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Detta är Mistra
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar 
samhällsutveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med 
betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.

 ► Mistra investerar i tvärvetenskaplig forskning av högsta klass som i samverkan med användare bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling.

 ► Forskning initierad av Mistra ska bland annat bidra till effektivare energianvändning och 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 forskningen från idé och framåt i nära samverkan mellan 
akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och frivillig organisationer.

 ► Mistra investerar årligen ca 200 miljoner kronor i forskning. I dagsläget har Mistra 14 stora tvärvetenskapliga forsk-
ningsprogram och centra, som vart och ett löper på mellan fyra och åtta år och i något fall ännu längre.

 ► Mistras kapitalförvaltning ska vara en förebild för hur investeringar kan bidra till att utveckla samhälle och närings-
liv på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Innehåll
 Goda erfaren heter och blickar framåt 3

 Några händelser i Mistras verksamhet under året 4

 Utvärdering visar värdet av 20 års miljöforskning 7

 Biotekniken på allt grönare kvist 10

 Ledande tvärvetenskap som strävar mot självständighet 14

 Fem frågor till Mistras styrelse ordförande  18

 Ett urval av händelser under året i Mistras satsningar 20

 Årsredovisning 24

 Mistras kansli 2013 32





2013 var ett bra och intressant år för Mistra. Vi slog fast en uppdaterad forsknings-
strategi, förberedde och utlyste flera nya program och slutförde effektutvärderingen 

av ett stort antal program. 

Tillväxten av vårt kapital var också bra. I slutet av 2013 hade vi mer pengar än i början trots 
att vi investerat 177 miljoner kronor i forskning under året. Det finns de som har synpunkter 
på detta med investeringar och tillväxt, och ibland tar kontakt med oss och diskuterar detta. 
Mistra har sedan över tio år en mycket medveten investeringsstrategi som handlar om miljö 
och etik. Vårt kapital ska investeras så att det bidrar till, och inte motverkar, en hållbar sam-
hällsutveckling. För det kan man ha väldigt enkla kriterier som exkluderar investeringar i 
vissa branscher, och man kan ha mer komplext sammansatta kriterier. Mistra har det senare 
och väljer förvaltare som har djupare kompetens, samtidigt som vi ställer krav på kapitaltill-
växt för att kunna fortsätta att finansiera intressanta och viktiga forskningsprogram.

I detta perspektiv kan man diskutera Mistras livslängd. Vår nya styrelse tog under hösten 
samma beslut som de tidigare, att Mistra inte ska ha ”evigt liv” utan ha en hög årlig nivå på 
forskningsbidragen för att vara en tillräckligt stor aktör som gör skillnad. Med årliga inves-
teringar på cirka 220 miljoner kronor blir tidpunkten för då Mistra behöver plocka ned skyl-
ten någonstans mellan 2030 och 2035.

Under våren utarbetades en forskningsstrategi för 2014–2016 som den nya styrelsen 
behandlade och beslutade om under hösten. I strategin finns bland annat ett tydligare krav 
på motfinansiering, där graden av denna finansiering kan variera men ska framgå vid utlys-
ningen. Mistra kan tillsammans med andra finansiärer även samfinansiera ett program eller 
centrum. Detta har naturligtvis pågått under nästan hela Mistras historia, men inte formali-
serats som nu i forskningsstrategin. Under året har vi haft två utlysningar tillsammans med 
forskningsrådet Formas, där vi inte bara samfinansierar satsningarna utan också samverkar 
i bland annat formuleringen av målen och i utvärderingar.

Effektutvärderingen av avslutade program och idéstöd slutfördes också under året och redo-
visades i tre rapporter som finns att ladda ned från vår webbsida. Det är naturligtvis ett stort 
och ganska heterogent material, det går ändå att dra ett antal generella slutsatser. Ett bra 
ledarskap både vad gäller programchef och styrelse lyfts fram som viktiga framgångsfakto-
rer och detta är något som Mistra också arbetat med sedan start. Utvärderingen pekar också 
på möjligheten till samfinansiering för att få ökat genomslag av satsningarna och under-
stryker vikten av ett tidigt klargörande av patent och andra immateriella rättigheter för att 
minska risken konfliktrisken. Sammantaget ger effektutvärderingen ett bra inspel till vårt 
kvalitetsarbete med att söka ständiga förbättringar.

Efter många givande år som VD lämnar jag under 2014 över till Åke Iverfeldt. Med hans 
långa erfarenhet av miljöforskning är jag övertygad om att Mistra kommer fortsätta göra 
skillnad.

Lars-Erik Liljelund, vd mistra

Goda erfaren-
heter och  
blickar framåt
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Några  
händelser 
i Mistras verksamhet  
under året
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Utlysning för miljöinriktad  
nanoforskning 

Mistra satsar 40 miljoner kronor på ett 
nytt forskningsprogram inom nanområdet. 
Målet för utlysningen är att både utveckla 
nya miljötillämpningar och kartlägga miljö-
effekter av nanomaterial. Programmet 
 startar 2014.

JA 
NU 
ARI

Stockholm Resilience Centre  
får 93 miljoner 

Mistra ger Stockholm Resilience  Centre 
fortsatt finansiering till 2018 efter att 
forskningen har bedöms som världsledan-
de i en halvtidsutvärdering av internatio-
nella experter.nella experter.

E�ekterna av 20 års forskning 
utvärderade 

Mistras satsningar har bidragit till en håll-
bar utveckling genom att ge nya produkter 
och beslutsunderlag inom allt från klimat-
arbete till bioteknik. Det visar en effektut-
värdering av 33 genomförda program och 
idéstödsprojekt. Mistras satsningar har 
engagerat nära tusen forskare och finansie-
rats med över två miljarder kronor. rats med över två miljarder kronor. 

Mistra och Formas  
i gemensamma utlysningar 

Humanistisk miljöforskning och hållbara 
produktionssystem får 40 respektive 68 
miljoner kronor. De två utlysningarna görs 
gemensamt av Mistra och Formas. Mistras 
del av forskningen inom hållbara produk-
tionssystem fokuserar på vattenbruk. 

J 
U 
NI

2013

y SE INTERVJU MED 
LINE GORDON, FOR-
SKARE PÅ STOCKHOLM 
 RESILIENCE CENTRE, 
PÅ YOUTUBE.

x SE INTERVJU MED 
MARK SANCTUARY, 
PROGRAMCHEF FÖR 
ENTWINED, PÅ YOUTUBE.

y SE INTERVJU MED 
ANDERS AHLSTRÖM, 
LUNDS UNIVERSITET, 
OM MISTRA-SWECIA 
PÅ YOUTUBE.

Festival för att  
kommunicera forskning 

Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg är 
Mistra med och arrangerar ett seminarium 
om hur forskningskommunikationen kan 
förbättras så att forskningsresultat kom-
mer till mer nytta. Huvudtalare är BBC-
journalisten Vivienne Parry. journalisten Vivienne Parry. 

Fortsatt samarbete med  
TV4 om filmer 

Den globala kolcykeln, internationell han-
del och förvaltning av ekosystem. Det tas 
upp i tre nya filmer om aktuell forskning 
inom satsningarna Mistra-SWECIA, ENT-
WINED och Stockholm Resilience Centre. 

A 
PR 
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Ny styrelse för Mistra 

Lena Treschow Torell får förnyat förtro-
ende som ordförande i Mistras nya styrel-

se. Flera av ledamöterna som ska sitta i tre 
år är nya, bland andra nationalekonomen 
Klas Eklund och marinbiologen Kerstin 
Johannesson.

Tidning och seminarium  
för Mistra 20 år 

Tvärvetenskap och mängder med forsk-
ningsresultat presenteras i en jubileums-
tidning som summerar Mistras 20 år. En 
seminarieserie startar för att uppmärksam-
ma kommande jubileumsår. Först ut är ett 
seminarium om miljöteknik och hur forsk-
ningsresultat kan utvecklas till nya produk-
ter och tjänster.

Slutkonferens om miljö och handel 

Programmet ENTWINED går i mål och på 
programmets slutseminarium presenteras 
forskning om hur internationella handels-
avtal kan samverka med grön politik och 
vad alla olika miljömärkningar vill uppnå.vad alla olika miljömärkningar vill uppnå.

Projekt inom BONUS får  
27 miljoner euro

Östersjöprogrammet BONUS finansierar 
sju forskningsprojekt för en bättre Öster-
sjömiljö. Mistra är en av många medfinan-
siärer i den internationella satsningen. Två 
av projekten koordineras från Göteborgs 
universitet respektive SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut.

Barack Obama tittade  
på bränsleceller

Under sitt besök i Sverige åker Barack 
Obama till KTH för att lära sig om bränsle-
cellsforskning. Bland annat imponeras pre-
sidenten av den lilla bränslecell som säljs 
av myFC. Företaget växte fram ur Mistras 
bränslecellsprogram åren 1997–2010.bränslecellsprogram åren 1997–2010.

Samarbete kring  
framtidens forskning  

I ett nytt projekt vid Ingenjörsvetenskaps-
akademien analyseras vägar framåt för 
svensk forskning. Mistra deltar som en av 
aktörerna för att hitta svar på hur forsk-
ningen ska stå stark och bidra till att sam-
hället kan möta nya utmaningar.
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Åke Iverfeldt blir  
Mistras nya VD 

När Lars-Erik Liljelund går i pension 2014 
tar Åke Iverfeldt över som vd för Mistra. 
Han kommer närmast från IVL Svenska 
Miljöinstitutet och har lång erfarenhet av 
miljöforskning.miljöforskning.

30 miljoner till nytt Arktisprogram 

Umeå universitet ska leda ett nytt forsk-
ningsprogram för att öka kunskaperna om 
hur Arktis kan utvecklas på ett hållbart 
sätt. Satsningen Mistra Arctic Sustainable 
Development får 30 miljoner kronor och 
blir en fortsättning på Mistras tidigare Ark-
tisforskning.tisforskning.

Design och transporter nya  
forskningsområden 

Mistras styrelse beslutar att resurseffektiv 
produktdesign och klimatsmarta transpor-
ter är två intressanta områden som Mistra 
ska undersöka potentialen för nya utlys-
ningar inom under 2014. 

DE 
CEM 
BER

2013
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Har Mistras investeringar i forskning gett förväntade 
resultat och lett till önskade samhällseffekter? Enligt 

stiftelsens stadgar ska satsningarna bidra till att lösa miljö-
problem, bygga upp starka forskningsmiljöer och stärka 
Sveriges konkurrenskraft. Sweco Eurofutures utvärderade 
på uppdrag av Mistra 33 genomförda program som har 
omsatt över två miljarder kronor och involverat 800–900 
forskare samt en lång rad användare från näringsliv och 
offentlig sektor. 

– Vi fick klarlagt att vi jobbat i enlighet med vårt upp-
drag. Utvärderingen blev ett kvitto på att vi haft en vik-
tig påverkan inom flera områden, säger Johan Edman som 
ansvarade för utvärderingen från Mistra.

Vetenskaplig helhetssyn och samarbete med tänkta 
användare för att forskningen ska komma till nytta har varit 
utmärkande för satsningarna. De har bland annat gett bätt-
re beslutsunderlag för internationella klimatförhandlingar 
och nya bränsleceller, resurssnåla industriprocesser, bättre 
hantering av gruvavfall och mikroorganismer som skyddar 
jordbruksgrödor. Ett flertal forskningscentra har också växt 
fram ur de tvärvetenskapliga satsningarna. 

Samtidigt visar utvärderingen att det ibland varit svårt 

samarbeta över vetenskapliga gränser och med dem som 
ska använda forskningen.

– En lärdom är hur viktigt det är att hitta rätt ledare för 
programmen, liksom att det sällan fungerar att som finansi-
är att slå samman olika initiativ till ett gemensamt program, 
säger Johan Edman.

Resultat från Mistras satsning på så kallade idéstöd sam-
manställdes också under året. Inom den finansieringsfor-
men investerades 155 miljoner kronor i 30 projekt.

– Förhoppningen var att fånga in idéer som ansågs vara 
lite motvalls och som ingen annan riktigt vågade satsa på. 
Framgångsrika projekt skulle även bli embryon till nya 
forskningsprogram, säger Johan Edman. 

Så skedde för programmet MistraPharma som bygger 
vidare på ett lyckat idéstödsprojekt om miljöriskerna med 
läkemedel. Ett flertal miljövänligare produkter och tjänster 
har också nått marknaden och många nya doktorer har exa-
minerats genom projekten. 

Även om den höga originalitet Mistra hade hoppats på 
kanske saknas enligt Johan Edman, har vissa projekt avkas-
tat en imponerande mängd intressanta resultat och varit 
viktiga för deltagarnas fortsatta karriärer. 

– Många forskare lovordar också det sällsynta privilegiet 
att få forska förutsättningslöst. Min slutsats är att idéstöds-
projekten var en fullt försvarbar investering. Jag tror också 
att resultaten från många projekt fortfarande har potential 
att på sikt bidra till värdefulla framsteg. 

Två experter som läst utvärderingarna av Mistras sats-
ningar är Jacqueline McGlade, som lett Europeiska miljö-
byrån med ansvar för EU:s analys och övervakning av mil-
jöutvecklingen, och Inge Horkeby, chef för Environmental 
Affairs i Volvo AB.

– Svenska aktörer har fått en ledande roll vid många för-
handlingar jag deltagit i. De har kunnat påverka så att deras 
linje sedan blev den gemensamma EU-politiken. Flera gång-
er har förhandlingslinjen backats upp av forskning från 
olika Mistraprogram, säger Jacqueline McGlade. 

Hon förklarar att resultat från Mistras forskning även 
haft betydelse i globala miljöförhandlingar och påverkat 
utvecklingen inom olika områden.

– För 20 år sedan hade Europa ett ålderdomligt sätt att 
finansiera forskning som nästan helt lutade sig mot akade-
misk forskning utan koppling till omvärlden. Mistra förde 

Utvärdering visar  
värdet av 20 års  
miljöforskning

Mistra har haft stor betydelse för 
miljöfrågorna och arbetet med håll-
bar utveckling. Det visar den utvär-
dering av tidigare forskningsprogram 
som gjordes 2013. Klimatarbete, håll-
bart skogsbruk, förvaltning av havs-
miljöer och kampen mot övergöd-
ning är områden som har påverkats. 
Den programmodell för miljöforsk-
ning som Mistra införde är fortfaran-
de unik även i ett internationellt per-
spektiv.
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fram en ny modell som visat sig fungera lysande, och som 
fortfarande är unik även i ett internationellt perspektiv, för-
klarar hon. 

Inge Horkeby är imponerad av alla produkter och tjäns-
ter som kommit fram från forskningen inom allt från gröna 
kemikalier och bränsleceller till modeller för att bedöma 
risker i skogsbruket eller hur olika källor bidrar till över-
gödningen. Han ser att många forskare har fått ett interna-
tionellt erkännande genom att delta i satsningarna, vilket 
har gett forskningen trovärdighet när den ska användas i 
miljöförhandlingar eller testas av företag. 

– Utvärderingen är väldigt trevlig läsning om man som 
jag brinner för att Sverige ska flytta fram positionerna inom 
miljöområdet, både i direkta åtgärder för att värna vår 
natur och genom att forska fram nya lösningar. 

Enligt Horkeby har Mistra utifrån sina stadgar gett ett 
väldigt tydligt uppdrag till deltagande forskare om vad som 
ska uppnås. Och man har lyckats bättre än förväntat. Pro-
grammen har levererat många intressanta resultat och vär-
defull kunskap för både företag och samhället. 

– Mistra har investerat i flera områden där enskilda före-
tag inte klarar att gå framåt på egen hand, eftersom det ofta 
är osäkert vad som fungerar och hur en framtida marknad 
ser ut. Jag har använt kunskaper inom allt från klimatfrå-
gor till bränsleceller och kemikalier från olika program som 
stöd till Volvos koncernledning. Forskningen har varit en 
vägvisare som pekat ut om vi är på rätt väg i våra strategis-
ka beslut. 

Även rent vetenskapligt har Mistra varit framgångsrika 
enligt Jacqueline McGlade.

– Vetenskaplig kvalitet är avgörande för att sådana här 
satsningar ska få genomslag. Att forskningen även varit 
kopplad till användare gör inte att den varit tillämpad, med 
en tydlig funktion att fylla. Den har snarare varit väldigt 
teoretisk och öppen – men med en övergripande idé om vil-
ken nytta forskningen ska kunna bidra med. 

Ett exempel hon lyfter fram är programmet Mat 21 om 
uthållig livsmedelsproduktion som tog ett ambitiöst hel-
hetsgrepp om hela livskedjan från jord till bord. Andra 

områden där olika forskningsfält samlats i gemensamma 
program är klimatförhandlingar, kemikaliehantering, bio-
logisk kontroll av skadegörare inom jord- och skogsbruk 
och bränsleceller.

Jacqueline McGlade lyfter även fram värdet av alla nya 
doktorer och andra forskare som har skolats i att tänka i de 
här tvärvetenskapliga banorna inom programmen. 

– Dessa personer är idag ambassadörer för det här sät-
tet att jobba. Att man har fostrat framtidens miljöforskare 
och gett incitament för forskning som på allvar bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling är ett enormt viktigt bidrag från 
Mistras satsningar. 

Vad utmärker då de satsningar som har lyckats få ett 
stort genomslag? En del är att programmen har haft en 
gemensam bild av ett nå ett högre mål med forskningen än 
att den enbart ska gynna den personliga karriären. Inge 
Horkeby har själv varit ordförande i programstyrelsen för 
Clipore som framgångsrikt studerat internationella klimat-
förhandlingar. 

– Alla program går igenom mindre stabila perioder, där 
deltagare inte är överens eller vill profilera sig själva. Då är 
det helt avgörande ha en ledning som kan få programmet 
att hålla sin riktning mot de övergripande målen med forsk-
ningen. 

Här tycker han att Mistra genom åren har insett vikten 
av att hitta rätt programchef som leder det dagliga arbetet i 
programmet och en styrelse som står för den lite mer lång-
siktiga planeringen och samlar många tänkta användare av 
forskningen. 

– Mistra har också varit tidigt ute inom nya områden 
i många av sina satsningar. Vissa har lyckats, andra inte, 
säger Jacqueline McGlade. 

Inom områden som skogsbruk, gruvindustri, förhand-
lingar om klimatgaser och luftföroreningar, miljöfarliga 
kemikalier och förvaltning av kustzoner har man fått stort 
genomslag. 

– Det har handlat om att det finns forskare eller en indu-
stri som är världsledande i satsningarna. De vet vad som är 
på gång och sätter själva agendan inom sina områden. Utan 
den kvaliteten i programmen är risken stor att de inte lyckas. 

Jacqueline McGlade ser ett antal egenskaper som avgö-
rande hos de personer som ska vara tongivande i en sats-
ning för att den ska lyckas. 

– Forskarna måste vara kreativa och ha emotionell intel-
ligens för att förstå hur de kan bidra till samhället. De 
måste också ha förmågan att se hur resultaten kan utvecklas 
för att komma till nytta. 

En lärdom som Johan Edman slutligen lyfter fram är att 
inte vänta lika länge till nästa utvärdering. 

– Det har gått väldigt lång tid sedan flera program avslu-
tades, och det gjorde arbetet svårare. Nästa utvärdering blir 
nog om några år när vi samlat ihop ett tiotal program som 
avslutats, vi ska nog inte vänta 20 år igen. 

Lärdomarna från utvärderingen tas bland annat vidare 
under 2014 på en rad seminarier som Mistra arrangerar. De 
tar bland annat upp miljöteknik och IPR-frågor, policypå-
verkande forskning samt värdet för 
unga forskare att vara med i tvärve-
tenskapliga forskningsprogram. 

ENLIGT INGE Horkeby har 
flera forskningsprogram 
hjälpt svenska före tag 
att hålla sig framme och 
vara konkurrenskraftiga.

FORSKNINGEN HAR 
enligt Jacqueline McGlade 
varit öppen för nya lösn-
ingar och bidragit inom 
områden som livsmedels-
produktion, klimat-
förhandlingar, kemikalie-
hantering, biologiskt 
växtskydd, skogsbruk 
och bränsleceller.

LÄS MER OCH 
LADDA NER  
RAPPORTERNA  
PÅ MISTRAS  
HEMSIDA!
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Det har sett likadant ut i hela Europa de senaste åren. 
Företag och forskningsfinansiärer lämnar den gentek-

niska växtförädlingen. Av alla de bolag som tidigare var verk-
samma inom området i Sverige finns idag bara ett enda kvar. 

Samma sak gäller forskningsfinansiärerna. Ända fram 
till för sex, sju år sedan var många av dem beredda att satsa 
stora resurser i tron att det stora genombrottet var nära. 

I dag är situationen den motsatta, nu är det mer eller min-
dre omöjligt att få några större anslag för att bedriva forsk-
ning som bygger på att flytta gener från en växt till en annan. 
Ofta med motiveringen att sedan företagen lämnat forsk-
ningsfältet finns det inte längre några samarbetspartners.

– Jag skulle önska att alla de som ska finansiera forsk-
ning vågade tänka lite mer långsiktigt. Bioteknik har stora 
fördelar, bland annat kan den bidra till att vi får ökade skör-
dar samtidigt som jordbrukets totala miljöbelastning mins-
kar. Men framförallt eftersom tekniken är här för att stan-
na, redan idag är 13 procent av all världens åkermark upp-
odlad med gentekniskt modifierade grödor. Om Sverige och 
Europa inte hänger med nu kommer vi att hamna ohjälpligt 
på efterkälken, säger Sten Stymne, professor i växtföräd-
ling på SLU. 

Enda undantaget är Mistra Biotech. Forskningsprogram-
met som startades 2012 är numera det enda i sitt slag i Sve-
rige. Och ett av få i Europa. 

Under programperiodens fyra år har forskarna totalt 40 
miljoner kronor till sitt förfogande för att ta sig an biotek-
nologin ur bredast möjliga perspektiv. Tanken är att de ska 
studera allt från kväveeffektivitet hos potatis till olika etiska 
aspekter av tekniken. 

– Mistra Biotech är helt avgörande för att vi ska kunna 
behålla den svenska forskningen. Att programmet är lång-
siktigt ger oss även förutsättningar att ta avgörande steg 
framåt. Med lite tur kommer vi att kunna göra något så 
unikt som att domesticera den vilda växten fältkrassing. 
Det är något som traditionell växtförädling normalt behö-
ver hundratals år för att klara.

Den oljerika växten fältkrassing är tänkt att bli ett alter-
nativ till raps. Forskarna vill utnyttja att växten har egen-
skaper som dagens kommersiellt odlade växter inte har. 
Bland annat är den mer köldtålig, vilket är en eftersträvans-
värd egenskap för grödor i vår del av världen. Den är också 
tvåårig och behöver inte sättas varje år, och kan därmed 
minska näringsläckaget när lantbrukare inte behöver plöja 
sina åkrar lika ofta. 

När Sten Stymne och hans forskningskollegor får tillfälle 
att räkna upp genteknikens fördelar är det svårt att få stopp 
på dem. Fler mättade magar och miljövänligare odling lyfter 
de fram först av allt. Men även att ökade skördar kan bidra 
till att vi inte behöver odla mat på lågproduktiva marker, så 
att de naturtyperna som är viktiga för den biologiska mång-
falden kan räddas. 

Mariette Andersson, som är en av forskarna inom Mistra 
Biotech, väljer att beskriva fördelarna utifrån hennes eget 
forskningsområde. 

– Den potatis som vi äter idag består till stor del av 
en stärkelse som bryts ned snabbt när den hamnar i våra 
magar. Det är ur hälsosynpunkt en nackdel, eftersom vårt 
blodsocker då börjar åka berg- och dalbana, samtidigt som 
vi får en kort mättnadskänsla. Om vi istället ökar andelen 
av en stärkelse som bryts ned långsamt skulle vi få en pota-
tis med ett lågt glykemiskt index och därmed slippa en del 
av de problemen. Dessutom skulle en stor del av stärkelsen 
passera magsäcken ut i tarmen där den skulle gynna tillväx-
ten av nyttiga bakterier och minska risken för tarmcancer. 

Biotekniken på allt  
grönare kvist

Nu vänder vinden. De tidigare hårda 
angreppen på allt som har med bio-
teknik och genmodifiering att göra 
har nu ersatts av nyfikenhet. Det 
hävdar i alla fall några av de forskare 
som är engagerade inom Mistra Bio-
tech. 

— Allt fler har upptäckt att tekniken 
kan vara bra både för miljön och för 
vår matförsörjning, säger Sten Stym-
ne, professor i växtförädling på SLU.
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Nästa svenska oljekälla?
Oansenliga blommor och grå aktigt håriga blad. 
Fältkrassing som ibland växer längs vägkanter-
na i södra Sverige ser inte mycket ut för världen. 
Men forskare inom Mistra Biotech vill domesti-
cera oljeväxten. Med sin köldtålighet kan den bli 
ett intressant alternativ till raps. I ett första steg 
försöker de höja oljehalten och ändra samman-
sättningen av fettsyror med hjälp av genteknik. 
Därefter vill forskarna göra samma sak med hjälp 
av traditionell växtförädling för att lättare kunna 
kommersialisera växten i Europa. Fältkrassing är 
dessutom tvåårig och går att så tillsammans med 
något sädesslag. Efter skörden växer fältkrassing-
en vidare i ytterligare ett år. Det minskar behovet 
av jordbearbetning liksom näringsläckaget och 
gör odlingen mer hållbar.

”Bevakningen av GMO har 
blivit mer nyanserad. Det 
är möjligt att kritisera de 
multinationella före tagens 
alltför dominerande ställ-
ning utan att för den skull 
förkasta allt som tekniken 
innebär.”
STEN STYMNE, PROFESSOR I VÄXTFÖRÄDLING PÅ SLU
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Den gentekniskt modifierade potatisen kan även bli en 
viktig råvara för bioplaster. Kort sagt – en potatis med fan-
tastiska egenskaper. Därför tycker Mariette Andersson att 
det är tråkigt att det är så svårt att få ut den på marknaden. 
Trots det är hon inte uppgiven. Snarare tvärtom. 

– När jag tidigare diskuterade bioteknik var det ofta 
svårt att ta sig förbi frågor om patent och hur farligt det är 
med gener som sprids i naturen. Nu är det helt annorlun-
da. Allt oftare får jag berätta om vilka egenskaper vi är på 
väg stoppa in i vanliga livsmedel, och då blir de som lyssnar 
mer positiva. Vi kan även se att media bevakar genteknik 
med ett större intresse och att de inte länge väljer att enbart 
beskriva tekniken ut ett skräckperspektiv. Nu gäller det 
bara att forskningen får större resurser och att industrin 
vågar satsa igen. 

Även Emelie Ivarson, som är doktorand inom växtföräd-
ling på SLU i Alnarp, väljer att måla framtiden i ljusa färger. 

– Jag föreläser ofta om genteknik på gymnasieskolor. 
Många av de elever jag möter är till en början ganska skep-
tiska, men så snart jag börjar berätta vänds motståndet till 
nyfikenhet.

I sin vardag är det fältkrassing som upptar en stor del av 
hennes tid. Den konkreta uppgiften är att få fram varianter 
av växten med högre oljehalt och bättre kvalitet samt att se 
till att de fröer som innehåller den åtråvärda oljan inte ram-
lar av innan skörd. 

– Genteknik är ett fantastiskt verktyg. Därför är det 
glädjande att dagens skolelever verkar ha lättare att accep-
tera tekniken än vad jag själv hade när jag gick i gymnasiet 
för inte så många år sedan. 

Enligt Sten Stymne är både potatis och fältkrassing bra 
exempel på vad som idag är möjligt att göra med genteknik. 
Och att det kan gå blixtrande snabbt jämfört med de tidiga-
re metoderna. 

– Att förädla potatis med traditionella metoder är svårt. 
Men behovet av nya sorter är stort eftersom de potatisar vi 
odlar idag ofta angrips av bladmögel.

Det har gjort potatis till den mest besprutade grödan 
i Sverige och en avgörande orsak till att det är nästan är 
omöjligt att hitta ekologisk odlad potatis i våra butiker. 
Åtminstone till priser som flertalet konsumenter vill betala. 
Eller med de smaker som vi uppskattar.

– Om vi med genteknik kan lösa problemet med bladmö-
gel skulle behovet av besprutning minska dramatiskt. 

Ett argument mot genteknik brukar vara att det går att 
göra samma sak med traditionell växtförädling. Enligt Sten 
Stymne är det ofta sant i teorin, men det är långtifrån säkert 
i praktiken. Som exempel nämner han potatissorten Fortu-
na. Med hjälp av genteknik har den på kort tid fått två gener 
från en vild potatissläkting, vilket har gjort den resistent 
mot bladmögel.

– Under fyrtio år har vi försökt att göra samma sak med 
hjälp av traditionella metoder utan att lyckas. Hittills har vi 
bara kunnat överföra den ena genen, vilket gett en potatis-
sort som i och för sig är hyfsat resistent mot bladmögel men 
usel ur alla andra hänseenden.

Sten Stymne är en av de forskare som har varit mest 
aktiv i debatten om genteknik. Men de negativa reaktioner 
han känt av genom åren har med tiden blivit allt färre. Och 
han har perspektiv på frågan eftersom han har varit enga-
gerad inom växtförädlingen ända sedan den första gentek-
niskt modifierade växten togs fram 1983. Då hade han stora 
förhoppningar, men nu erkänner han att motgångarna 
genom åren har varit fler än framgångarna.

– Nu tror jag att vinden vänder. Bevakningen av GMO 
och genteknik har med åren blivit betydligt mer nyanse-
rad. Det är idag möjligt att kritisera de multinationella före-
tagens alltför dominerande ställning inom teknikutveck-
lingen och rättighetsfrågor, utan att för den skull förkasta 
allt som tekniken innebär. Om vi kan få till en förlängning 
av Mistra Biotech finns det goda förutsättningar att vi kan 
börja åstadkomma något verkligt positivt.

Att Mistra valt att kliva in i en så kontroversiell teknologi 
som bioteknik är inte överraskande förklarar Christopher 
Folkeson Welch, programansvarig på Mistra. En genomgå-
ende tanke för många av de program som stiftelsen har ini-
tierat genom åren är att man inte ska vara rädd för tekniker 
i sig. Principen är att testa allt som är nytt, utan att för den 
skull glömma att det alltid behövs en tydlig riskanalys. 

– Mistra Biotech har gjort ett storartat arbete. Både i 
sitt förädlingsarbete, men också med att närma sig ett kon-
troversiellt forskningsområde på ett balanserat sätt, säger 
Christopher Folkeson Welch. 

MARIETTE ANDERSSON, FORSKARE INOM MISTRA BIOTECH EMELIE IVARSON, DOKTORAND INOM VÄXTFÖRÄDLING PÅ SLU
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Man kan inte anklaga Stockholm Resilience Centre, 
SRC, för blygsamhet. De frågor de söker svar på är 

globala ödesfrågor: ”Hur ska vi få livsmedelstillgången på 
jorden att räcka till när vi är nio miljarder?”. ”Hur ska stä-
der utvecklas utan att de utarmar de omgivande ekologiska 
systemen?”. Detta kan inte besvaras av enskilda forskare 
eller enskilda discipliner utan kräver en svärm av infalls-
vinklar. Naturgeografer, ekologer, agronomer, statsvetare, 
psykologer, ekonomer och filosofer måste samarbeta, något 
som alla i akademin vet är svårt.

Det gör också centret svårt att utvärdera, vilket Thomas 
Nilsson som är programansvarig på Mistra blev varse i ¹ol.

– Från början visste vi inte exakt hur vi skulle gå tillvä-
ga. Det är ju inte ett program med ett avgränsat problem 
att lösa. Här fanns andra aspekter att ta fasta på, hur orga-
nisation och ledning ser ut, bryggan mellan vetenskap och 
samhälle med mera. Det tog lång tid enbart att hitta de rätta 
internationella experterna, berättar han. 

Det fanns redan före utvärderingen mycket som talade 
för centret. Forskarna publicerar sig flitigt och citeras ofta. 
Ända sedan starten 2007 har det lockat till sig toppforskare 
och toppstudenter med ett engagemang att vilja förändra 

världen. Och FN, EU, OECD och Världsbanken har samtliga 
anammat SRC:s tankemodell om planetära gränsvärden – 
att utveckling måste ske inom ramen för vad planeten tillå-
ter – vilket inte kan ses som annat än en framgång. 

Utvärderarna var klara med sin rapport våren 2013. De 
talade om ”tvärvetenskap i världsklass.”

– Där finns både excellent forskning och goda värdering-
ar, det känns i atmosfären. Det rymmer också personer som 
ligger i framkant när det gäller att slå sig fria från gamla 
paradigm, något vi alla kämpar med, säger Sybille van den 
Hove, miljöforskare vid Median i Barcelona och en av utvär-
derarna.

Johan Rockström, en av SRC:s två chefer, instämmer i att 
centret förmodligen är världens mest nytänkande institu-
tion när det gäller förvaltning av ekosystem och byggande 
av resiliens för mänsklig välfärd. Men han tillägger att man 
egentligen bara bockat av det som stod i utlysningen till 
centret. 

– Vi fick förtroende av Mistra att organisera ett inter-
nationellt ledande center. Vi hade ett bra utgångsläge med 
flera års erfarenhet av tvärvetenskap, säger han.

Utvärderarna pekade också på svagheter: den långsik-
tiga finansieringen. Kan SRC fortsätta vara oberoende även 
när Mistras finansiering tar slut om fem år?

– Det är den stora frågan. Vi jobbar på det. Vi fungerar 
som en permanent institution men finansieringen är oklar. 
Det kommer att visa sig de närmaste åren, säger Johan 
Rockström.

Johan Rockström och övriga forskare arbetar i de gamla 
stallbyggnaderna i Kräftriket, i utkanten av Stockholms uni-
versitets campus. Ett av Mistras krav var att SRC skulle hål-
las utanför den gängse fakultetsstrukturen för att säkra 
prägeln av tvärvetenskap. Det har man nu fått tumma på 
när SRC förts in under naturvetenskapliga fakulteten. En 
närmast administrativ åtgärd, enligt Johan Rockström. Ett 
annat krav var en internationell styrelse. Det kravet har 
man inte tummat på.

– Det är en stor tillgång att styrelsen håller högsta klass. 
Nobelpristagaren i ekonomi Elinor Ostrom satt bara i en 
enda styrelse åren innan hon gick bort, vår styrelse, säger 
Johan Rockström. 

Så vad är då hemligheten bakom SRC:s framgångar? 
Johan Rockström pekar på det täta internationella samar-

Ledande tvärvetenskap 
som strävar mot  
självständighet

Stockholms Resilience Centre har 
utvärderats och den internationella 
expertgruppen talar om tvärveten-
skap i världsklass. För att bidra med 
kunskap som förändrar samhället 
samverkar forskarna nära med poli-
tiker och företagsledare. Nu spänner 
det prestigefyllda centret musklerna 
för att kunna fortleva som en udda 
fågel i akademin. 
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betet. På att forskningen organiseras kring komplexa pro-
blem. På det faktum att man lyckas rekrytera skickliga fors-
kare. Men det finns fler förklaringar.

– En hemlighet är tillit. Vi investerar jättemycket i att 
skapa en kultur av kollektivt samarbete. Vi har vägrat dela 
upp budgeten i olika avdelningar. Istället har vi sex teman, 
nästan helt utan öronmärkta pengar. Temaledarna träffas 
regelbundet och diskuterar hur forskningen ska utvecklas 
och vilka prioriteringar som ska göras, säger Johan Rock-
ström.

Han berättar att temaledarna närläser varandras publi-
cerade artiklar, drar synteser ur dem och skriver nya 
gemensamma artiklar där nya insikterna publiceras.

– Vi tar ett tiotal artiklar om exempelvis hållbar marin 
utveckling och förädlar dem till djupare insikter. Vi har sett 
att den typen av syntesartiklar är attraktiva och har stor 
impact, säger Rockström. 

En annan hemlighet är att skapa arbetsglädje. Huset i 
Kräftriket vimlar av så många seminarier, speedtalks, retre-
ater och konferenser att en doktorand måste lära sig stänga 
dörren ibland för att få tid att tänka egna tankar. 

Doktoranden Jamila Haider har studerat biologi och 
statsvetenskap, har en master i geografi och även läst två 
terminer journalistik. Hon har också arbetat som bistånds-
arbetare i Tadjikistan och Afghanistan. En bakgrund som 
passar som hand i handske för SRC där hon forskar om fat-
tigdomsfällor. Tillfrågad om sin akademiska hemvist blir 
svaret att det är lite komplicerat.

– Vi doktorander diskuterar ständigt vad våra disci-
pliner är, vad vi kan och vad som är vetenskap. Vår utma-
ning är att sammanföra discipliner på ett sätt som inte har 
gjorts tidigare. Det är i sig en stor frihet. Jag tog min master 
vid Cambridge, där var hierarkin stark och det var svårt att 
vinna gehör för metoder som låg utanför den egna discipli-
nen, säger hon.

En tredje hemlighet är SRC:s sätt att kommunicera forsk-
ningen med det omgivande samhället. Johan Rockström 
berättar att han bara det senaste månaderna har haft nära 
samtal med ledningarna för Världsbanken, FN, OECD, 
World Business Council for Sustainable Development, och 
ser en ökad förståelse för en utvecklingsmodell fokuserad 
på välfärd inom planetens hållbara gränser. Johan Rock-
ström ser dessa samtal som konkreta resultat av SRC:s 
forskning. Som en del av den höga ambitionsnivån när det 

gäller att skapa en brygga mellan forskning och verklighet 
anordnas även visualiseringskonferenser ochv experiment 
med konst och teater. Man söker hela tiden nya plattformar 
för att forskningen ska nå ut till en bredare samhällskrets.

– Detta är i grunden Mistras förtjänst. Mistra är ju en 
jobbig finansiär så tillvida att de inte bara kräver vetenskap-
lig excellens utan även att forskningen ska ha hög samhälls-
relevans och påverka samhället. Att vi 2008, bara något 
år efter starten, höll den första internationella konferen-
sen om resiliensforskning satte oss på kartan, säger Johan 
Rockström. 

Därtill träffar Johan Rockström och de andra forskarna 
hela tiden politiker, företagsledare med mera. För att påver-
ka, men också för att själva bli påverkade.

– Om vi vill bidra med kunskap som förändrar system, 
vilket vi vill, är det centralt för oss att veta hur politiker, 
företagsledare, myndighetschefer tänker och i vilka struk-
turer de arbetar, säger Johan Rockström.

Idag befinner sig centret i en bra fas och har gott själv-
förtroende. Förra året tog halvtidsutvärderingen mycket 
energi, man bekymrade sig för sin ekonomi. 

– Vi har nått en fas av akademiskt lugn. Vi är en integre-
rad del av universitetet men har säkrat vår speciella roll och 
behåller vår tvärvetenskapliga profil. Vi har en internatio-
nell styrelse av toppforskare, vilket betyder jättemycket för 
oss. Vår plan och ambition är att bli permanenta. Då tycker 
vi att vi har förvaltat det stöd vi fått från Mistra.

Han berättar att Mistra idag endast står för 17 av de 110 
miljoner kronor SRC har som årlig budget. Man har på ame-
rikanskt maner anställt en fundraiser för att säkerställa den 
långsiktiga ekonomin och oberoendet.

Johan Rockström funderar en smula.
– Men det hela bygger naturligtvis på att vi är internatio-

nellt ledande och fortsätter prestera forskning i världsklass. 
Skulle vi börja underprestera är det inte otänkbart att det 
finns krafter som gärna vill föra in oss i den gängse univer-
sitetsstrukturen.

Thomas Nilsson på Mistra kommenterar den nya inves-
teringen i forskningscentret: 

– Nu är allt på plats och det är upp till SRC att göra något 
bra av detta. Vi litar på att de gör det. Sedan får vi kanske 
viss separationsångest om fem år när vi ska släppa vår baby. 
Men förutsättningen för att kunna gå in i nya satsningar är 
att vi släpper taget om de gamla. 
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”Mistra kräver inte 
bara vetenskaplig 
excellens utan även 
att forskningen ska 
ha hög samhälls-
relevans och påverka 
sam hället.”
JOHAN ROCKSTRÖM, CHEF FÖR SRC

”Vår utmaning är att 
sammanföra disci-
pliner på ett sätt 
som inte har gjorts 
tidigare. Det är i sig 
en stor frihet.”
JAMILA HAIDER, DOKTORAND VID SRC
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Fem 
frågor 
till Mistras  
styrelse-
ordförande  
Lena Treschow 
Torell
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1 Under året har styrelsen fått många nya 
ledamöter och du har tackat ja till att 

vara kvar som ordförande. Vad lockade att 
stanna i ytterligare tre år? 

Att vara ordförande för Mistra är ett fantastiskt roligt 
jobb. När regeringen ville förnya mitt mandat kändes 
det också bra att kunna bidra med kontinuitet eftersom 
merparten av ledamöterna är nya. Det har blivit en kraft-
full styrelse, med minst lika stor bredd som den förra. 
Vi har nu till exempel värdefull ekonomisk kompetens 
som krävs både för grön förvaltning av vårt kapital och 
för våra forskningsprogram. Tillsammans med exper-
ter inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap 
har vi en bra grund för att fortsätta identifiera och stödja 
forskningsprogram för att lösa komplexa miljöproblem.

2 Rekryteringen av en ny VD efter Lars-
Erik Liljelund som går i pension 2014 är 

en annan stor förändring under året. Varför 
föll valet på Åke Iverfeldt som bäst lämpad 
att leda Mistra? 

Vi fick många sökande, omkring ett hundratal, flera var 
mycket kvalificerade. Av dessa toppkandidater trodde 
vi först att det skulle bli svårt att välja en, men när vi väl 
gjorde intervjuer blev det uppenbart att Åke Iverfeldt 
passade perfekt. Han har lång erfarenhet från IVL av 
att leda forskningsverksamhet och ett brett kontaktnät 
inom akademi och näringsliv, både i Sverige och interna-
tionellt. Så jag är övertygad om att han kommer att leda 
och utveckla Mistra på ett mycket bra sätt.

3 Är det några händelser inom forsknings-
programmen som du vill lyfta fram?

Programmet Entwined gick i mål under året och har 
samlat intressant forskning kring global handel och hur 
den kan förenas med miljöpolitik. Deras arbete har fått 
mycket uppmärksamhet. Mistra Innovation har haft sin 
andra utlysning under året och finansierat spännande 
miljöidéer hos ytterligare ett antal mindre företag. Pro-
grammet är extra värdefullt eftersom det finns få mot-
svarigheter i och med att den typen av forskningsstöd 
inte ryms inom forskningsråden. Under 2014 kommer vi 
se över om vi ska satsa på en ny omgång av Mistra Inno-
vation.

4  Vilka andra viktiga saker ser du i ert 
arbete under 2014?

Vi firar att Mistra fyller 20 år genom att arrangera flera 
seminarier som på olika sätt diskuterar utmaningarna 
med att finansiera viktig forskning och samtidigt få den 
att nå ut och göra skillnad. Till nya program hör  Mistra 
Arctic Sustainable Development som är en fortsättning 
på tidigare Arktisforskning. Vi ska också investera i två 
program inom miljöinriktad humaniora respektive håll-
bara produktionssystem. De samfinansieras med  Formas, 
vilket är ovanligt för oss men något vi nu provar för att 
nå ut bredare med satsningarna. Mer övergripande ser 
jag att det är viktigt att hitta en balans mellan olika typer 
av program. Nu har vi haft många lyckade samhällsve-
tenskapliga satsningar inriktade mot policy och regel-
verk, men det är viktigt att inte tappa naturvetenskapen 
och program inriktade mot näringslivet.

5 För att summera era 20 år lät ni Sweco 
utvärdera tidigare programsatsningar. 

Vad blev lärdomarna från det?

Flera program har blivit en grund för viktiga forsknings-
centra, vi har levererat underlag till beslutsfattare kring 
bland annat skogsbruk, klimatarbete och insatser mot 
övergödning och flera nya företag har startats utifrån vår 
forskning. En läxa som vi tar med oss men redan anade, 
är hur rätt ledning av programmen är avgörande för att 
lyckas, liksom vår egen programstyrning. Sammantaget 
var det tryggt att få svart på vitt att det mesta gått myck-
et bra och att våra forskningsresultat har haft betydelse. 
Det stärker vårt unika arbetssätt med att satsa på stora 
tvärdisciplinära forskningsprogram tillsammans med 
tänkta användare.
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Ett urval av  
händelser
under året i Mistras  
satsningar

Environment and Trade in a World  
of Interdependence

Det internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital 
och kunskap gör att världens länder blir allt mer bero-
ende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globali-
seringen och tongivande aktörer påverkar samhället på 
olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för 
att integrera miljöaspekter i internationella handelsav-
tal.

Programtid: 2007–2013

Mistra investerar: 52,4 Mkr

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

 ► Analyser av klimatpåverkan från olika typer av mat 
presenteras i en rapport. Livscykelanalyser visar att 
det smartaste ur klimatsynpunkt är att byta ut nöt-
kött och att vegetariska alternativ sänker utsläppen 
mer än att handla lokalproducerat.

 ► På programmets slutseminarium i november presen-
teras forskning om bland annat miljömärkningar och 
hur de fungerar samt hur grön politik kan fungera 
ihop med internationella handelsavtal. 

ENTWINED

Energie�ektiva efterbehandlingssystem  
för förbränningsmotorer 

Målet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efter-
behandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effekti-
vare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldi-
oxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgång-
en och kostnaderna. 

Programtid: 2006–2014

Mistra investerar: 42,8 Mkr

Programvärd: Volvo Technology AB

 ► Dawody Jazaer blev i början av året ny programchef. Hon har 
disputerat på avgasrening och har tidigare arbetat på Volvo 
och Powercell Sweden. 

 ► Programmet arbetade under året bland annat för att teknik 
för avgasrening utan ökad bränsleförbrukning ska kunna tes-
tas i full skala. 

E4 Mistra 

Mistras råd för evidensbaserad miljövård

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

Programtid: 2012–2016

Mistra investerar: 66 Mkr

Programvärd: Kungl. Vetenskapsakademien

 ► I samarbete med Centre for Evidence Based Conser-
vation hölls en översiktskurs i systematiska utvärde-
ringar inom miljöområdet i februari.

 ► Nya systematiska utvärderingar har inletts kring hur 
skötsel av skyddad skog påverkar biologisk mångfald, 
effekter av utfasningen av poly- och perfluorerade 
alkylerade ämnen samt hur brukningsmetoder påver-
kar lagring av organiskt kol i åkermark.

 ► Under hösten gav två intressentmöten idéer till nya 
utvärderingar inom skog- och jordbruk samt marina 
miljöer och sötvattensmiljöer.

Mistra EviEM 

20 • årsrapport 2013



Sustainable Strategies under  
Uncertainty and Risk

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

Programtid: 2009–2016

Mistra investerar: 110 Mkr

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet

 ► Forskning som pekar på att blandskogar kan bidra till 
många ekosystemtjänster får mycket uppmärksam-
het. På en workshop i maj diskuterades de positiva 
värdena av blandskog liksom vilka kunskapsluckor 
som ännu finns.

 ► Samarbete inleds med forskningsinstitutet IIASA 
(International Institute for Applied Systems Analysis) 
kring modeller för hur svenskt skogsbruk påverkar 
och påverkas av omvärlden. 

 ► Forskning om skogsskötsel liksom om stormskador, 
rotröta, klimat och kontinuitetsskogsbruk presen-
terades på ett fullsatt seminarium på Elmiamässan i 
december.

Future Forests 

Den globala uppvärmningen gör att Arktis och dess 
befolkning står inför stora förändringar. Det innebär 
både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvin-
ning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet 
ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt 
utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter 
inför den arktiska regionens nya villkor.

Programtid: 2011–2013

Mistra investerar: 38 Mkr

Programvärd: Polarforskningssekretariatet

 ► Programmet får förlängt uppdrag av Mistra till mars 
2014 i väntan på beslut om en ny satsning på Arktis-
forskning. Programmet har bland annat bidragit med 
forskning och beslutsunderlag under Sveriges tvåår-
iga ordförandeskap för Arktiska rådet. Bland annat 
har resultat om ökad militarisering och effekter av ett 
isfritt Arktis efterfrågats och använts. 

 ► I den första avhandlingen inom programmet presen-
terades en modell för att värdera naturresurser som 
kan underlätta lösningen av naturresurstvister. 

Mistra Arctic Futures

Biotechnology for Sustainable and  
Competitive Agriculture and Food Systems

Framtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad 
avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av 
naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på biotek-
nik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att 
minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot 
sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på 
säkerhet och etik.

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 40 Mkr

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet

 ► Forskning om konsumenters inställning till bioteknik visar 
att många attitydundersökningar inom Europa haft en nega-
tiv utgångspunkt och kan förklara att européer ofta rapporte-
ras vara motståndare till GMO.

 ► Annan forskning som uppmärksammats och fått spridning 
under året har bland annat handlat om djuravel och genetik 
samt utveckling av etiska verktyg och ändringar i konsumen-
ternas attityder. 

Mistra Biotech

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

Programtid: 2012–2016

Mistra investerar: 42 Mkr

Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

 ► På det årliga programmötet samlades deltagare för de olika 
projekten inom programmet till korta snabbmöten för att 
hitta gemensamma forskningsmöjligheter och nya samar-
beten. De sju projekten arbetar alla med industriavfall, men 
inom skilda områden som återvinning av fordon respektive 
plaster och kompositmaterial samt effektivare utnyttjande 
av fosfor respektive av slagg från aluminiumåtervinning och 
ståltillverkning.

Mistra Closing the Loop
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Instrument Design for Global  
Climate Mitigation

Forskning och dialog med beslutsfattare och andra använ-
dare kombineras i programmet för att stödja klimatpoli-
tiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. 
Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som 
fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, 
klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan kli-
matpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur 
företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken.

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 25,4 Mkr

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

 ► Forskare från programmet ordnade ett seminarium 
i San Francisco i maj om värden och risker kopplade 
till att vara föregångare inom klimatpolitiken, utifrån 
erfarenheter från Sverige och Kalifornien.

 ► Ett frukostseminarium hölls efter FN:s senaste 
klimatmöte i Warszawa i november för att samman-
fatta konsekvenserna och möjliga vägar framåt.

 ► I en rapport gav forskare från programmet förslag 
som kan vända trenden att det blir allt billigare att 
släppa ut koldioxid inom EU:s utsläppshandel. 

Mistra Indigo

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

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 44 Mkr

Programvärd: Mistra

 ► Programmet ordnade medieträning för de sex första 
projekten för att medverkande ska bli bättre på att 
förmedla potentialen med sina idéer.

 ► Inom ett av projekten har företaget Clean Motion lan-
serat Zbee, ett litet, eldrivet energieffektivt fordon 
för stadstransporter. Det har klarat krocktester och 
demofordon finns ute hos kunder.

 ► Intresset var stort för programmets andra utlysning 
och av de 25 ansökningarna fick fem nya projekt dela 
på 17 miljoner kronor i slutet av året. De ska bland 
hitta ersättningar för bly samt flamskyddsmedel och 
utveckla olika energisparande tekniker. 

Mistra Innovation

Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin 
livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg att bli 
konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmäs-
sig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och stra-
tegier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer 
med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.

Programtid: 2011–2015

Mistra investerar: 40 Mkr

Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

 ► I maj hölls ett symposium om producentansvar inom mode-
industrin. Programmet presenterade även ämnet under 
Almedalsveckan vilket bland annat ledde till samarbete med 
Malmö stad kring återvinning av kläder.

 ► Ett internationellt nätverk för forskare inom hållbart mode 
startades under våren.

 ► I december publicerades en studie om konsumentbeteende 
kring mode och hållbarhet. Den visade att unga vill bli mil-
jömedvetna modekonsumenter men att företag måste göra 
hållbart mode mer tillgängligt och erbjuda bättre informa-
tion om det. 

Mistra Future Fashion

utveckla olika energisparande tekniker. 

Programmet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vat-
tenmiljöer och innebär en betydande risk för vattenlevande 
organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. 
Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening 
och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera 
läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter.

Programtid: 2008–2015

Mistra investerar: 94 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

 ► Forskning visade att progestiner från preventiv medel kan 
störa reproduktionen hos både honor och hanar vid låga kon-
centrationer. Andra resultat under året var att fiskar som fick 
låg dos ångestdämpande läkemedel ändrade beteende, vilket 
publicerades i Science och fick stor uppmärksamhet. 

 ► Ett gratis webbverktyg har tagits fram tillsammans med fors-
kare från Karolinska institutet för att göra det enklare att 
utvärdera ekotoxikologiska studier av olika ämnen.

 ► En pilotanläggning har byggts för att testa vattenrening med 
ozonbehandling och aktivt kol för att både förstöra läkeme-
delsämnen och fånga in eventuella biprodukter som bildas.

 ► Antibiotikaresistens studerades hos bakterier från ett 
reningsverk i Indien som får vatten från läkemedelsföretag. 
Samtliga isolerade prover var multiresistenta och nästan alla 
hade förmågan att plocka upp nya resistensgener. 

MistraPharma 
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Mistra Swedish Research Programme  
on Climate, Impacts and Adaptation

Behoven ökar av att anpassa samhället till de effek-
ter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, 
skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen 
inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar 
av programmet är modellering av klimat, ekonomi och 
effekter på ekosystem, som används i scenarier för att 
visa på anpassningsbehov och valmöjligheter.

Programtid: 2008–2015

Mistra investerar: 85,3 Mkr

Programvärd: SMHI

 ► Under våren arrangerades seminarier om aktuell kli-
matforskning, bland annat om hur koldioxidupptaget 
i land och hav riskerar att minska.

 ► Programchefen Markku Rummukainen var en av fors-
karna bakom den senaste rapporten från FN:s klimat-
panel som lanserades i Stockholm i september. Pro-
grammet ordnande ett seminarium i riksdagen som 
sammanfattade resultaten i rapporten.

 ► Hur klimatförändringarna påverkar svenskt skogs-
bruk förmedlades dels på en seminariedag tillsam-
mans med Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, 
dels på en exkursion i skogarna runt Skinnskatteberg. 

 ► Forskare inom programmet fick under ett besök 
i Kina möjlighet att exklusivt diskutera med lan-
dets premiärminister om hur Kina kan använda sina 
naturresurser mer ansvarsfullt och driva på för en 
global skatt på koldioxid. 

Mistra-SWECIA

Mänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem 
fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, 
vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrum-
et utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap 
för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfat-
tare på både nationell och internationell nivå.

Programtid: 2007–2018

Mistra investerar: 191,4 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

 ► Forskningscentrumet fick examensrätt av doktorer vid års-
skiftet i och med att det fullt ut blir en del av Stockholms 
universitet. 

 ► Den första uppskattningen av hur global urbanisering och 
stadstillväxt påverkar den biologiska mångfalden och eko-
system presenteras i en bok. Den lanseras i New York under 
hösten tillsammans med FN och bygger på bidrag från över 
200 forskare och arbetet har letts från Stockholm Resi-
lience Centre.

 ► Efter att centrumets forskning bedömts som världsledande 
i en halvtidsutvärdering beslutar Mistra i slutet av året att 
förlänga finansieringen till 2018 och investera ytterligare 
93 miljoner kronor i en andra fas.

Stockholm  
Resilience Centre

global skatt på koldioxid. 

Allt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna 
måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om 
allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom 
forskningscentrumet tar forskare och användare fram innova-
tiva lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och 
ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Programtid: 2010-2015

Mistra investerar: 90 Mkr

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

 ► Centrumets ¹ärde årliga konferens ägde rum i Kapstaden 
i mars. Mötet som samlade forskare och offentliga aktörer 
fokuserade på förändringar och ömsesidigt lärande i arbetet 
med hållbar stadsutveckling. 

 ► Thomas Rosswall blev under hösten ny styrelseordförande. 
Med sin långa erfarenhet av ekosystemforskning och globala 
miljöfrågor ska han utveckla centrumets potential ytterligare.

Mistra Urban Futures
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Styrelsen för Stiftelsen för miljöstra-
tegisk forskning (Mistra) får härmed 
avge årsredovisning för räkenskaps-
året 2013-01-01–2013-12-31, stiftel-
sens tjugonde verksamhetsår. Belop-
pen inom parentes avser år 2012.

Ändamålsförvaltning 
Ändamålsbestämningen, paragraf 1, i 
stiftelsens stadgar har följande lydelse:

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

Stiftelsen skall främja utvecklingen 
av starka forskningsmiljöer av högsta 
internationella klass med betydelse för 
Sveriges framtida konkurrenskraft. 
Forskningen skall ha betydelse för lösan-
det av viktiga miljöproblem och för en 
miljöanpassad samhällsutveckling. 
Möjligheterna att uppnå industriella 
tillämpningar skall tagas till vara.”

Styrelsen
Under verksamhetsåret har följande 
personer varit ledamöter i Mistras 
 styrelse:

Lena Treschow Torell, ordförande
Bengt Söderström (ledamot t o m 
2013-06-30, vice ordförande fr o m 
2013-07-01)
Elisabeth Salander Björklund
Mathilda Tham
Klas Eklund (fr o m 2013-07-01)
Kerstin Johannesson (fr o m 2013-07-01)
Anna Ledin (fr o m 2013-07-01)
Sverker Sörlin (fr o m 2013-07-01)
Margareta Törnqvist (fr o m 2013-07-01)
Kyösti Tuutti (fr o m 2013-07-01)
Stefan Nyström  
(vice ordförande t o m 2013-06-30)
Kenneth Alness (t o m 2013-06-30)

Årsredovisning
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 802017-9324
Räkenskapsåret 2013

Förvaltningsberättelse

MISTRAS STYRELSE fr v: Kyösti Tuutti, Elisabeth Salander-Björklund, Mathilda 
Tham, Kerstin Johannesson, Lena Treschow Torell, Margareta Törnqvist, Bengt 
Söderström, Anna Ledin, Klas Eklund. Ej på bild: Sverker Sörlin.
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Birgitta Bergman (t o m 2013-06-30)
Christina Lindbäck (t o m 2013-06-30)
Thomas Sterner (t o m 2013-06-30)
Maria Strömme (t o m 2013-06-30)

Under året har Mistras styrelse haft 
fyra (fyra) sammanträden. Mistra har 
även tecknat en VD- och styrelsean-
svarsförsäkring.

Forskningssatsningar
Mistras forskningssatsningar kan 
delas in i tre olika grupper: Mistra-
program, Mistra Centrum samt övrigt 
stöd. Mistra har från starten till och 
med utgången av år 2013 fattat beslut 
om att investera i totalt 50 (48) större 
forskningsprogram samt 2 (2) Mistra 
Centrum. 

Under 2013 har Mistra 
 ►  betalat ut 177 (169) MSEK i forsk-
ningsmedel

 ►  beviljat medel till två nya program 
och fortsatt satsning på ett Mistra 
Centrum.

De nya satsningarna Environmental 
Humanities (tillsammans med For-
mas) och Effektiva och hållbara pro-
duktionssystem inom vattenbruk 
och jord- och trädgårdsbruk (tillsam-
mans med Formas och Lantmännens 
Forskningsstiftelse) är resultatet av 
utlysningar under 2013. Det bevilja-
de beloppet för de nya programmen 

är sammantaget högst 60 MSEK och 
sträcker sig 4 år framåt.

Under året har Mistra också bevil-
jat 93 MSEK till en fortsatt satsning på 
centrumet Stockholm Resilience Cen-
tre under åren 2014-2018. 

Programmet Entwined har slutfi-
nansierats under 2013 när det gäller 
forskning.

Kapitalförvaltning
Mistras stadgar berör förvaltningen av 
stiftelsens kapital:

 ► ”Styrelsen ansvarar för att stif-
telsens förmögenhet förvaltas på 
betryggande sätt så att riskerna 
begränsas och möjligheterna till god 
avkastning tillvaratas.”

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

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

Kommittén för kapitalförvaltning har 
under året bestått av de externa leda-
möterna Märtha Josefsson (ordföran-
de), John Howchin, Maritha Lindberg, 

Torbjörn Hamnmark (fr o m 2013-04-
01), Klas Eklund (fr o m 2013-09-17), 
Erik Sjöberg (t o m 2013-01-23) samt 
Stefan Nyström (t o m 2013-06-30). 
Enligt styrelsens arbetsordning ingår 
även Mistras VD som ledamot av kom-
mittén för kapitalförvaltning. 

Vid starten år 1994 var Mistras 
kapital 2 500 MSEK. Vid utgången av 
2013 var marknadsvärdet 2 863  
(2 746) MSEK. Totalt har 3 433 (3 253) 
MSEK betalats ut till forskning, varav 
177 (169) MSEK under året. 

Stiftelsens förmögenhet uppgick 
vid utgången av år 2013 till 2 290 
(2 133) MSEK.

Mistras förvaltning är uppdelad i 
¹orton mandat förvaltade av nio exter-
na förvaltare. Mistra har ingen intern 
förvaltning.

Avkastningen på Mistras kapital var 
+12,1 procent för hela portföljen vilket 
överträffade det sammanvägda jäm-
förelseindexet med 2,6 procentenhe-
ter. Avkastningen på aktieportföljen 
var +20,6 procent vilket var 0,4 pro-
centenheter sämre än Mistras jämfö-
relseindex för aktier. Ränteportföljen 
avkastade 2,0 procent vilket var 0,9 
procentenheter över jämförelseindex. 
Avkastningen för de alternativa inves-
teringarna varierade men i genom-
snitt har jämförelseindex överstigits. 
Avkastningen beräknas genom att 
mäta förändringen i portföljens mark-
nadsvärde efter förvaltningsarvoden 

Flerårsöversikt (Mkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Nya under året beslutade anslag 161 128 390 45 166

Totalt under året utbetalt till forskning 177 169 133 169 226

Förvaltat kapital 2 863 2 746 2 691 2 902 2 957

Beviljade ej utbetalda anslag 573 613 661 413 545

Ej uppbundna medel 2 290 2 133 2 030 2 489 2 412

Fördelning av Mistras totala portfölj i procent 2013-12-31 2012-12-31

Räntebärande placeringar inklusive likvida medel 35,6 % 40,4 %

Svenska aktier 16,4 % 14,5 %

Globala aktier 30,3 % 25,2 %

Övriga aktier 4,6 % 8,2 %

Alternativa placeringar 13,1 % 11,7%

TOTALT 100,0 % 100,0 %
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och transaktionskostnader samt jus-
terat för insatt och uttaget kapital (så 
kallad tidsvägd avkastning).

Hela Mistras portfölj förvaltas 
sedan 1 april 2007 med hållbarhets-
kriterier. Mistra låter en utomstående 
konsult granska portföljen en gång per 
år och årets genomgång visar att samt-
liga innehav följer Mistras kapitalpla-
ceringspolicy. 

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

Mistra anlitar vetenskapliga exper-
ter, främst utländska, för bedömning 
av förslag till forskningsprogram, för 
utvärdering av pågående forsknings-
program inför fortsatt finansiering 
samt för utvärdering av avslutade pro-
gram för erfarenhetsåterföring. Även 

för att bedöma forskningsprogram-
mens relevans och nytta anlitar Mistra 
externa experter. 

Mistra använder konsulter och 
extern kompetens för specialområden 
som IT, juridik, värdepappersadminis-
tration m.m. 

Åke Iverfeldt har anställts som ny 
VD fr o m 2014-04-15 efter Lars-Erik 
Liljelund som går i pension 2014-04-30.

Risker och riskhantering
Vid förvaltningen av stiftelsens kapital 
uppkommer marknadsrisker i form av 
aktieprisrisk, ränterisk, kreditrisk och 
valutarisk. Styrelsen har lagt fast rikt-
linjer för att anpassa risknivån till den 
fastställda placeringshorisonten. Kapi-
talförvaltningskommittén följer löpan-
de upp risknivån i förvaltningen och 
utvärderar de ramar som lagts fast.

I verksamheten förekommer även 
operativa risker, det vill säga risker för 
förluster till följd av icke ändamåls-
enliga eller misslyckade processer, 
mänskliga faktorn, felaktiga system 
eller externa händelser. De operativa 
riskerna begränsas genom ett syste-
matiskt kvalitetsarbete.

Framtidsutsikter
Mistras avsikt är att betala ut högst 
600 MSEK i forskningsbidrag under 
perioden 2014-2016. Med ett kapital 
på 2 900 MSEK är utbetalningsnivån 
så hög att det är stor sannolikhet att 
Mistras kapital kommer att förbrukas 
på lång sikt.

Stiftelsens resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resul-
tat- och balansräkning med tilläggs-
upplysningar.

Stiftelsens intäkter Not
2013-01-01 

–2013-12-31
2012-01-01 

–2012-12-31

Aktieutdelningar  3 988 824 18 014 190

Räntor, värdepapper  21 413 130 13 187 761

Räntor, bank  161 781 349 623

Övriga intäkter  181 297 50 535

SUMMA INTÄKTER 25 745 032 31 602 109

Stiftelsens kostnader

Kapitalförvaltningskostnader 12 –6 901 061 –998 732

Övriga externa kostnader 1,2,3 –11 030 130 –9 837 541

Personalkostnader 4 –11 785 877 –10 757 831

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

 –155 221 –231 760

SUMMA KOSTNADER –29 872 289 –21 825 864

Förvaltningsresultat –4 127 257 9 776 245

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som  
är anläggningstillgångar 5 21 067 575 131 283 926

Räntekostnader och liknande resultatposter  –169 –42

Ränteintäkter 3 956 2 305

Resultat efter finansiella poster 16 944 105 141 062 434

Årets resultat 16 944 105 141 062 434

Resultaträkning
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Anläggningstillgångar Not 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 6 78 573 98 216

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 141 958 261 979

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 8 2 402 743 157 2 543 148 607

Summa anläggningstillgångar 2 402 963 688 2 543 508 802

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 9 840 584 572 529

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 806 107 1 566 351

Summa kortfristiga fordringar 2 646 691 2 138 880

Kassa och bank 19 384 722 37 541 385

Summa omsättningstillgångar 22 031 413 39 680 265

SUMMA TILLGÅNGAR 2 424 995 101 2 583 189 067

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Balanserat resultat –669 487 514 –673 034 105

Årets resultat 16 944 105 141 062 434

Summa Eget Kapital 1 847 456 591 1 968 028 329

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 141 737 520 508

Övriga skulder 556 597 620 405

Beviljade, ej utbetalda anslag 573 420 958 612 902 053

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 419 218 1 117 771

Summa kortfristiga skulder 577 538 510 615 160 737

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 424 995 101 2 583 189 067

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd.

I de fall allmänt råd saknas eller då 
avvikelse skett gentemot allmänt råd 
beskrivs tillämpade redovisnings- och 
värderingsprinciper nedan.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärde där inget annat 
anges.

Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i balans-
räkningen.

Värdepappersinnehaven värderas till 
anskaffningsvärde. Värderingen av 
värdepapper sker kollektivt. Nedskriv-
ning görs när verkligt värde understiger 
anskaffningsvärdet. Med anskaffnings-

värde för räntebärande värdepapper 
avses upplupet anskaffningsvärde.

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

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

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet 7 år

Datorer 3 år

Övriga inventarier 5 år

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

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

Intäktsredovisning
Vid köp och försäljning av värdepapper 
tillämpas affärsdagsredovisning. Över- 
och underkurser på obligationer i för-
hållande till nominellt värde har perio-
diserats jämnt över kvarvarande löptid. 

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

Tilläggsupplysningar
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1. Leasingavtal

Årets leasingkostnader uppgår till 39 438 (14 669) SEK.

2. Arvode och kostnadsersättning

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

Revisionsuppdrag 2013 2012

KPMG AB 145 000 150 125

Summa 145 000 150 125

3. Övriga externa kostnader

2013 2012

Konsultkostnader 6 303 162 4 955 440

Resor och traktamenten 1 051 040 874 340

Medlemsavgifter/licenskostnader 871 070 1 472 486

Lokalkostnader 1 635 027 1 587 353

Övriga externa kostnader 1 169 830 947 922

Summa övriga externa kostnader 11 030 130 9 837 541

4. Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2013 2012

Kvinnor 2 2

Män 5 5

Summa 7 7

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 912 736 2 098 991

Löner och andra ersättningar till övriga anställda och uppdragstagare 5 936 330 4 845 361

Pensionskostnader 1 799 018 1 614 954

Övriga sociala kostnader 1 656 110 2 120 118

Övriga personalkostnader 481 683 78 407

Summa personalkostnader 11 785 877 10 757 831

Arvodena till styrelseledamöterna var 
691 960 (661 000) SEK. Styrelsens 
arvode utgörs av ett fast arvode och 
en rörlig ersättning per sammanträde. 
Arvodena till de externa ledamöterna 
i Mistras kapitalförvaltningskommitté 
uppgick till 307 050 (354 187) SEK.

Under året har ersättning till VD 
utgått med 1 220 776 (1 083 804 SEK). 

Härutöver har pensionskostnader för 
VD uppgått till 429 546 (376 680 SEK).

VDs anställning kan sägas upp av 
endera parten med en uppsägnings-
tid om sex månader. Efter anställning-
ens upphörande har VD rätt till ytter-
ligare sex månaders ersättning om 
uppsägning skett från Mistras sida. 
Från den månatliga utbetalningen av 

ersättningen ska avdrag göras motsva-
rande den månadslön VD erhåller från 
annan arbetsgivare. Mistra betalar 
varje månad ut ett belopp motsvaran-
de 32,5 procent av den överenskom-
na månadslönen till VD:s individuella 
pensions- och sjukförsäkring. 

Noter
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5. Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2013 2012

Valutakursdifferenser –544 837 –2 241 138

Realisationsresultat vid försäljningar 21 626 811 113 587 355

Nedskrivningar/ återföring av nedskrivningar –14 399 19 937 709

21 067 575 131 283 926

6. Förbättringsutgift på annans fastighet

Ackumulerade anska�ningsvärden 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 440 959 440 959

Nybyggnationer - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 959 440 959

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar –342 743 –323 101

Årets avskrivningar –19 643 –19 642

Utgående ackumulerade avskrivningar –362 386 –342 743

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 78 573 98 216 

7. Inventarier

Ackumulerade anska�ningsvärden 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 251 822 1 371 241

Inköp 15 557 40 174

Försäljningar/utrangeringar - –159 593

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 267 379 1 251 822

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar –989 843 –937 318

Årets avskrivningar –135 578 –212 118

Utrangeringar - 159 593

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 125 421 –989 843

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 141 958 261 979

8. Långfristiga värdepappersinnehav

Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Fondandelar, svenska 561 163 857 662 622 065 561 163 857

Fondandelar, utländska 757 923 272 1 078 081 072 757 923 272

Obligationer, svenska 1 083 656 028 1 102 229 510 1 083 656 028

Summa värdepapper 2 402 743 157 2 842 932 647 2 402 743 157
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9. Övriga fordringar

2013-12-31 2012-12-31

Överskottsmedel Skandia 181 333 34 903

Övriga fordringar 659 251 537 626

Summa övriga fordringar 840 584 572 529

10. Eget kapital

2013-12-31 2012-12-31

Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Förändring tidigare år –531 971 671 –554 658 220

Årets anslag –161 378 253 –127 750 000

Återförda anslag 23 862 410 9 374 115

Årets resultat 16 944 105 141 062 434

Summa eget kapital 1 847 456 591 1 968 028 329

11. Upplupna kostnader 

2013-12-31 2012-12-31

Upplupna förvaltningskostnader 1 705 688 -

Semesterlönekostnader 221 486 221 117

Övriga upplupna kostnader 492 044 896 654

Summa upplupna kostnader 2 419 218 1 117 771

12. Kapitalförvaltningskostnader 

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

stockholm den 26 mars 2014

Lena Treschow Torell, Ordförande Bengt Söderström

Klas Eklund Kerstin Johannesson

Anna Ledin Elisabeth Salander Björklund

Sverker Sörlin Mathilda Tham

Margareta Törnqvist Kyösti Tuutti

vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2014

Gunilla Wernelind Håkan Östebo
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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