
Agenda för styrelseutbildning 2019-11-14

12:00 – 12:45 Lunch med presentationsrunda

12:45 – 13:15 Styrelsens ansvar och arbete

13:15 – 14:05 Mistras forskningsprogram
- Programmodellen

- Hur ett forskningsprogram blir till

- Ett program från start till mål

- Utvärdering

- Översikt pågående och planerade

14:05 – 14:25 Kapitalförvaltning

14:25 – 14:45 Kaffe

14:45 – 15.15 Kommunikation och dialog

15:15 – 15:30 Ekonomistyrning och administration

15:30 – 16:00 Reflektioner, frågor, avslutning



Mistra – några snabbfakta

• Registrerade namnet är Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

• En stiftelse är oberoende och har ingen ägare; styrelsen fullt ansvariga mot 
ändamålsparagrafen

• Hittills verksamma under 25 år, mot planerat 10-15

• Vi har investerat 4,5 miljarder i miljöforskning; startade med 2,5 och har 3,3 kvar. Årlig 
investering uppgår till drygt 200 miljoner

• Idag 20 rullande program/centra
- ca 3 program påbörjas respektive avslutas per år

• Mer information på www.mistra.org

http://www.mistra.org/


1§ 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 lösandet av viktiga miljöproblem och för en 
miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar 
skall tagas till vara.

Ändamål



Ansvar för Mistras verksamhet

• Stiftarens intention med stiftelsen uttrycks framför allt i ändamålsparagrafen, 
paragraf 1 av stadgarna

• Stiftarens ansvar upphör i och med bildandet av stiftelsen

• Styrelsen därefter  ansvarig gentemot ändamålsparagrafen och övriga stadgar

• Styrelsen ska alltid se till stiftelsens bästa och jävssituationer ska förebyggas

• Styrelsen kan delegera ansvar exempelvis till vd, kapitalförvaltningskommitté, etc
men är alltid själv slutligt ansvarig

• Permutation av stadgar teoretiskt möjligt men praktiskt svårt, ändamålsparagrafen i 
praktiken orörbar

• Två permutationer av stadgarna har genomförts, båda inriktade på hur styrelsen 
utses



Styrelseportal



Verksamhet och effekt



Ny strategi för verksamheten 2020-2022

Utkast diskuterat av styrelsen under året för beslut i december 2019.

• Uppdraget – Ändamålsparagrafen satt i ett aktuellt sammanhang

• Forskning – Program startar i samma takt; ytterligare områden; möjlighet till ökad flexibilitet och 
snabbhet

• Kapitalförvaltning – God avkastning och begränsad risk; uppmuntra övergång till ett hållbart 
finanssystem och hållbar samhällsutveckling; förebild, stötta och påverka

• Dialog – Genom Mistra Dialog skapa större genomslag för kunskap; underlätta för program att föra 
ut resultat på svensk, EU- och internationell nivå; tydligare redovisa Mistras samlade effekter



Mistras programmodell

• Komplexa utmaningar som kräver

– systemsyn

– globalt perspektiv

– tvärvetenskap

– hantering av målkonflikter

• Akademi och relevanta aktörer i samverkan

• Stärka Sveriges konkurrenskraft

• 8-10-årigt perspektiv, normalt uppdelat i 2 faser

• Stora program, normalt >50 miljoner per fas (4-5 år)

• Krav på motfinansiering och konsortialavtal

• Avtal med programvärd – universitet, forskningsinstitut eller annan organisation

• Starka programstyrelser, oftast med avnämarmajoritet 

• Kortare/mindre satsningar möjligt vid akuta behov – snabbfotade när så krävs





Mistras krav och stöd till programmen



Utvärdering

• Internationella, oberoende experter utvärderar Mistras program 

• Utvärderingstillfällen: vid ansökan och halvtid 

• Utvärderingskriterier
1. Ansats (programidé, innovationsgrad, effektlogik)
2. Vetenskaplig kvalitet (kompetens, teoretisk höjd, metod)
3. Nytta (samverkan med användare, kommunikativa processer)
4. Ledning och organisation (styrning, resurser, effektivitet)

• Vid både ansökan och halvtidsutvärdering genomförs hearings på Mistras kontor med sökande/program 

• Den internationella expertgruppen skriver en rapport, som lämnas till Mistra

• Specialutvärderingar: teman, programavslut, kommunikation

• Programmens effekt är en central del ihop med Mistras totala genomslag (tre pelare)



Hur fungerar Mistras arbetsgrupper? 
• Arbetsformerna för bakgrundsrapporter, utvärdering inför 

programstart och halvtid är ungefär lika 

• Programansvariga tar fram förslag på internationella experter –
gruppens sammansättning ska spegla området och Mistras
programmodell (tvärvetenskaplig, långsiktig, systemsyn) 

• Vd fattar beslut om tillsättning av gruppen 

• Gruppen tar del av bakgrundsmaterial/ansökningar och träffas 
fysiskt under 2-3 dagar på Mistras kontor – sedan arbetar de vidare 
på distans 

• Programansvariga finns med i gruppen inför, under och efter mötet 

• Kontorskoordinatorn hjälper till med praktiska detaljer

• Programansvariga bearbetar arbetsgruppernas material och skriver 
utlysningstext, förslag till beslut



Mistras forskningssatsningar

Av Mistras utbetalningar 2014-2018 gick

• över 70 % till svenska universitet och högskolor

• ca 20 % till svenska forskningsinstitut och stiftelser

• ca 5 % till utländska universitet och forskningsinstitut

• ca 3 % till övriga svenska mottagare

• hälften till de fem mottagare som erhöll mest 
(Chalmers, SU, SLU, KTH, LU)

Mottagarna av Mistras anslag har stor geografisk spridning

Samhällsvetenskap dominerar, följt av naturvetenskap och teknik samt humaniora



Nya forskningsområden

Under beredning

• Powering Tomorrow’s Industry
– Workshop genomförd, bakgrundsrapport snart klar, till styrelsen i dec

• Sustainable Societal Structures
– Workshop genomförd, internationell arbetsgrupp träffas i jan 2020

• Sustainable Seas
– Workshop med intressenter preliminärt i december

För närvarande inga pågående utlysningar

Kommande tilldelningsbeslut

• Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem
– Preliminärt januari 2020



Kapitalförvaltning med ett långsiktigt perspektiv



Verktygslåda

ÅRLIGEN
• Etik- och 

miljögranskning
• Löpande 

rapportering 
kontroverser

• Koldioxidavtryck
• ESG-analys
• SDG-analys
• Årligt frågeformulär
• Årsrapporter
• Övriga underlag

Möten med 
respektive 
förvaltare

Kontinuerlig dialog med varje förvaltare

Placeringspolicy

NYINVESTERING
• Frågeformulär
• Årsrapporter
• Övriga underlag



Kommunikation

• Nytta, implementering av 
resultat

• Nätverk kommunikatörer, 
aktiviteter, workshops

• Nyhetsbrev 7 gånger per år

@mistraforskning

www.mistra.org



Mistra Dialog

• Främja interaktionen mellan forskningsprogrammen 
och beslutsprocesser inom miljö- och 
hållbarhetsområdet

– nationellt 

– inom EU

– internationellt

• Utveckla kansliets roll och ge programmen 
förutsättningar 

• Genomfört seminarier i Stockholm och Bryssel

• Kommande seminarium om cirkulär ekonomi i EU-
parlamentet den 5 december



Ekonomistyrning och administration
Kapitalförvaltning

• System för daglig uppdatering och månadsrapporter

• Intern redovisning och administration

Forskningsfinansiering

• Programplan och -budget

• Årsrapport och ekonomisk redovisning

• Årlig total budget, prognoser

Löpande verksamhet (kansliet, expertgrupper, konsulter)

• Verksamhetsplan

• Verksamhetsbudget

• Löpande uppföljning och prognoser
- Kostnader
- Likviditet

Rapportering vid varje styrelsemöte

Attest- och utanordningsregler


