRAMTID: 2010–2015

MISTRASTÖD: 103 MSEK 

WEBBPLATS: www.mistraurbanfutures.se

MISTRA URBAN FUTURES (START 2010)

UNDERLAG TILL FÖRVALTNING OCH POLITIK UNDERLAG TILL FÖRVALTNING OCH POLITIK



 Avkastningen på aktieportföljen var 34,5 
procent vilket var 8,7 procentenheter över 
Mistras jämförelseindex för aktier. Ränte-
portföljen avkastade 7,7 procent vilket är 
4,1 procentenheter över 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 
femte året i rad. Detta för att säkerställa att 
Mistra får den förvaltning som överenskom-
mits samt för att samla erfarenheter. Det är 
ännu för tidigt att göra en avkastningsanalys 
för dessa uppdrag jämfört med en konven-
tionell portfölj. 
 Vid årsskiftet var andelen svenska ränte-
bärande placeringar inklusive likvida medel 
48,0 % (55,2 %). 

ORGANISATION OCH PERSONAL
Mistra hade vid årsskiftet sju (sju) fast anställda.   
 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 m.m. 

RISKER OCH RISKHANTERING
Vid förvaltningen av stiftelsens kapital upp-
kommer marknadsrisker i form av aktiepris-
risk, ränterisk, kreditrisk och valutarisk. Styrel-
sen 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 1,2 
miljarder kronor i forskningsbidrag under 
perioden 2009-2014. Med ett kapital på 3,0 
miljarder kronor 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.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
I mars 2010 lämnade Ola Engelmark sitt 
VD-uppdrag. Mistras styrelse har i avvaktan 
på att ny VD kan tillträda utsett Clas-Uno 
Frykholm till t.f. VD.

Räntebärande placeringar inklusive likvida medel 48,0%
Svenska aktier   10,4%
Övriga europeiska aktier   8,8%
Amerikanska aktier   5,8%
Globala aktier 20,1%
Övriga aktier   4,9%
Alternativa placeringar    2,0%
TOTALT               100,0%

FÖRDELNINGEN AV MISTRAS TOTALA PORTFÖLJ 2009-12-31 I PROCENT:

ÅRSREDOVISNING 2009

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

räkenskapsåret 2009-01-01–2009-12-31, stiftelsens sextonde verksamhetsår. Siffrorna inom 

parentes avser år 2008.

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 inter nationella 
klass med betydelse för Sveriges framtida 
konkurrenskraft. Forskningen skall ha bety-
delse för lösandet av viktiga miljöproblem 
och för en miljöanpassad samhällsutveck-
ling. Möjligheterna att uppnå 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 2009 haft fem 
sammanträden.

MISTRAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2009
Mistra har 
– betalat ut 226 (169) Mkr i forskningsmedel
– beviljat medel till en ny satsning

Mistras satsningar kan delas in i tre olika 

grupperingar: Mistraprogram, Mistra Cen-
trum samt övrigt stöd.

MISTRAPROGRAM 
Mistra har från start till och med utgången av 
år 2009 fattat beslut om att investera i totalt 
40 (40) större forskningsprogram samt 2 (1) 
Mistra Centrum varav ett nytt under 2009. 
Den nya satsningen Mistra Urban Futures 
är resultatet av en utlysning år 2008. Det 
beviljade beloppet för Mistra Urban Futures 
är sammantaget högst 103 Mkr och sträcker 
sig sex år framåt.
 Under året har Mistra beviljat medel till en 
fortsatt forskningsfas för programmen E4 – 
Förbränningsmetoder och efterbehandling 
och Entwined – Handel och miljö. Samman-
lagt innebär dessa två satsningar ett beviljat 
belopp på högst 58 Mkr under högst fyra år.
 Under året har två program, Mistras 
Bränsle cellsprogram respektive Heureka, 
slutfi nansierats när det gäller forskning.  

ÖVRIGT STÖD

Utöver stöd till forskning har Mistra under 
2009 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 ytter-
ligare stiftelsekapital.”

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

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 som ledamot av kommittén för 
kapitalförvaltning. 
 Vid starten år 1994 var Mistras kapi-
tal 2 500 Mkr. Vid utgången av 2009 var 
marknadsvärdet 2 957 (2 731) Mkr. Totalt har 
2 783 (2 557) Mkr betalats ut till forskning, 
varav 226 (169) Mkr under 2009. 
 Mistras förvaltning är uppdelad i elva 
mandat förvaltade av åtta förvaltare. 
 Avkastningen på Mistras kapital var 18,7 
procent för hela portföljen vilket överskred 
det sammanvägda jämförelseindexet med 6,9 
procentenheter.  

  2009 2008   2007   2006  2005
Beslutade anslag 166 267 120     252    143
Totalt utbetalt till forskning 226     169 170     185    193
Förvaltat kapital 2 957 2 731 3 529  3 607 3 661

FLERÅRSÖVERSIKT (MKR)
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  Not 31 Dec 2009 31 Dec 2008

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgift på annans fastighet 6 86 704 130 055 

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 7 396 941 390 026 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga värdepappersinnehav 8 2 731 900 277 2 528 100 372 

Summa anläggningstillgångar  2 732 383 922 2 528 620 453

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar 9 123 967 460 437 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  23 537 862 17 606 079 

Summa kortfristiga fordringar   23 661 829 18 066 516

Kortfristiga placeringar   

Övriga kortfristiga placeringar  0 14 608 520 

Kassa och bank  31 342 799 168 861 391 

Summa kortfristiga placeringar  31 342 799 183 469 911

Summa omsättningstillgångar  55 004 628 201 536 427

SUMMA TILLGÅNGAR  2 787 388 550 2 730 156 880

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 10   

Bundet eget kapital   

Stiftelsekapital  2 500 000 000 2 500 000 000

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  –547 048 698 –31 947 803 

Årets resultat  277 801 311 –379 060 902 

Summa fritt eget kapital  –269 247 384 –411 008 705

SUMMA EGET KAPITAL  2 230 752 616 2 088 991 295

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  813 740 1 344 400 

Övriga skulder  9 140 119 2 894 106 

Beviljade, ej utbetalda anslag  544 544 156 634 986 878 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 137 919 1 940 201 

Summa kortfristiga skulder   556 635 934 641 165 585

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 787 388 550 2 730 156 880

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

 

BALANSRÄKNING
   2009-01-01 2008-01-01

  Not –2009-12-31 –2008-12-31

Stiftelsens intäkter    

Aktieutdelningar   12 205 791 21 763 460 

Räntor, värdepapper   42 539 300 55 248 536 

Räntor, bank   732 944 2 412 838 

Övriga intäkter   1 079 884 291 344 

SUMMA INTÄKTER   56 557 919 79 716 178

Stiftelsens kostnader    

Förvaltningskostnader   –3 136 163 –438 206 

Övriga externa kostnader 1,2,3 –11 690 039 –15 208 253 

Personalkostnader 4 –12 054 376 –10 796 221 

Avskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar   –184 793 –162 539

SUMMA KOSTNADER   –27 065 371 –26 605 219

Förvaltningsresultat  29 492 548 53 110 959

Resultat från fi nansiella poster    

Resultat från värdepapper och fordringar som   
är anläggningstillgångar 5  248 309 059 –432 175 109

Räntekostnader och liknande resultatposter   –332 0 

Ränteintäkter  39 3 248

Resultat efter fi nansiella poster  277 801 314 –379 060 902

Årets resultat  277 801 314 –379 060 902

RESULTATRÄKNING
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NOTER
1 Leasingavtal

Årets leasingkostnader uppgår till 138 266 (68 153) 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.

  2009 2008

KPMG AB       290 706 204 049

Riksrevisionen              39 000              54 250

Summa   329 706            258 299

3 Externa kostnader, övrigt 2009 2008

Konsultkostnader 6 525 927 9 253 353

Resor och traktamenten 626 965 1 667 745

Redovisningsarvoden - 16 467

Lokalkostnader 1 563 188 1 592 572 

Övriga externa kostnader 2 973 959 2 678 116

Summa externa kostnader övrigt 11 690 039        15 208 253

4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2009 2008

Kvinnor 4 5

Män 3 3

Summa  7 8

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD  1 804 100

Löner och andra ersättningar till övriga anställda  4 742 056

Pensionskostnader   2 844 446

Övriga sociala kostnader  2 555 708

Övriga personalkostnader  108 066

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader  12 054 376

Arvodena till styrelseledamöterna var 575 000 (520 000) kronor och till Mistras kapitalförvaltningskommitté 209 100 (203 250) kronor.

Lön till VD har utgått med 1 020 000 (921 000) kronor. Anställningen kan sägas upp av endera parten med en uppsägningstid om sex 
månader. Efte r anställningens upphörande har VD rätt till ytterligare sex månaders ersättning om uppsägning skett från Mistras sida. Från 
den månat liga 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 VD:s individuella pensions- och sjukför-
säkring. Beloppet uppgick till 306 000 (256 200) kronor.

                    2009-01-01–12-31  2008-01-01–12-31

Den löpande verksamheten   

Resultat efter fi nansiella poster 277 801 311 –379 060 902

Avskrivningar 184 893 162 539

Betald skatt 251 917 –424 449

Nedskrivningar  –286 312 105 303 524 477

     

Kassafl öde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital –8 074 084 –75 798 335

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapitalet   

Förändringar av kortfristiga fordringar 9 013 207 56 939 745 

Förändringar av övriga kortfristiga skulder –84 781 568 253 373 

 

Kassafl öde från den löpande verksamheten  –83 842 445 –18 605 217 

   

Investeringsverksamheten   

  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –148 357 –347 819 

Investeringar i fi nansiella anläggningstillgångar 82 512 200 297 832 671 

Kassafl öde från investeringsverksamheten 82 363 843 297 484 852 

Kassafl öde från bidragsverksamheten –136 039 990 –166 075 714 

   

Årets kassafl öde –137 518 592 112 803 921

Likvida medel vid årets början 168 861 391 56 057 470

Likvida medel vid årets slut 31 345 828 168 861 391

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.
 Värdering av värdepappersinnehav sker 
kollektivt till det lägsta av anskaffningsvärde 

och verkligt värde. Separat värdering sker av 
aktierelaterade respektive ränterelaterade in-
strument. Verkligt värde fastställs 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-
sprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång. Avskrivningstiden 
är 5 år. Nedskrivning sker vid bestående 
värdenedgång. 

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

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

INTÄKTSREDOVISNING
Vid köp och försäljning av värdepapper 
tillämpas affärsdagsredovisning. Över- och 
underkurser på obligationer i förhållande till 
nominellt värde har periodiserats jämnt över 
kvarvarande löptid. 
 Upplupen ränta på placeringar redovisas 
som upplupen intäkt i balansräkningen.

årsredovisning 2009 43mistra 200942



9 Övriga fordringar 2009-12-31 2008-12-31

Överskottsmedel Skandia 4 529 249 203

Övriga fordringar 38 368 137 092

Kundfordringar 81 070 74 142

Summa övriga fordringar 123 967 460 437

10 Eget kapital 2009-12-31 2008-12-31

Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Förändring tidigare år –411 008 705 232 610 491

Årets anslag –138 986 173 –266 539 340

Återförda anslag 2 946 180  1 981 046 

Årets resultat 277 801 314 –379 060 902

Summa eget kapital 2 230 752 616 2 088 991 295

11 Upplupna kostnader  2009-12-31 2008-12-31

Upplupna förvaltningskostnader –794 631 –817 392

Lagstadgade soc avg, särsk lönesk/sjukf. –435 387 –390 711

Övriga upplupna kostnader –907 901 –732 098

Summa upplupna kostnader –2 137 919 –1 940 201 

Stockholm den 15 april 2010

Lena Treschow-Torell Stefan Nyström

Ordförande 

Mathilda Tham Christina Lindbäck

Björn Hägglund Svante Axelsson

Lars Magnusson Cynthia de Wit

Maria Strömme Johan Trouvé

Charlotte Brogren 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2010

Henrik Söderhielm Anders Bäckström Håkan Östebo

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Utsedd av riksrevisionen

5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2009     2008

Valutakursdifferenser 17 761 653 –88 553 743

Realisationsresultat vid försäljningar –55 764 699 –40 096 889

Nedskrivningar                                                                                         286 312 105 –303 524 477                   

                                                                                                                   248 309 059 432 175 109

6 Förbättringsutgift på annans fastighet 2009-12-31 2008-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 303 459 303 459

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 303 459 303 459

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -173 404 -130 053

Årets avskrivningar -43 351 -43 351

Utgående ackumulerade avskrivningar -216 755 -173 404

Utgående redovisat värde 86 704 130 055 

7 Inventarier 2009-12-31 2008-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 1 075 646 727 827

Inköp 148 357 347 819

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 224 003 1 075 646

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -685 620 -566 432

Årets avskrivningar -141 442 -119 188

Utgående ackumulerade avskrivningar -827 062 -685 620

Utgående redovisat värde 396 941 390 026

8 Långfristiga värdepappersinnehav

    

   

  Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Aktier, svenska 261 208 758  304 219 641 261 208 758

Aktier, utländska 4 021 734  1 083 157 1 083 157

Fondandelar, utländska 1 093 460 631      1  227 069  641 1 093 460 631

Obligationer, svenska 1 337 831 969 1 323 558 674 1 323 558 674

Övriga utländska värdepapper 52 589 057  55 819 359 52 589 057

Summa värdepapper 2 749 112 149 2 911 750 472 2 731 900 277

Ackumulerad nedskrivning har skett med totalt 17 212 372 kr till marknadsvärdet, då det är lägre än bokfört värde. 

NOTER FORTSÄTTNING
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