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Omställningstakten måste öka
Världen står inför stora utmaningar avseende klimat,  
resurstillgänglighet och miljö. Tillsammans med kunder  
och partners arbetar IVL Svenska Miljöinstitutet med 
omställningen för att uppnå de globala målen. På sidan 42  
kan du läsa om vårt projekt Mistra Carbon Exit och vad  
som krävs för öka takten på omställningen. Vi arbetar med 
forskning, innovation och implementering och skapar  
långsiktig förändring inom våra tre temaområden  
Hållbar miljö, Hållbar omställning samt Hållbart samhälle.  
I denna rapport kan du läsa mer om hur vi bidrar till de  
globala målen och Agenda 2030. 

Det har varit ett år i klimatets tecken och aldrig har vårt 
arbete varit mer omskrivet. På sidorna 6-11 kan du följa  
vårt mediala år. Ett av våra mest omtalade projektet är  
mätningen av kommuners klimatanpassning som vi gör  
tillsammans med Svensk Försäkring. Under året har många 
av Sveriges kommuner verkligen fått erfara effekterna  
av klimatförändringarna med bland annat stora över-
svämningar. På sidorna 38-41 kan du läsa om vilka  
kommuner som förberett sig mest och hur din kommun kan 
jobba med er klimatanpassning. 

På IVL bedriver vi kvalificerad forskning och konsult- 
verksamhet inom miljöområdet. Vi har även tillgång till en 
finansieringsform där staten skjuter till hälften av summan 
för att främja forskningen, det kallas samfinans. Läs mer om 
hur ditt företag tillsammans med oss kan dra fördel av den 
senaste forskningen på sidorna 14-15. 

Utan våra kunder och uppdragsgivare skulle vårt arbete inte 
bidra till den stora miljönytta det gör. På sidorna 30-31 kan 
du läsa om vårt spännande projekt om klimatavtryck för 

laddstationer med Charge Amp och vad kunden egentligen 
tycker om vårt arbete. Läs även om vårt projekt med tank-
stationer för flytande biogas med Gasum på sidorna 44-45.

Västerbotten och Norrbotten står inför en unik tillväxt  
med fokus på hållbarhet. Därför följer vi våra kunder och 
öppnar nu nytt kontor i Skellefteå. Om det kan du läsa på 
sidorna 58-59. Vi har sedan länge arbetat med kunder och 
projekt i Norrland och ett exempel på det är vårt projekt  
om produktion av förnybart flygbränsle som du läser om på 
sidorna 34-35.

IVL har ett stort fokus på resurseffektiva, giftfria och  
cirkulära flöden. Vi hjälper näringslivet att göra avfall till en 
resurs och gå ifrån linjära processer till cirkulär ekonomi.  
På sidorna 36-37 kan du läsa om vårt projekt sluta cirklarna 
för industrins plastförpackningar. Men det är många 
avfallsströmmar vi arbetar och på sidorna 32-33 kan du  
läsa om handboken  som vi tagit fram för att minska 
 restaurangers matsvinn. Det är glädjande att vi under året 
vann pris för ”Årets cirkulära Initiativ” på Återvinnings-
galan och mer om det läser du på sidorna 
48-49.

Året som gått har fortfarande  
präglats av pandemin men vi har 
trots allt lyckats fortsätta leverera. 
Tack vare våra engagerade och  
kompetenta medarbetare blev även 
2021 ett framgångsrikt år. 

Trevlig läsning!

ÅRET I KORTHET

MARIE FOSSUM STRANNEGÅRD, VD

OMSÄTTNING RESULTAT RAPPORTER ARTIKLAR

rapporter  
publicerades

vetenskapliga artiklar 
publicerades

personer var 
anställda i koncernen

var koncernens 
omsättning

var årets  
resultat i koncernen

ANSTÄLLDA

 137 74    36,3 Msek  477 Msek373

Våra medarbetare MarknadsplanProblem och lösningar KunderFinansiell plan

+ -
= $ ?Våra medarbetare MarknadsplanProblem och lösningar KunderFinansiell plan

+ -
= $ ?

Våra medarbetare MarknadsplanProblem och lösningar KunderFinansiell plan

+ -
= $ ?



4 IVL  SVENSKA MILJÖINSTITUTET

ANNIKA HELKER LUNDSTRÖM, STYRELSENS ORDFÖRANDE

Vår bredd  
är vår styrka

IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter växa och är en kraftfull spelare i samhällets omvandling mot hållbarhet. 
Tillväxt och miljönytta har varit två ledord i årets intensiva arbete för klimatet. Tack vare vår breda kompetens 
och vårt vetenskapliga kunnande kan vi vara med och bidra. Vår bredd är vår styrka.

Under året som gått har IVL:s medarbetare tillsammans med 
trogna kunder och skickliga partner skapat tillväxt och  
producerat nya forskningsresultat som bidragit till mer kunskap 
och miljönytta.  

Fokus i alla projekt har varit att bidra både till Sveriges  
miljömål och till de globala målen för hållbar utveckling.  
År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser  
till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.  
Takten måste öka för att nå dit och IVL:s arbete bidrar till att 
målen nås. 

FN:s klimatförhandlingar under COP26 i Glasgow ses som  
det viktigaste globala klimatmötet sedan Paris 2015. I Paris  
enades världens länder om att försöka begränsa den globala 
uppvärmningen. Nu handlar det om att hålla liv i det löftet, att 
få de stora utsläppsländerna att skärpa sina klimatmål och att 
de rika länderna ska bidra med mer pengar till omställning,  
teknikutveckling och klimatanpassning.

Näringslivet fokuserar allt mer på hållbarhet. Arbetet för 
klimat nytta ses som strategiskt nödvändigt och en viktig aspekt 
i utvecklingen mot koldioxidneutralitet. Det har lett till stora 
innovationer och satsningar inom industrin. I den om vand-
lingen behövs forskning och konsulthjälp. Därför följer IVL nu 
marknaden och kunderna och etablerar ett kontor i Skellefteå. 
Med vår breda kompetens och vetenskapliga kunnande inom 

miljö området kan vi vara med och bidra. Vår bredd är vår 
styrka. 

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar 
att klimatet förändras i allt snabbare takt och att sambandet 
mellan människans påverkan och extrema väderhändelser är 
tydligt. Rapporten har ökat trycket på de globala klimat-
förhandlingarna. Samtidigt visar forskning att det går att vända 
utvecklingen. 

Genom att IVL Svenska Miljöinstitutet är en mötesplats 
där myndigheter och näringsliv tillsammans tittar på och 
 identifierar problem är vi med och både driver och underlättar 
omställningen. Tack vare vår unika ägarform är vi en viktig 
aktör som kan föra samman de diskussioner som förs hos 
myndig heter och inom näringslivet.

Det är med en stor stolthet jag och styrelsen blickar tillbaka 
på ett för IVL starkt 2021 och tackar alla IVL-medarbetare för 
det arbete ni gör tillsammans för en mer hållbar värld.

Arbetet för klimatnytta ses som 
strategiskt nödvändigt och en viktigt aspekt 

i utvecklingen mot koldioxidneutralitet.
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IVL fortsätter att växa och utökar verksamheten med ett nytt 
kontor. Vi arbetar redan i dag i norra Sverige, både med miljö-
mätningar och tillståndsprocesser men också i flera forsknings- 
och innovationsprojekt inom klimat- och energiområdet. 
Det arbetet förstärks nu med lokal närvaro. Under året har vi 
rekryterat för att etablera ett kontor i Skellefteå och på så sätt 
finnas ännu närmare våra kunder. 

Vi vill vi bidra med forskning och kompetens som stöttar den 
samhällsomvandling som Sverige står inför, där vi fram till 
2030 ska mer än halvera våra klimatutsläpp och till 2045 nå 
nettonollutsläpp. Det driver fram stora satsningar på ny teknik 
med förnybara energilösningar och i den omställningen är 
norra Sverige en viktig region.

IVL sätter alltid både miljön och kunden i centrum. Att få 
vara en trygg partner i omställningsarbetet mot en hållbar värld 
är inte bara vår vision utan även vårt arbetssätt. Vi riskerar 
aldrig vår trovärdighet och seriositet i vårt arbete för miljön och 
klimatet. Vi baserar vårt arbete på den senaste forskningen, allt 
för att vara den bästa partnern till våra kunder och uppdrags-
givare. Vi har enligt våra kunder (nöjd kund-index) fortsatt att 
leverera med hög kvalitet och har samtidigt gjort ett starkt 
finansiellt resultat. 

Under året har även omvärlden haft ett stort klimatfokus.  
Det är positivt att man på klimatmötet COP 26 i Glasgow till 

slut lyckades nå en överenskommelse, även om avtalet inte i alla 
delar når upp till omvärldens förväntningar. Till framgångarna 
hör skrivningar om fossila bränslen, att man kommit överens 
om regler och rutiner för rapportering av utsläpp och åtgärder, 
samt löften om finansiellt stöd till utvecklingsländer.

Det är ett tryck på omställning och Sverige måste öka takten 
om vi ska ha nettonollutsläpp 2045. Tekniken som behövs för 
att nå dit är känd och kostnaden blir ofta marginell i 
konsument ledet. Ändå går omställningen alldeles för långsamt. 
Förändrings takten i det fortsatta åtgärdsarbetet måste öka.

Det är hög tid att aktörer inom näringsliv, städer och 
organisationer sätter igång, både när det gäller omställning till 
fossil oberoende och anpassning till klimatets förändringar.

Vi ser ett stort behov av att öka samarbetet med näringsliv 
och myndigheter på hemmaplan, i EU och globalt, och inte 
minst med svenska företag som kan tillhandahålla lösningar 
för export till andra länder. IVL är med och driver detta 
viktiga arbete tillsammans med många av våra kunder och 
partner.

Utan våra kompetenta och dedikerade medarbetare hade 
inget av detta varit möjligt. Vi fortsätter att växa inom många 
områden och jag kan med glädje konstatera att medarbetarna 
trivs. Nu ser jag fram emot ett nytt år och längtar efter att  
personligen få träffa medarbetare, partner och kunder.

IVL Svenska Miljöinstitutet växer trots omvärldens utmaningar. Nu etablerar vi oss i norra Sverige där vår 
verksamhet ska ha fokus på näringslivets klimatomställning och fortsatt stark koppling till IVL:s roll som 
forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet.

Vår bredd  
är vår styrka

IVL växer och  
öppnar nytt kontor  
i norra Sverige

MARIE FOSSUM STRANNEGÅRD, VD
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Några nyheter från året
Varje månad publicerar vi ett antal nyheter om aktuella projekt, rapporter och forskningsresultat.  
Här är några av årets nyheter i kortfattat format. 

Januari Februari

IVL tar över driften av Clean Shipping Index – ett oberoende 
miljöindex som visar fartygens utsläpp till luft och vatten. 
Miljöindexet ligger till grund för hamn- och farledsavgifter 
och är ett verktyg för transportörer att kunna välja hållbara 
sjöfartsalternativ. Sjöfartsverket använder indexet för att  
miljödifferentiera farledsavgifter och hamnar som Göteborgs 

hamn för hamnavgiften. 
Miljöindexet används också 
av flera europeiska transport-
köpare när de köper 
sjötransporter eller vill jäm-
föra redares miljöprestanda. 

Plast är en viktig råvara i samhället, inte minst inom  
sjukvården. Men den linjära modellen där plast ofta 
används bara en enda gång, är dålig både för miljön och 
ekonomin. En rapport från den europeiska miljöbyrån EEA 
som flera av IVL:s avfallsexperter deltagit i pekar ut tre 
vägar för att skapa en cirkulär plastekonomi i EU. Smartare 
plastanvändning, ökad cirkularitet och en kraftigt ökad 
användning av förnybara råvaror. Flera åtgärder behövs för 
att hantera utmaningarna med plastavfallet. Rapporten ger 
en överblick över problemen och dess lösningar utifrån ett 
europeiskt perspektiv.

Storsatsning på hållbara finansmarknader  
Vinnova satsar 47 miljoner kronor på Sustainable Finance 
Lab – ett konsortium bestående av sex universitet och forsk-
ningsinstitut där IVL deltar. Hållbarhetsforskarna ska  
tillsammans skapa ett internationellt ledande kompetens- 
centrum för hållbara finansmarknader. Ambitionen är att 
förnya finansmarknaden utifrån ett  
hållbarhetsperspektiv, både i  
Sverige och internationellt.  
För att åstadkomma det kommer  
centrumet att fokusera på forskning  
om risk, hållbarhetsnormer och  
policyer samt transformation,  
teknologi, och innovation.  

IVL tar över Clean Shipping Index

Tre vägar till en  
cirkulär plastekonomi

Hållbar förvaltning  
av stillahavsostron 

Invasiva främmande arter utgör ett stort hot mot biologisk 
mångfald, men vissa arter har inte bara negativa effekter utan 
kan också vara värdefulla både ur ett kommersiellt och ett 
ekologiskt perspektiv. I ett projekt finansierat av 
Naturvårdsverket ska IVL tillsammans med andra forsknings- 
aktörer utveckla en modell för hållbar förvaltning av  
stillahavsostron där artens negativa effekter minimeras,  
samtidigt som nyttor från arten tas tillvara. Med rätt förvalt-
ning kan skörd av vilda bestånd vara ett viktigt tillskott för 
den blå näringen.

Innovationstävling för  
hållbara alternativ till mikroplast 

En innovationstävling med målet att hitta hållbara och naturliga 
alternativ till konstgräs som används på skol- och förskolegårdar 
arrangeras av IVL och Naturvårdsverket under året. Vinnaren 
blev företaget Nordic Surface med sin produkt bestående av 
kork. Företaget tar tillvara på kork som blir över från annan typ 
av korkproduktion och på så sätt minskar spill och svinn i kork-
produktionen. Innovationstävlingen är en del i arbetet med en 
hållbar plastanvändning.  

Förnybart flygbränsle i Östersund 
Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan 
tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp 
till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila 
alternativ. Bränslet går dessutom att producera till ett  
konkurrenskraftigt pris. Det visar ett forskningsprojekt där 
IVL samverkat med energibolaget Jämtkraft, Chalmers och 
Lunds universitet. Projektet har utgått från Jämtkrafts kraft-
värmeverk i Lugnvik utanför Östersund där koldioxid från 
skorstenen fångats in och blandas med vätgas producerat från 
förnybar el. Läs mer på sid. 34.
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Mars

Metod hjälper byggbranschen  
nå klimatneutralitet 

En metod som IVL har utvecklat tillsammans med bransch- 
initiativet LFM30 i Malmö ska hjälpa byggbranschen att nå 
klimatneutralitet. Metoden är baserad på att man upprättar 
en klimatbudget som går betydligt längre än lagen om klimat- 
deklaration för nya byggnader. Den går även längre än olika 
miljöcertifieringssystem av byggnader. LFMH har dags- 
läget 160 aktörer anslutna från hela byggkedjan, varav 38 är 
byggherrar. Samtliga förbinder sig att vidta konkreta  
åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. 

Så kan rekyleffekter undvikas 
Satsningar på bränslesnålare fordon och ett transport- 
effektivt samhälle är avgörande för att nå klimatmålen. 
Samtidigt riskerar sådana åtgärder att leda till rekyleffekter 
som motverkar minskade utsläpp av växthusgaser. Forskare 
från IVL och KTH har undersökt en rad transportrelaterade 
styrmedel och särskilt fokuserat på hur rekyleffekter kan 
minimeras eller undvikas. En slutsats är att det är önskvärt 
med systemövergripande åtgärder och kombinationer av 
styrmedel som tillsammans styr mot samma mål. 

Rester från skog och jordbruk  
blir nya produkter 

Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs i bio-
ekonomin. Ett IVL-lett projekt inom det strategiska 
programmet BioInnovation har tittat på möjligheterna att 
förädla rester från skogs-, jord- och vattenbruk till nya 
produkter. Sex olika delprojekt har gjort allt från att odla 
shiitakesvamp på björkflis – som då bryts ned så att man kan 
göra etanolbränsle av det, till att utveckla ”fusk-kött” från 
rapsfrökaka, som blir över när man pressat ut rapsolja. 
Målet har varit att visa potentialen i uppgraderingen av 
restprodukterna.  

April

             Sweboats miljöpris  
Båtbranschens riksförbund Sweboat delar 
ut sitt miljöpris för 2021 till IVL:s  
medarbetare Melissa Feldtmann, för 
hennes betydelsefulla insatser för att 
minska båtlivets avtryck i miljön. 
Det var under åren som miljöinspektör i 
Österåkers kommun som Melissa Feldtmann arbetade fram 
ett miljöprogram som idag är vägledande för båtbranschen.  
I motiveringen skriver Sweboat att Melissa Feldtmann 
väckte en sovande båtbransch och att hon på ett initierat och 
sakkunnigt sätt ledsagat branschen till ett tydligt proaktivt 
miljöengagemang med syfte att minska båtlivets avtryck.   

Ny metod renar 
 dricksvatten från PFAS 

En ny teknik för att rena dricksvatten från PFAS har i labora-
torieförsök visat mycket goda resultat. Tekniken har utveck-
lats av forskare från KTH inom programmet Mistra 
TerraClean och baseras på samma teknik som används för 
avsaltning av havsvatten, så kallad CDI-teknik. På forsknings- 
anläggningen Hammarby sjöstadsverk testas och utvärderas 
tekniken nu i en mer verklighetstrogen skala – på större  
vattenvolymer och under längre tid. Målet är att se hur  
effektiv respektive resurskrävande den är och därmed om 
den kan användas för rening av dricksvatten.  

Återanvändning  
av småelektronik 

Många hushåll har gamla mobiltelefoner, surfplattor och 
datorer liggandes hemma som inte används. IVL har under-
sökt vad det finns för möjligheter att öka återanvändningen 
den här typen av småelektronik. Att öka livslängden för den 
här elektroniken ger både miljö- och klimatfördelar.  
Det gäller inte minst för mobiltelefoner och datorer, eftersom 
dessa produkter ofta har stor belastning på miljön och dess-
utom innehåller sällsynta metaller. Det teoretiska värdet av 
de metaller som finns i en miljon enheter av elektroniken  
uppskattas i studien till mellan 20 och 70 miljoner kronor  
för mobiler, upp till 24 miljoner kronor för surfplattor och  
120 miljoner kronor för bärbara datorer. 
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Juni

Flexiblare elnät kan ge stora minskningar  
av klimatutsläppen
I samarbete med företaget Blixt Tech har IVL tittat på 
hur styrning av efterfrågan och produktion i elnätet kan 
påverka energianvändningen och koldioxidutsläppen i 
bostadssektorn i fyra EU-länder. Potentialen är stor. Om 
flexibiliteten i elnäten används för att minska peak-tim-
mar eller för att styra mot förnybara energikällor kan det 
ge utsläppsminskningar på mellan 10 och 24 megaton 
koldioxid varje år visar studien.

Spillvärme i Europa – unik inblick  
i industriernas tänkesätt
Trots att det finns bra tekniker för att använda industriell 
överskottsvärme är det bara en bråkdel av potentialen 
som används. Det IVL-ledda EU-projektet So What pre-
senterar två rapporter som visar vilka förutsättningarna 
det finns för att använda industriell spillvärme i olika 
europeiska länder, och vilka affärsmodeller som behövs. 
Den uppskattade potentialen i EU är 300 TWh per år, vil-
ket motsvarar ungefär tio procent av det totala värmebe-
hovet för bostäder i EU. Störst potential för över-
skottsvärme finns i stålindustrin.

Städernas snabba övergång till eldrift i kollektivtrafiken 
riskerar att slå undan den hittills största marknaden för 
svensk biogas, om inte åtgärder sätts in. En IVL-ledd studie 
har tagit fram en policy brief riktad till beslutsfattare med 
åtta rekommendationer om hur biogasens förutsättningar 
kan stärkas. Projektet lyfter fram att man behöver skapa 
incitament för andra nyttor än klimat, som ett effektivt 
omhändertagande av resurser från avfall och för återföring 
av näring genom användning av biogödsel. Att påverka så 

att EU-reglerna om klimat-
nytta beräknas ur ett 
livscykelperspektiv är en  
rekommendation, en annan 
att grön gas precis som fasta 
biobränslen inte ska kräva 
utsläppsrätter i EU:s 
utsläppshandelssystem. 

                                                 Rekommendationer för att stärka biogasen 

Klimatförändringar och urbanisering sätter press på 
dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet 
DigiDrick har utvecklat innovativa digitala system som ska 
ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför 
framtidens utmaningar. 

Genom projektet har VA-organisationer fått nya system 
och metoder för att systematiskt arbeta med att analysera 
historiska data i kombination med realtidsdata.  

Därmed kan verken bättre styra processen för att  
hantera de utmaningar som branschen står inför.  
Projektet har utvärderat olika sensorer, nya datakällor  
från miljöövervakning, tidiga varningssystem samt  
utvecklat ett beslutsstödsystem som kan användas 
för att planera underhåll eller för att dela information  
inom kommunen och med tillsynsmyndigheter.

   
                Bäst på klimatanpassning i Sverige 

   Skånska Lomma är årets bästa klimatanpass  
   ningskommun. Det framgår av en kartläggning  
   som IVL och Svensk Försäkring gjort. Nästan   
   alla kommuner anger att de har påverkats av 
klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än 
hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder visar 
undersökningen. Det är också stor skillnad mellan olika kommu-
ner. Mindre städer och kommuner på landsbygden har generellt 
inte kommit lika långt i klimatanpassningsarbetet som större 
kommuner. De kommuner som har placerat sig i topp i rankingen 
har fattat politiska beslut om att arbeta med klimatanpassning, 
integrerat arbetet i den ordinarie verksamheten och avsatt  
resurser visar undersökningen. Läs mer på sid. 38.

Klimatanpassad och cirkulär upphandling 
Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att 
åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och  
tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi 
lanserar IVL tillsammans med Resource och Återvinnings-
industrierna en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykel-
perspektiv. Hemsidan ger kunskap, tips och råd till upphandlare 
och leverantörer. Den ger också information om nya lagar och 
regler för upphandling, vad som pågår på det politiska planet  
och inom forskningsvärlden. Gemensamt är livscykel- 
perspektivet, att beakta en produkts hela livscykel, från 
tillverkning till slutlig avfallshantering. Läs mer på sid. 52. 

Trä skadat av barkborre kan bli råvara för kläder 
Trä som är skadat av granbarkborre kan bli nytt råmaterial till 
kläder. Det är målet för ett projekt som pågår inom det IVL-ledda 
forskningsprogrammet Mistra SafeChem. I samarbete med 
Skogforsk och Mellanskog studerar forskare vid Stockholms 
universitet hur man kan använda rester från skogsbruket, som 
toppar och grenar, och trä som skadats av granbarkborren. 
De utvecklar metoder för att fraktionera råvaran lignocellulosa 
och förfina den. Nästa steg är att verifiera att textilfibermassan
är bra, vilket görs tillsammans med andra partners i Mistra 
SafeChem. Målet är att lägga grunden för att kunna producera 
produkter från skogsrester i stor skala.

Dagvatten från E4:an renas från mikroplast 
I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet till-
sammans med IVL undersökt hur effektiv en dagvattenrenings-
anläggning är på att rena mikroplast från en av Sveriges mest  
trafikerade bilvägar. Vid foten av den högtrafikerade 
Sundsvallsbron har en dagvattenreningsanläggning byggts. 
Anläggningen består av flera olika delar, bland annat har man  
testat olika typer av biofilter. Den typ av biofilter som visade  
bäst förmåga att rena mikroplast var den med växtlighet.  
Det är goda nyheter enligt forskarna i studien, eftersom biofilter 
med växtlighet generellt sett anses vara mer estetiskt tilltalande 
och dessutom kräver mindre underhåll. 

Digitala system ger säkrare dricksvattenförsörjning 

1

Klimatanpassning 2021
– så långt har Sveriges 

kommuner kommit
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Sjöfartens elektrifiering och övergång till 
alternativa bränslen är på uppgång, inte minst 
i Sverige. Tillsammans med Rise och VTI 
undersöker IVL om denna omställning också 
minskar buller under och ovan ytan, och om 
det förbättrar arbetsmiljön ombord. Projektet 
Silent@Sea, som finansieras av Trafikverket, 
ska mäta buller och vibrationer både över och 

under vatten på ett antal tankfartyg, bil- och 
passagerarfartyg, vägfärjor och kollektiv-
trafikfärjor, bland annat Västtrafiks el-diesel-
hybridfärja Elvy.

Mätningarna sker i Gullmarsfjorden, i 
Öresund och i Göta Älv. Genom intervjuer med 
personal och passagerare kommer projektet 
också belysa den upplevda effekten ombord.  

Handbok ska minska matsvinnet 
Svenska restauranger kastar omkring 70 000 ton mat 
varje år. Mycket av det hade kunnat ätas om maten hade 
hanterats rätt. Det IVL-ledda initiativet Samarbete för 
minskat matsvinn har tagit fram en handbok som ger 
restauranger praktiska tips om hur de ska minska  
matsvinnet. Nyckeln är samarbete mellan dem som 
lagar och dem som serverar maten. Restauranger kan 
minska svinnet genom sitt arbete i köket, hur man 
planerar serveringen och genom att påverka gästerna
att kasta mindre mat.  
Läs mer på sid. 32.

Stockholms plastflöden kartlagda 
Varje år konsumerar stockholmarna cirka 100 000 ton 
plastprylar och förpackningar. Det visar en kartlägg-
ning som IVL har gjort på uppdrag av Stockholm stad. 
Resultaten ska användas av Stockholms stad som  
underlag för att ta fram en handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning. Det finns stor potential att öka  
materialåtervinningen av flera plastflöden inom 
kommunerna. Genom kartläggningen blir det tydligare 
vilka åtgärder som behöver sättas in och vilka områden 
som behöver prioriteras.

 

Svensk industri använder stora mängder 
förpackningar av plast som oftast används  
en enda gång och sedan förbränns. Ett projekt 
där forskare och företag samverkar ska finna 
sätt att öka återvinningen. Projektet ska 
utveckla tekniker och affärsmodeller, bedöma 
hur hållbara lösningarna är samt påverka 
regelverk och lagstiftning.  

Fallstudier genomförs för förpackningar av 
frigolit och för storsäckar av plast som  
används till bland annat spannmål och 
byggavfall. I projektet, som har namnet 
Sluta cirkeln för industriell plast, deltar en 
bred uppslutning av tillverkare, avfalls-
hanterare, forskare med flera.
Läs mer på sid. 36.

Rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor 
Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och  
hitta alternativ till flygresor. Det är några av  
rekommendationerna i en rapport som IVL har  
tagit fram för Nordiska ministerrådet. Rapporten 
kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna 
med fokus på fyra teman: bostad, transporter, mat 
och konsumtionsvaror. Den presenterar också åtta 
åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer 
hållbara och klimatvänliga. 

Enligt internationella rankningar ligger de  
nordiska länderna långt före andra länder när det 
gäller att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Men det 
finns vissa mål som sticker ut som svåruppnåeliga 
även i Norden, särskilt mål tolv om hållbar  
konsumtion och produktion. 

Elfärjor, buller och arbetsmiljö 

Återvinning av industrins plastförpackningar  

BILD FRÅN BEWI FOTO: JONAS ARNESON
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Halten av flera metaller ökar  
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL undersökt 
metallhalter i mossprover från hela landet. Resultaten 
visar att halterna av bly och koppar i mossa har blivit 
lägre i Sverige som helhet sedan 2015. Däremot har  
halterna av arsenik, järn, krom, kvicksilver, nickel,  
vanadin, zink, aluminium och kobolt i mossa ökat.  
Vad det beror på vet man inte och det behövs upp- 
följande undersökningar för att se om resultatet håller i 
sig. Nedfallet av både metaller och kväve över Sverige  
uppvisar en tydlig gradient från söder till norr, vilket 
återspeglar intransporten av utsläpp från kontinenten. 
På vissa platser bryts dock mönstret med förhöjda 
metallhalter som går att koppla till lokala och regionala 
utsläppskällor. Exempel på detta är förhöjda halter av 
koppar och krom utmed Norrlandskusten samt för- 
höjda halter av järn i malmfälten i Norrbottens län.  

Nytt samarbetsavtal i Indien 
IVL och det indiska forskningsinstitutet NEERI  
etablerar ett strategiskt samarbete för att driva på  
innovationer och öka forskningssamarbetet inom en  
rad viktiga miljöområden. En avsiktsförklaring mellan 
parterna signerades under en ceremoni som hölls i 
Nagpur i oktober. Syftet är att främja och stärka forsknings- 
samarbetet mellan de två instituten och respektive 
länder. Samarbetet omfattar flera olika områden som 
vattenrening, cirkulära resursflöden, energi, transporter 
och mobilitet. 

Flera framgångar på COP26 
Klimatmötet COP26 i Glasgow lyckades till slut nå en  
överenskommelse, även om avtalet inte i alla delar når upp  
till omvärldens förväntningar. Till framgångarna hör  
skrivningar om fossila bränslen, att man kommit överens om  
regler och rutiner för rapportering av utsläpp och åtgärder,  
samt löften om finansiellt stöd till utvecklingsländer.  
Med ett tydligt ramverk är det nu dags för enskilda länder  
att skruva upp takten i åtgärdsarbetet  
och klimatomställningen.

Att mäta och följa upp biologisk mångfald 
Biologisk mångfald är ett aktuellt och omdebatterat ämne,  
inte minst när man pratar om skog och skogsbruk. En  
utmaning är att biologisk mångfald är svårt att mäta och  
vissa av de metoder som finns är inte anpassade till svenska  
förhållanden. I forskningsprogrammet Mistra Digital Forest 
arbetar IVL med att utveckla mätbara och kvantifierbara  
metoder för att värdera biologisk mångfald. Arbetet utgår  
från en internationell metod som har tagits fram inom FN:s  
miljöprogram, som baseras på 
mångårig forskning och handlar  
om att mäta olika produkters 
påverkan på biologisk mångfald  
ur ett livscykelperspektiv. 
En viktig del är också de miljö- 
kvalitetsmål som finns i 
Levande skogar – ett av Sveriges  
16 nationella miljömål.  

IVL etablerar verksamhet i norra Sverige 
IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter att växa och utökar verk-
samheten med nytt kontor i Skellefteå. IVL arbetar sedan flera år 
tillbaka med miljömätningar och tillståndsprocesser i norra 
Sverige men också i flera forskning- och innovationsprojekt inom 
klimat- och energiområdet. Det arbetet förstärks med den nya 
satsningen. Verksamheten i norra Sverige kommer att ha fokus på 
näringslivets klimatomställning men med fortsatt stark koppling 
till IVL:s roll som forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet.  
Läs mer på sid. 58.

Samarbete med Stadium
Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö sorterar textil- 
avfall efter fibertyp och färg – och är världens första i sitt slag. 
Nu sker nästa steg i utvecklingen när anläggningen börjar  
leverera material till återvinnare. I samarbete med den svenska 
sportmodekedjan Stadium ska polyester från textilsorterings- 
anläggningen nu återvinnas till nytt tyg. I första hand ska  
produktionstester på fem ton göras, med förhoppningen om att 
sen kunna skala upp. Den cirkulära textilråvaran som har fått 
namnet ReFab är kvalitetssäkrade produkter, anpassade till olika 
återvinningsprocesser.
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Årets cirkulära initiativ 
Återbruksarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, 
utses till årets cirkulära initiativ. Priset delades ut av 
tidningen Recycling på Återvinningsgalan. CCBuild erbjuder 
digitala verktyg som underlättar återanvändning av bygg- 
material, men även nätverk, utbildningar och guider som ska 
stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster inom 
bygg- och fastighetssektorn. Återbruksarenan har fått stor 
uppslutning från bygg- och fastighetsbranschen. På bara ett  
år har man gått från 30 aktörer till att nu ha över 70  
samarbets- och associerade parter.  Läs mer på sid. 48.

Risker vid reparation och återbruk av elektronik 
Vår omfattande konsumtion av elektronikprylar ger upphov 
till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Att öka livs- 
längden och använda saker så länge det går innan elektroniken 
återvinns är viktigt – men vad innebär det för arbetsmiljön?  
 I ett projekt ska arbetsmiljöforskare vid IVL ta fram en 
färdplan för att möta de utmaningar som finns vid reparation 
och återbruk av elektronik. Målet är att hjälpa företag så att de 
kan ta hand om elektronik utan att arbetstagare exponeras 
för skadliga kemikalier eller utsätts för andra 
arbetsmiljörisker. En viktig del blir att 
mäta och kvantifiera exponeringen 
för farliga kemikalier vid hantering 
och reparation av elektronik 
ute på arbetsplatserna.  

Kraftringen tar fram EPD för sitt fjärrvärmenät 
Kraftringen ska tillsammans med IVL ta fram en miljövaru- 
deklaration, så kallad EPD, för hela sin fjärrvärmeproduktion. 
Syftet är att ge byggherrar ett tillförlitligt och jämförbart 
beslutsunderlag om miljöpåverkan hos olika energislag och  
på så sätt visa vägen för en mer hållbar energianvändning. 
Behovet av information som beskriver produkters och  
tjänsters miljöpåverkan på ett objektivt och transparent sätt 
ökar snabbt, särskilt inom byggbranschen. Den EPD som IVL 
tar fram åt Kraftringen blir den första i sitt slag eftersom den 
rymmer hela fjärrvärmeproduktionen.  

Nordisk marknad för bio-CCS 
Forskare från IVL och KTH ska undersöka förutsättningarna 
för att utveckla en nordisk marknad för avskiljning och lagring 
av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS. Syftet är att underlätta 
för en snabbare etablering och ta vara på den potential för  
storskalig bio-CCS som finns i Norden. I Sverige skulle tekniken 
kunna tillämpas i första hand på massabruk och kraftvärme-
verk. De sammanlagda utsläppen av biogen koldioxid från 
anläggningar i Sverige och Finland med årliga utsläpp över  
300 000 ton uppgår till cirka 45 miljoner ton.

IVL vill bidra med kunskap och viktiga perspektiv i samhälls- 
debatten avseende miljöfrågor. Publicitet på redaktionell plats 
i massmedia – tv, radio, tidningar – följs upp och sammanställs. 
Under 2021 hade IVL ett mediegenomslag på 2 510 nyhets-
artiklar samt 152 debattartiklar, varav 30 debattartiklar 
publicerades i riksmedia och 122 i länsmedia. 

2 510 
nyhetsartiklar

152  
debattartiklar

varav 

30  
debattartiklar  

i riksmedia 

och  

122  
debattartiklar  

i länsmedia
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På våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,  
Fiskebäckskil, Skellefteå, Beijing, Tianjin och Bombay 

 arbetar drygt 370 personer.

Vårt syfte är att arbeta med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

VÅRA TEMAOMRÅDEN

• God kännedom om tillståndet i miljön
• God biologisk mångfald 
• Hållbara areella näringar och  
   ekosystemtjänster
• Tillgång till rena hav och rent vatten
• Hållbar blå ekonomi 
• Hållbar markanvändning
• God luftkvalitet
• God bullerstatus
• Giftfri miljö

Våra tre temaområdena tar sig an utmaningar med olika  
perspektiv och inriktning: Hållbar miljö, Hållbar omställning 
samt Hållbart samhälle. I samtliga temaområden drivs och 
utvecklas verksamheten med övergripande ledord som  

nyttjande av digitaliseringens möjligheter, förändringsarbete  
med ett livscykel- och systemperspektiv samt styrning för att  
nå hållbara lösningar.

• Resurseffektiva och hållbara värdekedjor
• Resurseffektiva industriella processer
• Cirkulära vattenlösningar, effektiv rening  
   och återanvändning av vatten
• Effektiva resursflöden och avfall
• Hållbar upphandling och konsumtion
• Hållbar kemikaliehantering 
• Hållbart arbetsliv
• Hållbar digitalisering

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET I KORTHET

VÅRA KONTOR

• Klimatneutralitet
• Klimatanpassning
• Socialt hållbar omställning
• Hållbar samhällsplanering  
• Hållbart byggande, förvaltning och renovering
• Hållbart energisystem och energibärare
• Hållbara transport- och mobilitetslösningar
• Hållbara finanser och investeringar
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VÅRA KÄRNVÄRDEN

TROVÄRDIGHET, 
FRAMSYNTHET 

OCH HELHETSSYN

Vi har en gedigen naturvetenskaplig kompetens  
med ingenjörer och miljövetare, samt  
beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. 

VÅR ÄGARE SIVL

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL) 
skapar tillsammans med näringslivet och statens myndigheter 
samarbete kring viktiga frågor inom området miljö och hållbar 
utveckling.

SIVL är ensam ägare till IVL Svenska Miljöinstitutet AB och 
finansierar forskning och innovation med särskild inriktning på 
tillämpade frågeställningar med ett tvärvetenskapligt och  
systemorienterat angreppsätt.
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VÅR KOMPETENS

VÅRA DOTTERBOLAG

Ska underlätta arbetet med att digitalisera bygg-
processen och  bidra till ett mer miljöanpassat byggande

EPD INTERNATIONAL

EBVD I NORDEN

HAMMARBY SJÖSTADSVERK
En unik test- och pilotanläggning för test och  
utveckling av tekniker för vattenrening

BASTA ONLINE

Ett referens- och märkningssystem för möbler.

Arbetar för utfasningen av särskilt farliga ämnen  
ur byggvaror genom det så kallade Basta-systemet.

MÖBELFAKTA

Driver EPD-systemet som är ett system för verifiering 
och registrering av miljövarudeklarationer.
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Forskning och uppdrag  
för dagens och framtidens behov 

IVL erbjuder samarbetsformer med tre olika former av  
finansiering. Anslagsforskning, samfinans och konsultuppdrag 
– och alla varianterna kan involvera många aktörer.  

LI K A DEL A R FOR SK N ING OCH U PPDR AG 
IVL gör lika mycket uppdrag som forskning. Hälften av vår 
verksamhet är externa uppdrag för företag, myndigheter eller 
organisationer, både mindre och större konsultuppdrag. 

Fördelen med att arbeta med både forskning och uppdrag är 
att delarna kompletterar varandra. Vi bygger vår kompetens 
genom forskningen, tar fram metoder, ny kunskap och andra 
resultat och säkrar därmed kvalitet och relevans i våra uppdrag. 
Samtidigt pekar uppdragsverksamheten på områden där mer 
forskning behövs. Uppdragen genomförs ju närmare slut-
användaren där det ofta uppstår dialog om framtida kunskaps-
behov. Kompetensen finns i huset vilket är en styrka i våra  
konsultuppdrag. Man får inte bara forskningen på köpet utan 
också alla relevanta perspektiv.  

STOR BR EDD AV M I L JÖSPECI A LISTER  
Att koordinera komplexa projekt med många aktörer är en av 
våra styrkor. Det gäller oavsett om det handlar om samfinans-
projekt, större forskningsprogram eller konsultuppdrag. 

Vi har mer än 300 miljöspecialister inom i stort sett alla  
områden – naturvetenskap,  politik, ingenjörsvetenskap,  
beteendeforskning – allt med inriktning mot miljö och håll- 
barhet. Vi har gott renommé, ett resultat från oss är trovärdigt.  
Det stärker varumärket att man samarbetat med IVL i ett  
forskningsprojekt. Forskningen vinner också på att ha med 
företagens perspektiv, som bidrar till att forskningen blir vass 
och relevant.  

SA M FINA NSI ER A D FOR SK N ING  
– TI LL H Ä LF TEN BETA LD AV STATEN 

IVL:s samfinansprojekt omfattar alla de temaområden där 
vi arbetar: vatten, infrastruktur, avlopp, transporter, 
 el-effektivisering och mycket mer. 

Genom samfinansprojekten får företag möjligheten att få 
forskning med statliga pengar. Detta kan IVL erbjuda via 
 finansiering från ägaren, Stiftelsen IVL (SIVL), tack vare de 
statliga anslag som ska gå till denna del av IVL:s verksamhet. 
Det betyder i praktiken att staten finansierar hälften av 
 projektet medan företaget eller branschorganisationen står för 
den andra halvan.  

Vi utformar och utför samfinansierade forskningsprojekt 
i nära samarbete med näringslivsparterna. Det ger en bättre 

SAMFINANS – FÖRETAG FORSKAR MED IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver kvalificerad forskning och utför uppdrag åt företag som behöver expert-
hjälp på miljöområdet. Utöver det erbjuder vi företag samfinansierad forskning där staten skjuter till hälften 
av summan. Det ger företag en möjlighet att öka sin forsknings- och utvecklingsbudget tillsammans med oss. 
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insyn och bättre kunskapsöverföring, så att våra partner bygger 
upp kompetens i den egna organisationen.  

Forskningen i ett samfinansprojekt får inte vara för smal,  
det är skillnaden mot ett konsultuppdrag. Det ska vara intressant 
för en bransch eller samhället i stort. Resultaten ägs formellt av 
Stiftelsen IVL och ska publiceras offentligt, även om affärs-
kritisk information givetvis skyddas.  

Nyttan för företagen är att de kan dra nytta av IVL:s 
kompetenta forskare och själva delta aktivt i forskningen.  
Det innebär ett lärande som sträcker sig långt bortom att ta del 
av resultat eller läsa en rapport.  

PROBLEM LÖSA R E M ED H ELH ETSPER SPEKTI V 
Står man inför en ny utmaning eller ett problem inom sitt 
miljö- och hållbarhetsarbete är IVL en bra partner. Vi kanske 
inte föreslår den enklaste vägen framåt, men vi kan ta oss an 
problemet ur ett holistiskt perspektiv och samla kompetens 
från olika håll.  

Vårt oberoende bidrar till vår trovärdighet. Vi strävar hela 
tiden att ligga i fronten eftersom vi arbetar med både forskning 
och uppdrag. Det innebär att vi både kan arbeta här och nu 
och samtidigt föra in kunskap om framtida krav och 
utveckling. 

John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet

KORT OM SAMFINANSIERAD FORSKNING

• Ger en unik möjlighet för svenska företag och 
 branscher att genomföra forskningsprojekt på 
 IVL Svenska Miljöinstitutet med finansiering från 
 både stat och näringsliv.  

• Ett samfinansierat projekt utgår från ett miljöproblem  
 eller en miljörelaterad utvecklingspotential.  
 Projektet ska vara relevant för en bransch eller för   
 samhället.  

•  Både privata företag och branschorganisationer kan   
 vara delaktiga.  

• Forskningen drivs till hälften med statliga medel som  
 förmedlas via Formas och Naturvårdsverket. Statliga  
 medel används även för matchning av forskningsanslag  
 från EU.  

• Resultaten är offentligt tillgängliga genom publicering i  
 IVL:s rapportserie eller andra öppna kanaler.  

Kristina Jonsson, försäljningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet
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I V L A R BETA R M ED  
FN:S GLOBA L A H Å LLBA R H ETSM Å L 

Agenda 2030 och FN:s globala mål är världens gemensamma 
hållbara agenda. IVL arbetar lokalt, nationellt och inter-
nationellt med att bidra till en hållbar utveckling. Vår utgångs-
punkt är att forskning och kunskapsspridning är nyckeln till att 
lösa miljö- och hållbarhetsproblem. 

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en 
universell plan för hållbar utveckling. Den innehåller 
17 globala mål uppdelade på 169 delmål som ska uppnås 
till år 2030. Agenda 2030 och de globala målen är den mest 
ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som 
världens länder har enats om. Begreppet hållbar utveckling 
innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet – social, 
ekonomisk och miljömässig. 

H Å LLBA R FOR SK N ING  
OCH IN NOVATION 

För att världen ska lyckas uppnå de globala målen krävs det 
forskning, kunskap och innovation. Vi måste hitta nya lösningar 
lokalt, nationellt och globalt. Lösningarna kräver samarbeten, 
såväl nationellt som internationellt. Sverige ligger långt framme 
inom hållbarhetsarbete och kan ta en global ledarroll när det 
kommer till forskning och innovation som bidrar till de globala 
målen. 

IVL arbetar med samtliga dimensioner av hållbarhet 
och har projekt och verktyg som bidrar till ökad social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tillsammans med våra 
uppdragsgivare och samarbetsparter bygger vi kunskap och 
utvecklar lösningar för en hållbar utveckling. 

IVL:s arbete präglas av en helhetssyn och livscykel-
perspektiv. Vår ambition är att identifiera synergier och 
målkonflikter och att föreslå åtgärder och lösningar som 
bidrar till Agenda 2030 som helhet.

Forskning inom hållbarhetsfrågor driver på en positiv samhällsförändring. Vi på IVL gör vetenskap 
till verklighet och inkluderar de globala målen i all vår verksamhet. 

IVL:s medarbetare Lars Zetterberg deltar i Miljömåls-
beredningens nya arbetsgrupp som ska ta fram mål och 
strategier för hur Sverige kan minska klimatpåverkan från 
konsumtion. Beredningen ska bland annat föreslå etappmål för 
flygets klimatpåverkan och se hur det klimatpolitiska ramverket 
kan få genomslag i offentlig upphandling.

– Det här är viktiga frågor så det känns väldigt roligt att få 
vara med och påverka de förslag som tas fram. Vi har fått ner 
utsläppen i Sverige, men tar man med det som är utanför 
landets gränser så har vi inte blivit så mycket bättre, säger Lars 

Zetterberg, som bland annat leder det tvärvetenskapliga 
forsknings programmet Mistra Carbon Exit på IVL.

Miljömålsberedningen hjälper regeringen med de nationella 
miljömålen och ger underlag för hur man strategiskt ska 
utveckla dem och hur målen ska nås. I oktober 2020 fick 
Miljömåls beredningen ett tilläggsuppdrag att föreslå en samlad 
strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. 
Beredningen ska bland annat se över hur det klimatpolitiska 
ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling.

Klimatexpert deltar  
i Miljömålsberedningens arbetsgrupp om konsumtion

Forskningens samhällsnytta
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IVL:s mobilitets- och transportexpert Anders Roth har utsetts 
till utredningssekreterare i Klimaträttsutredningen. 
Hans uppgift blir att förstärka kompetensen inom området 
transporteffektivt samhälle som är ett av två områden som 
utredningen ska fokusera på.

– Det känns både roligt och viktigt att få möjlighet att arbeta 
med konkreta lagförslag för ett mer transporteffektivt samhälle. 
Omställningen till ett klimatneutralt transportsystem behöver 
accelereras samtidigt som just åtgärder för transporteffektivitet 
idag är för få och för svaga, säger Anders Roth.

Regeringen beslutade i december 2019 om en översyn av 
lagstiftningen för att uppnå Sveriges klimatmål. Uppdraget ska 
slutredovisas senast i maj 2022.

– Målet är att hitta lösningar som ökar tillgängligheten i 
samhället samtidigt som trafikarbetet med energiintensiva 

transportslag minskar, och därigenom minskar även utsläppen 
och övrig miljöpåverkan. Det här är frågor som ligger mig 
varmt om hjärtat och där IVL har mycket forskning och 
projekt, till exempel kring infrastrukturplanering, 
säger Anders Roth.

IVL-forskare utsedd till professor i hållbar konsumtion

KTH har utsett IVL:s medarbetare Michael Martin till adjung-
erad professor i hållbar konsumtion och produktion. Syftet är 
att bryta ny mark inom forskningen med hjälp av livscykel- 
perspektiv och att stärka samarbetet mellan KTH och IVL.

Tjänsten som adjungerad professor är vid institutionen för 
hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH. 
Förutom strategisk forskning om hållbar produktion och kon-
sumtion innebär tjänsten handledning av doktorander och  
examensarbetare och innebär en utökad möjlighet att påverka 
och bidra till utbildning.

– Michaels forskning kommer att stärka och komplettera den 
kompetens som finns på KTH inom frågor som rör livsmedel, 
livscykelperspektiv och industriell symbios. Det stärker också 
våra nationella och internationella nätverk, säger Göran 
Finnveden, professor på KTH SEED.

Michael Martin är utbildad maskiningenjör från USA, han har 
en master i hållbar utveckling och teknik från KTH, och är  
teknisk doktor i miljösystemanalys och miljömanagement från 
Linköpings universitet. Under senare år har Michael Martins 
forskning handlat mycket om hållbara livsmedelssystem med 
fokus på frågor som kosthållning, offentlig upphandling, olika 
förpackningssystem, och framtida 
livsmedelsproduktionssystem. 

– Framförallt är jag intresserad av att analysera och utveckla 
metoder som belyser påverkan och konsekvenser av olika  
konsumtions- och produktionssystem. På senare år har jag 
också blivit alltmer fascinerad av hur livscykelbaserad informa-
tion och olika märkningssystem används i samhället och vad 
som styr det. Sådana perspektiv är också viktiga att ta med i 
forskningen och i utbildningen på KTH, säger Michael Martin.

Ny ledamot  
i Näringslivets klimatomställning

Regeringen har utsett Östen Ekengren, senior rådgivare på 
IVL, till ledamot i Näringslivets klimatomställning. 
Samverkansprogrammet ska skapa innovativa lösningar på 
samhällsutmaningar och bidra till näringslivets 
konkurrenskraft. 

Östen Ekengren har arbetat på IVL sedan 1978 och har 
bland annat byggt upp miljöteknikenheten och även den enhet 
som arbetar med hållbar produktion och konsumtion. Han har 
varit aktiv i Kina sedan 1986 men även i många andra länder 
som Indien, där han förutom kapacitetsuppbyggnad även har 
bidragit till att öka exporten av svenska lösningar. På senare år 
har Östen Ekengren också haft rollen som affärsutvecklare för 
exportplattformen Smart City Sweden. Det uppdraget ger en 
möjlighet att omvandla intresserade besök till 
affärsmöjligheter.

– Jag brinner för att vi ska skapa hållbara klimatlösningar 
som vi även ska exportera. Det blir vårt viktigaste bidrag till 
att världen som helhet ska kunna klara klimatmålen samtidigt 
som vi skapar meningsfull sysselsättning i Sverige. Det finns 
stora möjligheter för svenskt näringsliv att ligga i framkant, 
säger Östen Ekengren.

Mobilitetsexpert förstärker 
Klimaträttsutredningen
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– Poängen är att inte bara gräva där vi redan står, utan att bygga 
upp nya områden som vi kan utveckla tillsammans, säger  
Maria Grahn, forskare på institutionen för Mekanik och 
Maritima vetenskaper och styrkeområdesledare för 
forskningsfältet Energi på Chalmers. 

Forskningssamarbetet mellan IVL och Chalmers sträcker  
sig många årtionden tillbaka men sedan 2019 är samarbetet 
också formaliserat som en långsiktig, strategisk satsning.  
Maria Grahn är övertygad om att partnerskapet betyder mycket 
både för IVL och Chalmers, att det skapar en spännande 
dynamik och en attraktiv forskningsmiljö. IVL:s forskningschef 
John Munthe instämmer. 

V I KTIGT AT T SA M A R BETA M ED A K A DEM IN 
– Chalmers är viktiga både för sin bredd och sin spets på många 
forskningsområden som är relevanta för oss på IVL. För oss på 
instituten som främst jobbar med tillämpad forskning och 
omsättning av forskningsresultat i konkreta lösningar är det 
viktigt att samarbeta med akademin. 

Chalmers är likaså en viktig rekryteringsbas för IVL, många 
IVL:are har med sig en utbildning från Chalmers. Både IVL 
och Chalmers har också ambitionen att skapa samhällsnytta och 
ett viktigt syfte med partnerskapet är att utveckla arbetet med 
de globala hållbarhetsmålen. 

– Vi behöver bli bättre på att förstå och analysera hur vår 
forskning påverkar de globala hållbarhetsmålen. Det är enkelt 
att definiera vilka mål och delmål som forskningen direkt 
kopplar till men svårare att göra en analys av eventuell indirekt 
påverkan – positiv eller negativ – på andra mål. Ett av syftena 
med de globala hållbarhetsmålen är ju att inte arbeta med en 
fråga i taget utan att behålla en helhetssyn och arbeta med flera 

mål i fokus. Lyckas vi med det kan vi minimera eventuella 
negativa konsekvenser och förhoppningsvis lösa flera problem 
på en gång, säger John Munthe. 

SA M V ER K A N M ED IN DUSTR I  
OCH SA M H Ä LLE A LLT V I KTIGA R E 

När man ger forskare möjlighet att lyssna av samhället och se 
vad man kan bidra med kan vi snabbt ge små, snabba bidrag som 
genast kan omsättas i verkligheten, menar Maria Grahn. 

– Det finns en bild av att forskningen ska vara helt fri från 
inflytande, vilandes enbart på akademisk excellens. Men det 
finns också en verklighet med en stark efterfrågan på att 
omsätta forskning i praktik. Det innebär att ta emot både 
expertis och forskningspengar från industrin. 

De stora finansiärerna som Formas och Energimyndigheten 
uppmuntrar allt mer till samverkan med industri och samhälle. 
IVL:s goda namn i miljöfrågor betyder mycket för trovärdig-
heten och oberoende, menar Maria Grahn. 

ET T L Å NGSI KTIGT  
FÖR Ä N DR INGSA R BETE 

– Vi står inför stora utmaningar avseende klimat, resurs-
tillgänglighet och miljö, och de flesta samhällsaktörerna idag 
pratar om omställning till ett mer hållbart samhälle. Här kan 
IVL och Chalmers göra stor nytta genom samverkan med 
näringslivet för utveckling, införande och utvärdering av nya 
lösningar. Vi behöver också skapa finansiella förut sättningar 
för att driva en verksamhet där forskning, innovation och 
implementering kan samverka i ett långsiktigt förändrings-
arbete. Här har våra anslagsgivande myndigheter ett stort 
ansvar, säger John Munthe.

Strategiskt samarbete  
mellan IVL och Chalmers 

Kompetensutbyte, forskningsutveckling och gemensamma steg mot ett hållbart samhälle – det är ledord för 
det strategiska samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers. Tillsammans vill man utveckla 
nya områden och omsätta forskningsresultat till konkreta lösningar. 
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Till framgångarna hör skrivningar om utfasning av fossila 
bränslen, att man kommit överens om regler och rutiner för  
rapportering av utsläpp och åtgärder, samt löften om ökad klimat- 
finansiering till utvecklingsländer.

– Hotet från klimatförändringarna har på inget sätt tonats 
ned, utan kritiken rör förändringstakten i det fortsatta åtgärds-
arbetet. Med ett tydligt ramverk är det nu dags för enskilda  
länder att skruva upp takten i åtgärdsarbetet och klimat- 
omställningen. Det är också hög tid att andra aktörer inom 
näringslivet, städer och organisationer sätter igång, både när 
det gäller omställning till fossiloberoende och anpassning till 
klimatförändringar, säger John Munthe, forskningschef på  
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Från politikens håll behöver man ställa om lagstiftning och 
regelverk för att snabba på omställningen, skapa incitament och 
undanröja hinder för förändringsarbetet.

– Producerande företag behöver också anpassa sig till  
konsumenternas ökade krav på klimatneutrala och hållbara 
produkter. Det finns inga skäl att hålla tillbaka på takten i det 
förändringsarbetet, säger John Munthe.

En central fråga under förhandlingarna var att öka ambitions- 
nivån i ländernas klimatplaner. Redan under klimatmötets  
första dagar kom det också glädjande besked om att nära  
130 länder lovade att stoppa avskogningen till 2030. Med EU 
och USA i spetsen gjorde också en stor grupp länder en  
gemensam utfästelse om att minska metanutsläppen med  
30 procent till 2030. Bara minskningen av metanutsläpp skulle 
enskilt kunna begränsa temperaturhöjningen till 2050 med  
0.2 grader.

En annan viktig fråga var att komma i mål med Parisavtalets 
artikel 6, som ger länder möjlighet att samarbeta i genom- 
förandet av nationella klimatplaner. Konkret kan ett land bidra 

med stöd för genomförande av åtgärder i ett annat land och 
sedan få möjlighet att tillgodoräkna sig en del av resultatet mot 
det egna åtagandet. Efter flera misslyckade tidigare försök 
resulterade förhandlingarna i Glasgow i en regelbok för artikel 6.

– Att få till en bra och effektiv utformning av artikel 6 är  
centralt eftersom det bland annat  säkerställer att utsläpps-
minskningar inte dubbelräknas. 

Portalparagrafen för artikel 6 betonar vikten av att sam- 
arbeten bidrar till en ökad kollektiv ambitionsnivå i klimat- 
arbetet. Nu när regelboken finns på plats gäller det att börja 
utforska tillämpningar av regelverket som kan leverera på detta 
mycket viktiga mål, säger Kenneth Möllersten, forskare och   
klimatförhandlingsexpert på IVL. 

Flera framgångar  
i klimatavtalet – men nu behöver 

omställningstakten öka

COP26 i Glasgow sågs som det viktigaste globala klimatmötet sedan Paris 2015. Till slut lyckades man också 
nå en överenskommelse om en mer detaljerad regelbok för Parisavtalets genomförande, även om avtalet inte i 
alla delar når upp till omvärldens förväntningar.

Kenneth Möllersten,  forskare och klimatförhandlingsexpert på IVL
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Då miljöproblemen är globala  
behövs IVL:s kompetens mer än någonsin

Trots ett år till präglat av pandemin med fortsatt stängda gränser, reserestriktioner och minskad rörlighet har 
IVL:s internationella verksamhet fortsatt att leverera. Merparten av projekt och uppdrag genomförs med parter 
från andra länder då det är helt avgörande för att komma framåt i stora miljö- och klimatfrågor.  

Anna Jarnehammar vice vd och chef för affärsutveckling och  
internationella affärer berättar om vårt internationella arbete.

Varför arbetar IVL internationellt?
IVL har sedan lång tid tillbaka arbetat med bilaterala miljöfrågor 
mellan Kina och Sverige, oftast i samverkan med myndig- 
heter i de båda länderna. Det 30-åriga samarbetet har gjort att 
vi numera har en tydlig närvaro i Kina med både kontor och 
dotterbolag. Kina har stort handelsutbyte med EU och Sverige 
har en stark position som exporterande land i Kina. 

IVL har en ledande position inom avloppsrening genom vår pilot- 
anläggning i Hammarby Sjöstad. Det har direkt lett till att vi nu 
också har en etablering i Indien där svensk miljöteknik kommer 
göra ett ännu större avtryck på en stor marknad som Indien. 

IVL:s kompetens är helt enkelt mycket värdefull på den inter- 
nationella marknaden och de flesta miljöproblemen är globala 
och kan inte lösas bara i Sverige.

Vilka arbetar IVL med internationellt?
Vi vänder oss till kunder och finansiärer som ser bilaterala 
forsknings- och innovationssatsningar mellan framförallt  
Indien-Sverige eller Kina-Sverige som en viktig del. Här ser vi 
en bred samverkan i hela innovationskedjan från policy- 
utveckling för skärpta miljökrav till näringslivet för omställnings- 
lösningar till mer hållbara samhällen och industri. 

Vi vänder oss också till det privata näringslivet i Sverige, Indien 
och Kina. Dels med exportfrämjande insatser där svensk- eller 
nordisk teknik kan vara en viktig del för att lösa ett miljö- 
problem. Eller så vänder vi oss till företag i andra länder som 
vill exportera till Sverige eller EU och som vill arbeta med att 
klara de högt ställda kraven som ställs kring tex klimat-
påverkan, kemikalieinnehåll eller andra miljöprestandafrågor 
rörande deras produkter. 

Vad gör ni mer konkret?
Under senare år har vår konsultverksamhet ökat internationellt. 
Vi arbetar med klimatstrategier, klimatberäkningar genom 
LCA och EPD. Arbetet drivs framåt av ökande krav på att kunna 
minska klimatpåverkan på kort tid. 

Vi arbetar också direkt som projektledare för beställaren i  
byggande av två större vattenreningsverk i Mumbai. Vi har  
stöttat svenska teknikleverantörer under pandemin för sälj- 
insatser och för installationer av deras tekniska lösningar i Kina. 
En viktig del av den internationella verksamheten har varit  
exportfrämjande där IVL har drivit plattformen Smart City  
Sweden på uppdrag av Energimyndigheten och där ett större 
antal förstudier inom avfall- och energiområdet genomförts i 
många olika länder. 

I Kina har vi arbetat med flera forskningsprojekt kopplat till  
mikroplaster men också forskningsutbyte inom luftområdet.

Vilken miljönytta bidrar IVL med internationellt?
Sverige har ett stort kunnande inom hållbarhet men den nytta 
som vi kan göra enbart i Sverige är begränsad. Vi ser att ett 
bidrag internationellt kan ge större effekter. Särskilt IVLs starka 
kompetens inom avloppsrening, avfallsfrågor men också inom 
klimatberäkningar och policyfrågor ger betydande bidrag. 

Vad är IVL:s fokus internationellt? 
Att utveckla konsultverksamheten ytterligare där vi finns lokalt 
i Kina och Indien för näringslivets utmaningar inom klimat och 
resursanvändning för en hållbar omställning enligt Parisavtalet 
är fokus. Vi vill fortsätta vara en brygga mellan Kina-Sverige,  
Indien-Sverige för både näringsliv, myndigheter och forsknings- 
aktörer. Vi vill utveckla exportfrämjandet ytterligare där  
IVL:s kompetens inom hållbarhet kommer vara värdefullt för att 
ytterligare stärka svenskt näringsliv inom miljöteknik  
och hållbarhet.  
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IVL:s närvaro internationellt och via vårt projekt Smart City Sweden bidrar med export av svenska 
hållbarhetslösningar och innovationer. IVL:s kompetens, erfarenheter och metodik är mer och mer 
relevant även på en internationell marknad.

IVL internationellt

Smart City Sweden tar emot besökare från hela världen som är 
intresserade av att implementera svenska, hållbara lösningar i 
sin lokala kontext. Vissa av besöken har lett vidare till studier i 
dessa länder, som tittat på möjligheten för implementering av 
lösningarna. Studierna har genomförts av en rad olika aktörer på 
uppdrag av Smart City Sweden. Till exempel:  
 
Avfallshantering i El Salvador | Projektledning: IVL
I San Salvador undersöktes de tekniska, ekonomiska och sociala 
förutsättningarna för etablerandet av en Waste-to-Energy- 
anläggning. Denna omvandlar avfallet till energi i form av  
elektricitet och värme. Studien undersökte även potentialen för 
att använda värmen för kyla och eller produktion av ånga.  
Även biogaspotentialen har undersökts. 

Avfallshantering i Colombia | Projektledning: IVL/SWECO/RISE
Efter digitala besök till Smart City Sweden genomfördes en 
studie för att analysera den lokala situationen i Bogotá och  
möjligheterna att förbättra avfallshanteringen i staden. 

Förnybar energi i Peru  | Projektledning: IVL
Denna studie tittade på möjligheten att campusområdena för 
University of Moquegua kan bli självförsörjande på förnyelsebar 
energi. I staden Moquegua är förutsättningarna för solceller 
bäst och i Ilo föreslås det att omvandla det organiska avfallet till 
biogas. Studierna fortsätter mot implementering.

Avfallshantering i Uganda | Projektledning: IVL/Hifab
Efter besök till Smart City Sweden besökte svenska experter  
Uganda, för att undersöka möjligheterna att anlägga en 
Waste-to-Energy-anläggning i huvudstaden Kampala.

Waste-to-Energy i Indien | Projektledning: IVL
I Goa, Indien, har en studie genomförts för att undersöka 
möjlig heterna för att uppföra en Waste-to-Energy-anläggning. 
Den bildade värmen ska användas till att omvandla värmen till 
kyla för hotellen via värmepumpar. Studien fördjupas nu med 
indisk finansiering.

Biogas i Indien  
Projektledning: IVL
Efter ett webinarium med 
flera stater i Indien inleddes 
en studie för att jämföra 
möjlig heterna att i ett 
anaerobt steg hantera slam 
och organiskt hushållsavfall 
tillsammans eller var för 
sig för att producera biogas. 
Studien visar på goda möjlig-
heter för samrötning.

Avfallslösningar i Kina
Projektledning: IVL
Efter ett möte arrangerat av 
Smart City Sweden mellan 
Scania och representanter 
från staden Rugao, Kina, har 
en studie genomförts för 
att se över möjligheterna 
till att implementera biogas som drivmedel för bussar och 
lastbilar i Rugao. Projektet fördjupas  med lokal finansiering 
och ambitionen är en fullskalig lösning 2023. 

"IVL:s kompetens är  
mycket värdefull på den  

internationella marknaden  
och de flesta miljöproblemen  

är globala och kan inte  
lösas bara i Sverige."

Anna Jarnehammar, vice vd och enhetshef  för Forskning, affärsutveckling och internationella affärer

Gina Aspelin Hedbring,  
projektledare för Smart City Sweden
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– Svensk forskning har på flera sätt ökat kunskapen om luft- 
föroreningar och hur de påverkar människa och miljö. Den nya 
kunskapen har också öppnat ögonen för hur komplex och nära 
sammanlänkad luftmiljön är med andra miljöfrågor som klimat- 
förändringar, biodiversitet, matproduktion och folkhälsa, säger 
Stefan Åström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporterna är framtagna av forskare vid bland annat SMHI, 
Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Göteborgs  
universitet, Umeå universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Forskningen har främst finansierats av Naturvårdsverket och 
forskningsstiftelsen Mistra.

De svenska studierna visar att exponering för partiklar i  
dieselavgaser har en direkt påverkan på hjärta och blodkärl.  
De visar också att det finns ett samband mellan exponering för 
luftföroreningar och hjärt- och kärlsjukdomar, andnings- 
problem, effekter på foster och koppling till demens och 
barnallergier.

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luft- 
föroreningar räknar man med att över 7 000 personer dör i för-
tid varje år på grund av exponering för framförallt partiklar och 
kvävedioxid.

– Forskningsprogrammen har lett till bättre kunskap om 
exponering och hur stor påverkan olika källor och föroreningar 
har. Det har lett till att det numera går att göra bättre bedöm-
ningar av hur effektiva olika luftvårdsåtgärder är, säger  
Camilla Andersson på SMHI.

Luftföroreningar påverkar också våra ekosystem och vår  
ekonomi. Forskningen visar att kvävenedfallet påverkar bio- 
diversiteten och leder till minskad förekomst av vissa ofta  
rödlistade växter. Nedfallet samspelar dessutom med hur vi 
använder marken, i första hand hur vi brukar skogen.  
Den negativa påverkan på miljö och människor kommer med 
stora kostnader för samhället, ofta flera gånger större än vad  
det kostar att minska utsläppen.

NÄ R A SA M BA N D M ED  
K LIM ATFÖR Ä N DR INGA R

Det finns också ett nära samband mellan klimat och luft- 
föroreningar. Till exempel har man sett att sotpartiklar  
påskyndar temperaturökningen i Arktis. Minskade utsläpp av 
sot, bland annat från vedeldning och dieseldrivna motorer, 
skulle därför ha omedelbara positiva effekter på klimatet.

Luftföroreningar påverkar både vår hälsa och miljön. De gör människor sjuka och bidrar till växtskador,  
försurning och klimatförändringar. Resultaten från fem svenska forskningsprogram visar att luftföroreningar 
påverkar mer än vad som tidigare har varit känt.

Hälsoeffekter, växtskador och klimat 
– luftföroreningar påverkar mer än 

vad som tidigare varit känt
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Den negativa påverkan på miljö och människor  
kommer med stora kostnader för samhället,  

ofta flera gånger större än vad det kostar  
att minska utsläppen
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– En viktig del av de svenska forskningsprogrammen har 
varit att öka samverkan mellan forskare och beslutsfattare.  
Det har bidragit till en mer effektiv luftvårdspolitik, både i 
Sverige och internationellt. Kunskapen har använts av myndig-
heter för såväl miljömålsarbetet som för Sveriges agerande  
inom EU och FN:s luftvårdskonvention, säger Anna Engleryd 
från Naturvårdsverket, ordförande för luftvårdskonventionen.

F EM FOR SK N INGSPROGR A M
Svenska myndigheter, främst Naturvårdsverket och forsknings- 
stiftelsen Mistra, har sedan slutet av 1990-talet stöttat fem  
forskningsprogram med syfte att öka kunskapen om luft- 
föroreningar och bidra till det nationella och internationella 
luftvårdsarbetet. Forskningsprogrammen är Swedish National 
Air Pollution and Health Program (SNAP), International and 
National Abatement Strategies for Transboundary Air Pollution 
Program (ASTA), Swedish Clean Air Research Program 
(SCARP), Climate Change and Environmental Objectives 
Program (CLEO) och Swedish Clean Air and Climate Research 
Program (SCAC).

Resultat och slutsatser från forskningsprogrammen är  
sammanfattade i rapporten: Achievements and experiences  
from science – policy interaction in the field of air pollution  

Namn: Stefan Åström

Ålder: 44 år

Funktion på IVL: Forskare
Bakgrund: Miljöekonom från Göteborgs universitet och doktors-
examen i Energi och Miljö från Chalmers Tekniska Högskola.
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Från försurning till hälsoeffekter  
– flera framsteg i forskningen för renare luft

De svenska forskningsprogrammen har på flera sätt ökat kunskapen om luftföroreningar och hur de påverkar 
människa och miljö. Här följer några viktiga resultat och slutsatser från forskningen.

+-

Luftföroreningar påverkar vår hälsa mer än vad som tidigare varit känt

Även låga halter kväve skadar ekosystemen

Risken för ozonskador är större i norra Europa

Luftföroreningar och klimatförändringar samverkar

Exponering och påverkan från olika källor 

Svenska studier visar att exponering för partiklar i dieselavgaser har en direkt påverkan på hjärta och 
blodkärl. De visar också att det finns ett samband mellan luftföroreningar och hjärt- och kärlsjukdomar,  
andningsproblem, effekter på foster och koppling till demens och barnallergier.

Nedfall av kväve påverkar biodiversiteten och leder till minskad förekomst av vissa ofta rödlistade  
växter. Även relativt låga halter kväve påverkar ekosystemen negativt. Nedfallet samspelar dessutom med 
hur vi använder marken, i första hand hur vi brukar skogen. 

Svensk forskning har varit en viktig drivkraft bakom utvecklingen av ett nytt index för ozonexponering av 
vegetation. Indexet visar att risken för ozonskador, i förhållande till luftens ozonhalter, är större i norra 
Europa, jämfört med andra delar av Europa, på grund av de fuktiga förhållandena som främjar ozonupptag.

Det finns ett nära samband mellan luftföroreningar och klimatförändringar. Till exempel påskyndar  
sotpartiklar temperaturökningen i Arktis. Minskade utsläpp av sot, bland annat från vedeldning och  
dieseldrivna motorer, skulle därför ha omedelbara positiva effekter på klimatet. Forskarna räknar  
med att satsningar på att minska utsläppen av sot skulle kunna bromsa Arktis uppvärmning med  
0.2 grader till 2050. 

Forskning och bättre mätningar har ökat förståelsen för luftföroreningarnas källor, spridning och omvandlings- 
processer i atmosfären, vilket har lett till att modellberäkningar kan utföras med högre upplösning i tid och 
rum. Befolkningsexponering för partiklar kan numera beräknas uppdelat på bidrag från närmiljö respektive 
andra källor,och hälsoriskerna kan vidare beskrivas i relation till utsläpp. Det har lett till att det numera går 
att göra bättre bedömningar av hur effektiva olika luftvårdsåtgärder är.

2     Ingen hunger
3.9  Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga   
        kemikalier och föroreningar
6      Rent vatten och sanitet för alla
7.2   Öka andelen förnybar energi i världen
7.3   Fördubbla ökningen av energieffektivitet
7.A  Tillgängliggör forskning och teknik samt investera 
         i ren energi

7.B   Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i      
         utvecklingsländerna
8       Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9       Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.6 Minska städers miljöpåverkan
12    Hållbar konsumtion och produktion
13    Bekämpa klimatförändringarna
15    Ekosystem och biologisk mångfald

IVL BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN GENOM ATT:

+- +-

+-+-
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– Man ska välja en båtbottenfärg som innehåller bara precis så 
lite biocider som är nödvändigt, och använda den sparsamt.  
Ju lägre salthalten är i vattnet desto mindre biocider behövs. 
Men allra helst ska man försöka undvika biocider helt och  
hållet, säger Melissa Feldtmann, forskare på IVL Svenska 
Miljöinstitutet. 

Biocidernas syfte är att döda eller hindra de vattenlevande 
djur och växter – framförallt havstulpaner och alger – som  
försöker växa sig fast på båtbottnen. I dag används olika former 
av kopparbaserade biocider, men trenden går mot att alltmer 
välja biocidfria metoder. 

BÅTBOT TEN FÄ RG SPR I DS H EL A Å R ET 
Förr användes stenkolstjära och blymönja. Under 60-talet till-
sattes PCB i bottenfärg och i början av 70-talet började färg- 
tillverkarna tillsätta tennorganiska ämnen, TBT. Även om dessa 
ämnen är förbjudna sedan länge påverkar de fortfarande miljön. 
En vanlig 30 fot lång segelbåt från 80-talet, med flera lager färg, 
kan täckas av flera kilo färg och innehålla åtskilliga procent 
koppar, zink, TBT och andra biocider. 

Ämnena från båtbottenfärger sprids under hela året; under 
våren när gammal färg skrapas bort, vid målning, under  
sommaren när båten ligger i vattnet och på hösten när man 
tvättar och reparerar båtbottnen inför nästa säsong. 

Östersjön tar till exempel emot uppskattningsvis 57 ton  
koppar från båtbottenfärger från fritidsbåtar varje år, visar 
beräkningar från 2018. 

H U R A LLVA R LIGA Ä R FÖROR EN INGA R NA  
V I D F R ITI DSBÅTSH A M NA R NA? 

– Mätningar i vanliga fritidsbåtshamnar visar att halten av 
koppar, zink och TBT ofta är så höga att jorden vid markytan 
kring båtuppställningsplatserna kan klassas som farligt avfall. 
Vid äldre båtklubbar och varv hittas ofta så höga nivåer av TBT, 
PAH, bly, PCB och kvicksilver att vuxna, barn eller husdjur inte 
borde vistas där, säger Melissa Feldtmann. 

Även på havsbotten i anslutning till iläggningsplatser och 
båtuppställningsplatser hittas en blandning av gamla och nya 
farliga ämnen. De rörs upp av propellerrörelser, vågor och 
strömmar och sprids vidare till närliggande områden. 
Klimatförändringarna innebär dessutom en ökande risk för 
spridning av föroreningar i samband med översvämningar och 
skyfall. 

F R ITI DSBÅTA R V ISTA S OF TA I K Ä NSLIGA V I K A R 
Hur mycket biociderna skadar det marina ekosystemet beror till 
stor del på havets kemiska sammansättning, men också var  
föroreningarna hamnar. 

– Merparten av fritidsbåtarna i Sverige vistas i känsliga  
vikar som är viktiga barnkammare för många fiskarter. 
Dessutom sjösätts de nymålade båtarna vid den tiden på året 
när det biologiska livet i vattnet är som mest aktivt och det 
påverkar de grunda ekosystemen negativt, säger Anna-Lisa 
Wrange, forskare på IVL. 

Dags för sjösättning  
– har du koll på din 

båtbottenfärg? 
Framåt vårkanten råder full aktivitet i svenska fritidsbåtshamnar. Det skrapas, slipas, tvättas och målas.  
Hur ska du som båtägare tänka kring valet av båtbottenfärg? 

Anna-Lisa Wrange, forskare på IVL
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V I LK ET A NSVA R H A R H A M NA R NA? 
– Ansvaret för att välja rätt produkt, metod och skydds- 
metod är allas och ensvars ansvar. Men när en skada har  
skett och ingen specifik båtägare kan pekas ut riktas ansvaret 
mot den huvudman som bedöms ha rådighet över verksam-
heten. Därefter får huvudmannen fördela kostnaderna för  

att åtgärda skadan. Fritidsbåtshamnar som väljer bort  
bottenfärger med innehåll av biocider och ersätter med andra 
metoder gör en viktig insats. Det finns flera goda exempel på 
hamnar som går före och visar att det är möjligt, säger 
Melissa Feldtmann. 

Några råd till dig som båtägare 

Melissa Feldtmann, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet

• Självklart använder du endast godkända båtbottenfärger  
 för det vatten där båten ligger. Information om godkända  
 färger för din hemmahamn finns på Kemikalie-  
 inspektionens hemsida. 

• Inga biocidinnehållande färger är tillåtna i sötvatten eller  
 längs Norrlandskusten (ner till Örskär).  
• I de flesta svenska hamnarna behöver du bara måla  
 båtbottnen vartannat eller vart tredje år och bara stödmåla  
 de mest utsatta ytorna vid behov. 

• Om båten har sin hemmahamn i Östersjön där havs- 
 tulpanerna bara förökar sig en eller två gånger per sommar- 
 säsong kan du välja att avstå från att måla båtbottnen.  
 I stället kan du anmäla dig till sms-tjänsten havstulpan- 
 varningen via www.batmiljo.se och skrubba båtbotten när  
 havstulpanerna ännu är små och lätta att få bort.  

• Om du planerar en längre resa kan du behöva anpassa val  
 av färg och metod över säsongen. Om man ska mot saltare  
 hav bör man vänta med att måla på västkustfärgen in 
 i det sista.  

• Havstulpaner överlever inte i sötvatten. Att lägga båten i  
 sötvatten ett par dagar är ett miljövänligt sätt att stoppa  
 havstulpaner från att växa till sig. 

• Glöm inte att om du köper en begagnad båt kan du behöva  
 ta bort den gamla färgen innan du sjösätter den i din   
 hemmahamn. 

• Sjösätt inte båten för tidigt om du inte ska använda den  
 direkt, eller förvara båten på land mellan användning.  
 Genom att korta ner tiden som båten ligger i vattnet kan du  
 minska behovet av både båtbottenfärg och underhåll. 
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IVL har lång erfarenhet av både gasformiga luftföroreningar 
och partiklar och erbjuder mätmetoder för kostnadseffektiv 
luftkvalitetsövervakning. Vår omfattande mätverksamhet 
inom luftområdet är unik i sitt slag. Vi erbjuder enkla och 
robusta mätmetoder för kostnadseffektiv övervakning av luft-
kvaliteten, både för gasformiga luftföroreningar och partiklar 
som PM10 och PM2.5.

Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade  
av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga 
metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

IVL är expert på vattenföroreningar och försurnings- 
problematik. Med kunskap från långa mätserier sedan  
1980-talet kan vi analysera effekterna och påverkan från  
skogsskötsel, luftföroreningars påverkan på vattensystem,  
industriella utsläpp till recipientområden och avloppsvatten. 
Analyserna och testerna görs i våra laboratorier och  
skräddarsys för dina behov. Många av våra mät- och  
analysmetoder är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/
IEC 17025:2005. För övriga metoder arbetar vi utifrån  
motsvarande kvalitetsrutiner.

 

Några av våra  
erbjudanden inom

Hållbar miljö

V I H JÄ LPER DIG M ED:

• Mätmetoder för övervakning av luftkvaliteten, bland 
 annat diffusionprovtagare
• Bestämning av kvävedioxid, ozon, VOC och PAH i luft
• Bestämning av metaller på partiklar
• Analyser av kvicksilver i luft, både totalt och partikulärt
• Analysmetoder för sällsynta jordartsmetallerna (REE), 
 till exempel katalysatormetallerna, från PM10 provtagning

Luftanalyser
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V I H JÄ LPER DIG M ED:

• Kartläggning av utsläpp och spridning av vattenföroreningar  
 i skogsområden
• Näring- och försurningsstatus i skogsområden
• Analyser av effekter och påverkan från skogsskötsel,
 luftföroreningars påverkan på vattensystem, industriella  
 utsläpp till recipientområden och avloppsvatten
• Bestämning av oorganisk baskemi, grundämnesanalyser, 
 låga halter av kvicksilver,  APH, CPB, FPAS, läkemedels-
 rester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel och mjukgörare  
 i plastmaterial

Vattenanalyser

IVL  SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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Livscykelanalys ger en helhetsbild av hur stor miljöpåverkan en 
produkt har i hela sin värdekedja. IVL gör livscykelanalyser på 
olika produkter och tjänster.

Hur stor miljöpåverkan har ditt företags produkter och 
tjänster? Genom att ta reda på var i värdekedjan miljöpåverkan 
är som störst kan du identifiera vilka åtgärder som behöver 
göras för att minska den.

Det går att göra livscykelanalyser på alla typer av produkter. 
Till exempel på förpackningar, livsmedel, elektronik, fordon, 
bränslen, byggnadsmaterial och byggnadsverk – men även på 
tjänster. I en livscykelanalys beräknar man miljöpåverkan för 
alla utsläpp och all resursanvändning i kärnprocessen, men 
även för råvaruutvinning, transporter, användningsfas och 
avfallshantering.

Vi är experter sedan tidigt 1990-tal på livscykelanalyser. 
Vi utför dem dagligen i olika forsknings-, och konsultuppdrag, 
inom alla branscher, till exempel skogs- och processindustrin, 
fordonsindustrin, material- och byggsektorn och 
tillverkningsindustrin.

Ny teknik som miljö-DNA ger effektiv analys av både synlig och 
osynlig biologisk mångfald i olika typer av ekosystem.  
IVL hjälper er med att göra dessa analyser.

Alla organismer bär sin genetiska kod i DNA molekyler, och 
dessa molekyler sprids naturligt i miljön, t.ex. från döda hud- 
celler eller svett. Eftersom dessa genetiska spår är artspecifika 
kan de ge en bild av hur den biologiska mångfalden ser ut i en 
specifik miljö. Dessa miljöer kan både vara naturliga ekosystem 
som skogar och vattendrag men även konstgjorda system som 
fabriks- eller processanläggningar.

Analys av biodiversitet med miljö-DNA är ofta mer effektivt 
och ger högre upplösning än traditionella metoder samt  
påverkar inte heller den undersökta arten och dess ekosystem. 
Även osynlig biodiversitet, som mikroorganismer, okända arter 
eller genetisk variation inom en art kan identifieras med dessa 
metoder. Genom att analysera det DNA som finns i ett prov kan 
man därför få en bättre uppskattning av mångfalden i miljön än 
vid en traditionell fältinventering då många arter kan vara svåra 
att hitta eller artbestämma.

Livscykelanalyser

V I H JÄ LPER DIG M ED AT T:

• Beräkna miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv  
 (som LCA, EPD)
• Göra hållbarhets- eller kostnadsberäkningar (LCC) i ett  
 livscykelperspektiv
• Granska LCA-beräkningar och EPD (Environmental   
 Product Declaration)
• Implementera livscykelperspektiv i er organisation  
 (Life Cycle Management, LCM)
• Kartlägga klimatpåverkan enligt GHG-protokollet   
 (Greenhouse Gas Protocol)
• Beräkna effekter av återbruk, återvinning, cirkulär ekonomi  
 eller industriell symbios
• Kravställa med ett livscykelperspektiv i upphandling

V I H JÄ LPER DIG M ED:

• Rådgivning kring hur eDNA kan användas i er verksamhet
• Metabarcoding och DNA-sekvensering
• Analys av enskilda arter med qPCR
• Metagenom-sekvensering av t.ex. bakterier
• Bioinformatisk analys av DNA-data
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”Vi ville veta mer om vår produkt  
ur ett klimatperspektiv”

Charge Amps ville ta reda på klimatavtrycket från deras designade laddstationer för personbilar.  
Livscykelanalysen som IVL Svenska Miljöinstitutet genomförde gav företaget ett kvitto på att de var på rätt 
väg. Det öppnade också för förbättringar.

Ingrid Nordmark,
teknisk chef på Charge Amps

– Det är ett viktigt jobb vi har gjort tillsammans med IVL och 
jag märker att våra kunder tycker det också. Det kommer många 
frågor till våra säljare och vi ska snart börja lansera resultatet 
bredare, säger Ingrid Nordmark, som är teknisk chef på 
företaget.

Företaget Charge Amps tillverkar designade laddstationer för 
hem och företag. De riktar sig till de som vill ha lite fräckare 
utseende på sin port, som Adam Lewrén, expert på IVL Svenska 
Miljöinstitutet, uttrycker det. 

Företaget föddes när grundaren köpte en elbil 2012 och mötte 
en skriande brist på bra laddlösningar. Han började utveckla 
egna hemma vid köksbordet. Idag växer Charge Amps kraftigt, 
laddstationerna säljer bra och företaget har på sistone gjort en  
nyemission för att kunna ta ytterligare språng. 

Deras laddstationer, Charge Amps Aura och Charge Amps 
Halo, är döpta efter ljusfenomen. När företaget stod i start-

blocken för att börja utveckla nästa generation av Charge Amps 
Halo kom Ingrid Nordmark på idén att de skulle göra en 
ordentlig analys av produktens klimatpåverkan.

– Vi ville veta mer om vår produkt ur ett klimatperspektiv. 
Vi skulle precis starta utvecklingen av en ny generation och 
bästa sättet är att dra lärdomar från det vi redan gjort, säger 
Ingrid Nordmark.

Ingrid Nordmark har själv arbetat på forskningsinstitut så 
valet av IVL Svenska Miljöinstitutet som samarbetspartner var 
inte så svårt.

– Jag vet att där finns mycket kunskap. Att IVL ligger i  
framkant av forskningsfronten, men att de samtidigt förstår 
industrins språk. Det var avgörande för oss. IVL Svenska 
Miljöinstitutet är den aktör i Sverige som har  
kanske störst erfarenhet av livscykelanalyser, LCA. 

Delarna till Charge Amps Halo tillverkas i Kina och skickas  

”Det gick oerhört professionellt till.  
IVL:s experter kunde på ett väldigt bra sätt  
extrahera information, ta fram komplexa samband  
och dessutom sammanfatta dem på ett tydligt sätt. ”

SÅ TYCKER  
VÅRA KUNDER
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sedan till Sverige där de sätts samman. Försäljningen sker  
mestadels mot svenska kunder. Mekanikansvarige och elektronik- 
konstruktören på Charge Amps matade IVL:s experter med 
data. 

Adam Lewrén och Karin Sanne från IVL var de som arbetade 
med LCA:n. De gjorde en överblick om vad om har stor och liten 
klimatpåverkan. Vad som var viktigt att beräkna exakt och var 
de kunde använda schablonberäkningar. 
Ingrid Nordmark:

– Det gick oerhört professionellt till. IVL:s experter kunde på 
ett väldigt bra sätt extrahera information, ta fram komplexa  
samband och dessutom sammanfatta dem på ett tydligt sätt. 
Precis som brukligt tog man hänsyn till allt som händer  
produkten och dess delar från materialåtgång, produktion,  
transporter, hur själva produkten används – och till sist 
deponin.

– Det var från vaggan till graven, säger Ingrid Nordmark.
Adam Lewrén, IVL:

– Det är en komplex produkt med många delar. Elektroniken 
var svår att bedöma, det var svårt att modellera det eftersom  
vi inte hade specifika data vad den innehöll eller hur den  
tillverkas.Men det gick bra, Charge Amps var snabba att ta fram 
data, de följde vår mall väldigt bra så det gick smidigt.

Arbetet inleddes med ett par Teamsmöten i november 2020. 
Sedan var en stor del av arbetet klart vid årsskiftet.

Vad blev då resultatet? 
Laddstationen Charge Amps Halo åstadkommer klimat- 

påverkan i produktionsfasen, men ändå mindre än vad man 
hade väntat.  

– Resultaten måste sägas vara godkända. Nu är det inte så 
vanligt med livscykelanalyser av just laddstationer så det är 
svårt att jämföra. Jag har inte hittat så många och de jag hittat 
är gjorda med andra metoder än de vi använder, säger Adam 
Lewrén.

Det som var mest klimatbelastande var kablar, aluminium- 
delar och andra delar där företaget kan överväga att använda 
återvunnet material för att minska påverkan. Däremot åstad-
kommer transporterna från Kina så lite utsläpp att det knappt 
syntes i analysen. Det förvånade Ingrid Nordmark.

– Där hade jag väntat mig helt andra resultat. Vi räknade även 
in de få flygtransporter vi ibland tar till när det är bråttom.  
Jag var beredd att flytta tillverkningen från Kina men insåg att 
just för klimatnyttans skull behöver vi inte göra det, säger hon.

Men IVL hittade en annan utsläppskälla, som var lite oväntad. 
Charge Amps Halo har en standby-funktion som drar en del el. 
I Sverige, med mycket el från fossilfria källor, så ger det relativt 
lite koldioxidutsläpp. Men bilden blir en annan i Tyskland där 
delar av elen kommer från kolkraftverk.

– Utifrån en tysk eller europeisk elmix slår standby-förbruk-
ningen ganska hårt. Det var nog Charge Amps inte helt beredda 
på, berättar Adam Lewrén.

I år har Charge Amps satt sig in i resultaten och involverat 
personalen i dem. 

– Processen har varit viktig för våra egna medarbetare.  
De har lärt sig mycket och fått insikter i att man ska vara  
faktabaserad och inte känslomässig när man gör bedömningar. 
Jag vill få in detta i det dagliga arbetet. Det som vi gjort till- 
sammans med IVL ska inte vara ”add-on” utan integreras i 
verksamheten, säger Ingrid Nordmark.

Charge Amps har också satt igång ett idéarbete kring  
förändringar av nästa generation laddstationer.

– Vi ska titta ännu mer på att minska klimatbelastningen.  
Hur vi kan säkerställa att delarna är lätta att återvinna. Och 
man kanske inte ska skicka med en onödigt lång kabel, den är 
ofta bara i vägen. Dessutom ska vi fundera på hur vi ska minska 
energin i stand-by läge, säger Ingrid Nordmark. 

Men är det inte en viss risk företaget tar när de gör en LCA? 
Tänk om resultatet blir negativt?

– Visst, men det viktiga är att vi lär oss hela tiden. Nu blev det 
ett bra resultat. Men hade det visat sig att Charge Amps Halo 
hade haft en stor impact så hade vi jobbat med att fasa ut den, 
säger Ingrid Nordmark, teknisk chef på Charge Amps. 

”Jag vet att där finns mycket kunskap.  
Att IVL ligger i framkant av forskningsfronten,  
men att de samtidigt förstår industrins språk.  

Det var avgörande för oss.”

OM CHARGE AMPS

• Bildades 2012.
• Gjorde nyligen en nyemission för 130 miljoner kronor.
• Laddstationen Charge Amps Halo är designad av  
   Ikea-designern Carl Öjerstam.
• Livscykelanalysen av laddstationen Charge Amps Halo II 
   genomfördes tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet   
   under perioden november 2020 – februari 2021. 
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Svenska restauranger kastar omkring 70 000 ton mat varje år. 
En del är skal, ben och annat oätligt men mycket hade kunnat 
ätas om maten hade hanterats rätt.

– Matsvinn orsakar stor klimat- och miljöpåverkan och kostar 
mycket pengar, så det är viktigt att restauranger har  rutiner för 
att minimera det, säger Elvira Molin på IVL som har arbetat 
med handboken.

Livsmedelsverket har tidigare gett ut en handbok för 
offentliga storkök. Med utgångspunkt från den skapades 
handboken för privata restauranger. Arbetet har genomförts av 
Samarbete för minskat matsvinn, en frivillig nationell överens-
kommelse mellan parter från hela livsmedelskedjan som har sitt 
kansli hos IVL. 

TI PS SOM SPA R A R BÅ DE M AT OCH PENGA R
– Med den nya handboken hoppas jag att restaurangköken 

hittar bra råd och tips för att minska sitt svinn. Men mest  
önskar jag att alla börjar mäta sitt svinn kontinuerligt. Det krävs 
en balans mellan arbetsinsats och återbäring kring minskat 
matsvinn, säger Elvira Molin.

Att minska matsvinnet lönar sig, inte bara för miljön och 
klimatet utan även ekonomiskt. En amerikansk studie från 2019 
visade att varje dollar som användes för att minska matsvinnet 
i restauranger gav en vinst på sex dollar.

– I offentlig sektor blir det allt mer krav på rapportering och 
uppföljning av matsvinn. Flera sektorer är duktiga på att mäta 
och många entusiastiska kockar driver sina restauranger med 
minimalt svinn och delar generöst med sig av sin kunskap. 
Trots det saknas fortfarande mycket data och kunskap kring 
detta. Den nya handboken är ett bland flera verktyg som vi vill 

skall bidra till att minska matsvinnet  i de svenska restaurang-
köken, säger Elvira Molin.

BR A FÖR BÅ DE R ESU R SA N VÄ N DN ING OCH H Ä LSA
Offentliga storkök har ofta problemet att gästerna äter för lite. 
Utmaningen för privata restauranger är vanligen den omvända 
– matgästerna både tar och äter mer än de behöver. Att arbeta 
för minskat matsvinn kan därför också bidra till bättre 
folk hälsa.

– Man kan exempelvis använda mindre tallrikar, erbjuda 
olika portionsstorlekar eller se till att gästerna har möjlighet att 
ta med sig den mat som de inte äter upp, säger Elvira Molin.

TA VA R A PÅ R ESTER NA !
Handboken presenterar tips och recept från restauranger som 
framgångsrikt har minskat sitt matsvinn. Nyckeln är samarbete 
mellan dem som lagar och dem som serverar maten. Och ett tips 
är genomgående:

– Planera alltid för att ta hand om rester, så de inte slängs. 
Genom att använda dem klokt minskar behovet att köpa in mat.

Handbok för restauranger  
ska rädda mer mat

En tredjedel av all mat som produceras äts inte upp. Samarbete för minskat matsvinn, en nationell överens-
kommelse som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, har tagit fram en handbok som ger restauranger praktiska 
tips om hur de ska rädda mer mat. 
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OM SAMS
Samarbete för minskat matsvinn (ofta förkortat SAMS) 
är en frivillig överenskommelse mellan aktörer från hela 
livsmedels kedjan. Runt trettio företag, organisationer och 
myndigheter är deltagare eller supportrar. Arbetet leds av 
IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av 
medlemmarna, Stiftelsen IVL och Livsmedelsverket. 
Läs mer: ivl.se/sams
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FOTO: ANDREA RANKOVIC

 Vill du veta mer om Samarbete för minskat matsvinn, 
kontakta: 
Elvira Molin, elvira.molin@ivl.se, tel. 010-788 67 39

Namn: Elvira Molin, industridoktorand

Ålder: 32 år

Funktion på IVL: Projektledare och forskare på Stockholmskontoret. 
Mitt expertområde är hållbara livsmedelsystem och offentlig 
upphandling, gärna i kombination.

Bakgrund: Jag skrev mitt examensarbete på IVL våren 2017 och 
började jobba här samma höst. Är utbildad till civilingenjör vid KTH med 
inriktning på mark- och vattenteknik. Innan och delvis under studierna 
har jag jobbat som kock i bland annat Dublin, Luxemburg och Stockholm. 
Med stor sannolikhet lämnar jag aldrig köket helt!
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8.4   Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
9.4   Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
9.5   Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom    
     industrisektorn
9.B   Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara 
      konsumtions- och produktionsmönster
12.2  Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.3  Halvera matsvinnet i världen

12.5  Minska mängden avfall markant
12.C  Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till 
           slösaktiga konsumtionsmönster
13.A  Implementera fn:s ramkonvention om klimat-
           förändringar 

IVL BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN GENOM ATT:



34 IVL  SVENSKA MILJÖINSTITUTET

HÅLLBAR OMSTÄLLNING

Projektet har tittat på förutsättningarna för att starta storskalig 
produktion av förnybart flygbränsle, så kallad biojet, i Sverige. 
Det har utgått från Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik 
utanför Östersund. I processen kan koldioxid från skorstenen 
fångas in och blandas med vätgas producerat från förnybar el 
för att tillverka elektrobränsle som kan användas i befintlig 
flygplansflotta. Två syntesvägar har utvärderats och båda visar 
lovande resultat.

– Det är mycket positiva resultat. Det flygbränsle som 
produceras kan bli ett förnybart alternativ med stor potential 
att minska flygets utsläpp av växthusgaser, säger Anton 
Fagerström, projektledare och forskare på IVL Svenska 
Miljöinstitutet.

FÖR N Y BA R EN ERGI EN FÖRUTSÄT TN ING
Det flygbränsle som man får fram har låg påverkan på både  
klimat och miljö. Utsläppen av koldioxid är mellan 9–16 g per 
MJ bränsle, vilket är upp till 86 procent mindre koldioxid- 
utsläpp än jämförbara fossila alternativ. Cirka 40 procent av 
produktionen blir flygbränsle, resterande del blir förnybara 
drivmedel i form av bensin och diesel.

– Det är viktigt att poängtera att resultaten gäller för 
förhållanden här vid kraftvärmeverket i Östersund och 
resurseffektiviteten och hållbarheten hos bränslet beror på flera 
faktorer, bland annat att alla råvaror redan finns på platsen, 
att inkommande strömmar av el och koldioxid är av helt 
förnybart ursprung, och att vi har en effektiv processintegra-
tion, säger Anton Fagerström.

I fullt utbyggd skala skulle anläggningen kunna producera 
drygt 80 000 ton elektrobränslen varav cirka 27 000 ton färdig 

biojet vilket motsvarar cirka fem procent av det flygbränsle 
som tankas årligen i Sverige. Kostnaden för att producera 
elektrobränslet uppskattas till storleksordningen 15-25 kronor 
litern.

– Resultatet visar att det finns goda förutsättningar för 
att producera förnybart flygbränsle i Östersund till ett 
konkurrenskraftigt pris jämfört med andra förnybara 
flygbränslen. Det beror på att vi kan integrera produktionen 
med vårt befintliga biobränsleeldade kraftvärmeverk. 
Vi planerar dessutom att bygga ett nytt kraftvärmeverk 
som ska invigas 2024. Vi kommer då att ha ännu bättre 
förutsättningar för att producera förnybart flygbränsle 
säger Ulf Lindqvist, enhetschef Värme Jämtkraft.

Projektet har avslutats men resultatet används i det 
fortsatta arbetet. Målet är att ha en anläggning i Östersund
klar för produktion av förnybart elektrobränsle inom fem år.

Produktion av  
förnybart flygbränsle  

i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle 
som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ. Bränslet går dessutom att 
producera till ett konkurrenskraftigt pris. Det visar ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet  
genomfört tillsammans med energibolaget Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet. 

OM PROJEKTET
Projektet har finansierats av Energimyndigheten och genom-
förts av IVL Svenska Miljöinstitutet, Jämtkraft, Chalmers, 
Lunds universitet, Nordiska initiativet för hållbar luftfart 
(NISA) och Fly Green Fund (FGF). AFAB och Power Region har 
bidragit med information till de olika arbetsgrupperna.

 Vill du veta mer, kontakta: 
Anton Fagerström,
anton.fagerstrom@ivl.se, tel. 010-788 68 81
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Du hittar rapporten på ivl.se 
under publikationer

    

                                                             

FOTO: JÄMTKRAFT

Namn: Anton Fagerström

Ålder: 39 år

Funktion på IVL: Chef för energigruppen, senior projektledare och forskare

Bakgrund: Civilingenjör i bioteknik, disputerad i kemi. Tidigare områdesansvarig 
på Energiforsk och har arbetat som utvecklingsingenjör i tillverkande industri.  
Har arbetat tre år som projektledare på IVL med fokus på förnybara energibärare, 
drivmedel och bränslen, industrins omställning, vätgas och hållbar kemi. 

7.1  Tillgång till modern energi för alla
7.2  Öka andelen förnybar energi i världen
7.3  Fördubbla ökningen av energieffektivitet
7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera  
        i ren energi
7.B Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i     
    utvecklingsländerna
9.1  Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande    
       infrastrukturer

9.4  Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
9.A Främja utveckling av hållbar infrastruktur i   
        utvecklingsländer
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

IVL BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN GENOM ATT:
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HÅLLBAR OMSTÄLLNING

I Sverige säljs över 200 000 ton plastförpackningar varje år, 
men inte ens en femtedel återvinns till nytt material. 
Förbränningen av plastförpackningar i Sverige släpper ut lika 
mycket som en tiondel av personbilstrafiken.

Om återvinningen av plast ökar behöver mindre fossila 
material användas – det gör att utsläppen av klimatpåverkande 
växthusgaser minskar.

– På så sätt bidrar projektet till både ekonomiska och klimat-
mässiga vinster. Industrin vinner ju också på att de slipper elda 
upp stora värden efter en enda användning, säger projekt-
ledaren Alexandra Maria Almasi på IVL.

L Ä M PLIGT AT T ÅTERV IN NA  
IN DUSTR I FÖR PACK N INGA R

För konsumentförpackningar finns etablerade insamlings- och 
återvinningssystem, men det saknas för många av industrins 
förpackningar. Detta trots att industriförpackningar ofta är 
mer homogena och mindre kontaminerade än hushållens, och 
därför lämpliga att materialåtervinna.

– Det finns stor potential att skapa tillgång till ren åter-
vunnen plast som uppfyller marknadens kvalitetskrav. Men det 
kräver att vi börjar jobba mer cirkulärt med plasten som 
används inom verksamheter och industri, säger Alexandra 
Maria Almasi.

STOR SÄCK A R OCH F R IG OLIT I FOK US
Några specifika förpackningstyper studeras särskilt:
 • Storsäckar av plast som rymmer mellan 0,25 och 3 kubik-
 meter och används för allt från spannmål till byggavfall.  
 Tanken är att på sikt smälta ner plasten och göra nya 
 säckar av den.

 • Förpackningar av EPS (ofta kallat frigolit). Att efterfrågan  
 finns bevisas av att man i Norge återvinner över 70 procent  
 EPS.

Projektet, som har namnet Sluta cirkeln för industriell plast, 
arbetar med ett helhetsperspektiv för att förnya hela systemet. 
Det handlar om att utveckla tekniker och affärsmodeller, 
bedöma lösningarnas hållbarhet samt analysera hur regelverk 
och lagstiftning kan behöva förändras.

Det är dags att  
sluta cirklarna för  

industrins plastförpackningar
Svensk industri använder stora mängder förpackningar av plast. Oftast används de en enda gång och går sedan 
till avfallsförbränning. IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett projekt där forskare och företag samverkar för att 
sluta cirklarna för plasten, så att återvinningen ökar. 

OM PROJEKTET
Projektet Sluta cirklarna för industriell plast har en bred upp- 
slutning av tillverkare, avfallshanterare, forskare med flera.  
Det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och är finansierat av 
Vinnova och de deltagande industriaktörerna.  
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Projektet Sluta cirkeln för industriell plast arbetar bland annat med att hitta ett sätt att 
återvinna plasten som storsäckar är gjorda av. Nu används de vanligen en enda gång 
och går sedan till förbränning.

 Vill du veta mer, kontakta: 
Alexandra Maria Almasi, alexandra.almasi@ivl.se, tel. 010-788 67 26

Namn: Alexandra Maria Almasi 

Ålder: 34 år

Funktion på IVL: Projektledare inom avfall och resursflöden på Göteborgskontoret.

Bakgrund: Mastersexamen i hållbar utveckling från Ålborgs universitet i Danmark. 
Har tidigare drivit utveckling av innovationsprojekt som en del av Oslos cleantechkluster 
i Norge. Började på IVL i augusti 2018.

3.9   Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga  
      kemikalier och föroreningar
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
14.1 Minska föroreningarna i haven

IVL BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN GENOM ATT:
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HÅLLBAR OMSTÄLLNING

– Det svenska samhället behöver bli bättre rustat för att hantera 
extremväder och klimatförändringar. Alla kommuner behöver 
analysera hur de kommer att påverkas av ett förändrat klimat 
och genomföra åtgärder för att minska sin sårbarhet.

Sommaren 2021 drabbades både Sverige och många andra 
länder av såväl extrema regnoväder som värmebölja och torka. 
Den typen av extremväder kommer bli allt vanligare i framtiden 
på grund av klimatförändringarna. Redan inom några årtionden 
väntas vädret i Europa förändras betydligt enligt FN:s  
klimatpanel IPCC. I stora delar av Sverige väntas dagar med 
extremt mycket regn att bli både fler och intensivare. I delar av 
södra och östra Sverige kommer vattenbrist bli ett allt större 
problem.

–  Utsläppen behöver minska snabbt och radikalt, men  
samtidigt måste vi anpassa samhället till de klimatförändringar 
som redan är här och till de som kommer. Hur stora skadorna – 
och kostnaderna – blir av klimatförändringarna avgörs till stor 
del av vår förmåga att anpassa samhället. I det arbetet har  
kommunerna en mycket viktig roll eftersom de ansvarar för att 
genomföra konkreta åtgärder, säger Hanna Matschke Ekholm 
på IVL. 

Hon har kartlagt kommunernas arbete med klimatanpass-
ning på uppdrag av branschorganisationen Svensk Försäkring. 
Kartläggningen som görs vartannat år visar vilka behov och 
utmaningar som finns och syftar till att få fler kommuner att 
arbeta systematiskt med klimatanpassning.

I den senaste kartläggningen, som presenterades i juni 2021, 
anger nästan alla kommuner som deltar i undersökningen att de 
har påverkats av klimatförändringar och extrema väder- 
händelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimat-
anpassningsåtgärder. Bara sex av tio kommuner har analyserat 
hur tidigare extrema väderhändelser har påverkat dem.

Det är också stor skillnad mellan olika kommuner. Mindre 
städer och kommuner på landsbygden har generellt inte kommit 
lika långt i klimatanpassningsarbetet som större kommuner. 
Många kommuner uttrycker att de har behov av mer stöd och 
ökade resurser.

KOM M U N ER NA SOM KOM M IT L Ä NGST
Gemensamt för kommunerna som placerar sig i topp i  
rankningen är att de har fattat politiska beslut om att arbeta 
med klimatanpassning. De har också integrerat klimatanpass-
ning i sin ordinarie verksamhet och avsatt resurser för att  
samordna arbetet.

Hanna Matschke Ekholm menar att fler kommuner behöver 
arbeta på det här sättet.

– Att få mandat, att klimatanpassning prioriteras och att 
någon samordnar arbetet, såväl som att kommunen avsätter 
resurser är viktiga nycklar – det ger förutsättningar för att 
kunna bedriva ett långsiktigt och systematiskt klimat- 
anpassningsarbete, säger hon.

”Samhället behöver bli bättre 
rustat för att hantera 
klimatförändringarna”

Extrema regnoväder, värmeböljor och torka kommer att bli allt vanligare i takt med klimatförändringarna. 
Det innebär stora påfrestningar för samhället. Hur stora effekterna blir beror på omfattningen av det förändrade 
klimatet men också på vår förmåga att anpassa samhället till dessa förändringar. I det arbetet har kommunerna 
en central roll, menar Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.

KLIMATANPASSNING 
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HÅLLBAR OMSTÄLLNING

Hur stora skadorna 
och kostnaderna blir 

av klimatförändringarna 
avgörs till stor del av 

vår förmåga att 
anpassa samhället.
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HÅLLBAR OMSTÄLLNING

1. Analysera hur kommunen påverkas. 
Alla kommuner behöver analysera hur de kommer att 
påverkas av extrema väderhändelser och långsiktiga klimat-
förändringar. Fler kommuner behöver också bli bättre på att 
analysera konsekvenserna av tidigare händelser och 
använda kunskapen framåt.

2. Arbeta systematiskt. 
Kommunernas klimatanpassningsarbete behöver vara  
långsiktigt och systematiskt. Alla kommuner måste utforma  
strategier för att se till så att sårbarheter minskar och  
framtida bebyggelse är robust genom hela dess livslängd.

3. Politisk vilja är avgörande. 
Besluten om att arbeta med klimatanpassning måste fattas 
på politisk nivå. De kommuner som har kommit långt i sitt 
klimatanpassningsarbete framhåller politisk vilja och 
mandat som framgångsfaktorer.

4. Samverka mer. 
Samverkan behöver stärkas, såväl internt mellan olika 
förvaltningar och kommunala bolag som externt med 
exempelvis fastighetsägare och försäkringsbolag. 
Dessutom bör klimatanpassningsarbetet involvera flera olika 
kompetenser och ske sektors- och förvaltningsövergripande.

5. Öka stödet till kommunerna. 
Kommunerna behöver stöd från staten genom nationella 
riktlinjer och med ökade resurser till klimatanpassnings-
arbetet. Dessutom behöver många kommuner hjälp med 
lärande exempel, där anpassade forum för samverkan och 
dialog för klimatanpassningsarbete kan vara ett sätt.

Utifrån resultatet i undersökningen har IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring listat följande fem rekommendationer  
för klimatanpassningsarbetet:
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11.B  Implementera strategier för inkludering, resurs- 
           effektivitet och katastrofriskreducering
13.1   Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan  
           till klimatrelaterade katastrofer
13.3   Öka kunskap och kapacitet för att hantera      
           klimatförändringar
13.A  Implementera fn:s ramkonvention om             
       klimatförändringar
13.B  Främja mekanismer för att höja förmågan till 
           klimatrelaterad planering och förvaltning

IVL BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN GENOM ATT:OM UNDERSÖKNINGEN

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring 
genomför vartannat år en enkätundersökning för att 
kartlägga hur kommunerna i Sverige arbetar med 
klimatanpassning. Syftet är att undersöka hur långt 
kommunerna har kommit i sitt arbete, tydliggöra behov 
och utmaningar samt uppmärksamma goda exempel. 

Kartläggningen 2021 genomfördes under våren och  
samtliga 290 kommuner i Sverige hade möjlighet att 
besvara enkäten. Totalt svarade 180 kommuner. 

Resultaten från undersökningen ligger till grund för en 
jämförelse och rankning av kommunernas arbete. 

De kommuner som placerade sig i topp i 2021-års 
kartläggning var Lomma, som kom på första plats, 
Norrköping på plats två och på delad tredje plats: 
Ängelholm, Söderhamn, Skövde, Kristianstad och Arvika.

Namn: Hanna Matschke Ekholm

Ålder: 35 år  

Funktion på IVL: Projektledare på Stockholmskontoret, expert inom 
klimatanpassning 

Bakgrund: Utbildad statsvetare med en masterexamen i tillämpad 
klimatstrategi. Har jobbat på IVL i fem år, framförallt med frågor 
kopplade till klimatanpassning.

HÅLLBAR OMSTÄLLNING

Rapporten finns att ladda ned på ivl.se
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– Vi känner till vilken teknik som behövs för att Sverige ska nå 
nettonollutsläpp till 2045. Vi ser även att kostnaderna för att ta 
bort utsläppen kan vara höga i producentledet, men i 
konsumentledet i de flesta fall marginell. Utmaningen ligger 
framförallt i att det fortfarande är för billigt att släppa ut 
koldioxid, säger Lars Zetterberg, programchef för Mistra 
Carbon Exit och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Bakom rapporten står ett 40-tal forskare och experter från 
universitet, forskningsinstitut, företag och tankesmedjor, bland 
andra KTH, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, 
Washingtonbaserade Resources for the Future och 
Brysselbaserade Centre for European Policy Studies. 

Den dryga 70-sidor långa rapporten ger exempel på flera 
framsteg i klimatarbetet. Kostnaderna för vind- och solkraft har 
sjunkit dramatiskt, försäljningen av elfordon ökar snabbare än 
väntat och viljan till delta i omställningen är stor, både bland 
företag och medborgare. 

– Det saknas inte innovationsvilja och initiativkraft. Men om 
vi ska kunna minska utsläppen tillräckligt snabbt för att nå 

klimatmålen måste arbetet accelerera ytterligare, säger 
Filip Johnsson, vice programchef för Mistra Carbon Exit och 

professor vid Chalmers tekniska högskola. 
Rapporten bemöter också hur klimatomställningen riskerar 

att påverka andra hållbarhetsmål negativt, som till exempel  
biodiversitet och arbetsmöjligheter. 

– Vissa jobb kan komma att försvinna och det kan slå olika på 
glesbygd och tätort. Men omställningen kommer också innebära 
en rad möjligheter, till exempel förbättrad luftkvalitet och  
skapandet av nya jobb, vilket märks redan nu i norra Sverige 
med satsningar på batterifabriker och koldioxidsnålt stål, säger 
Lars Zetterberg. 

De beslut och åtgärder som vidtas under detta decennium 
kommer att ha en avgörande betydelse om Sverige ska ha en 
chans att nå nettonollutsläpp till år 2045, menar forskarna i 
Mistra Carbon Exit. 

–  Hela samhället behöver engageras i omställningsarbetet, i 
alla sektorer och på alla nivåer, inklusive företag, kommuner och 
konsumenter, säger Lars Zetterberg.

NIO LÄRDOMAR FÖR EN ACCELERERAD OMSTÄLLNING 

1. Tydliga krav behöver ställas vid offentlig upphandling. 
2. Förbättra samarbetet i byggprojekt. 
3.  Utveckla tekniken för ett flexibelt elsystem. 
4.  Snabba på omställningen av transportsektorn. 
5.  Skapa nya regelverk för batterier. 
6.  Stärk engagemanget från finansiella sektorn. 
7.  Vässa utsläppshandeln ytterligare. 
8.  Inför kompletterande stöd och styrmedel. 
9.  Sätt upp nya finansieringsmodeller för koldioxidlagring.  

På  programmets webbplats: 
mistracarbonexit.com kan du ladda  
ned rapporten i sin helhet.

 Vill du veta mer, kontakta: Lars Zetterberg, 
programchef Mistra Carbon Exit,  
lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57 

HÅLLBAR OMSTÄLLNING

Mistra Carbon Exit visar hur 
Sveriges utsläpp ska fasas ut 

2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. Tekniken som behövs för att nå dit är känd och kostnaden blir  
ofta marginell i konsumentledet. Rapporten Accelerating the Climate Transition – Mistra Carbon Exit Key  
Messages, beskriver vägen framåt, från tekniska möjligheter och utmaningar hur beteenden, reglering  
och styrmedel påverkar omställningen. 
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Företag förväntas att ta ansvar för hållbarhets- och miljö- 
påverkan längs hela värdekedjan. För att driva detta effektivt 
behövs ett strategiskt och systematiskt hållbarhets- och miljö-
ledningsarbete, som genomsyrar alla delar av verksamheten. 
IVL hjälper er med det.

Ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete kan bidra 
till att effektivisera och optimera resurser i hela värdekedjan. 
Det ökar riskmedvetandet och riskminimeringen och  
stimulerar nya innovationer och affärsmodeller. Samtidigt  
stärker det varumärket och hjälper till att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare.

Med vår hjälp kan du utveckla och stärka hållbarhets- och 
miljöarbetet både på strategisk nivå och i den operativa 
verksamheten.

Klimatförändringarna tvingar oss att redan nu anpassa  
samhället för att klara extrema väderhändelser som skyfall, 
skred, värmeböljor och brandrisker.

Hur stor effekterna blir av klimatförändringarna beror på 
omfattningen av det förändrade klimatet, men också på  
samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar.

Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpass-
ning, även om vissa kommuner är mer sårbara än andra. Även 
myndigheter, företag och övriga civilsamhället behöver agera 
omgående. IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder tjänster som 
bidrar till ökad klimatanpassning och minskad sårbarhet.

Med vår hjälp kan du utveckla och stärka 
hållbarhets- och miljöarbetet både på strategisk 

nivå och i den operativa verksamheten

Strategiskt hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsledning

V I H JÄ LPER DIG M ED:

• Översiktliga klimat- och sårbarhetsanalyser
• Förslag till och utvärderingar av anpassningsåtgärder
• Analys av hur privat sektor kan involveras i    
 klimatanpassningsåtgärder
• Studier av hur klimatanpassningsstrategier påverkar hållbar  
 utveckling
• Metodstöd till offentliga och privata aktörer

Klimatanpassning och  
sårbarhetsanalyser

V I H JÄ LPER DIG M ED AT T:

• Identifiera hållbarhets och miljöaspekter i hela värde- 
 kedjan 
• Utveckla strategier och målsättningar för ert hållbarhets-
 arbete på kort och lång sikt
• Implementera strategier och målsättningar genom  
• Följa upp och kommunicera hållbarhetsarbetet internt  
 och externt i företaget

Några av våra  
erbjudanden inom

Hållbar omställning

43ÅRSREDOVISNING 2021
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När finländska energibolaget Gasum skulle etablera tankstationer för flytande biogas i Sverige så behövde de 
hjälp. Hos IVL Svenska Miljöinstitutet hittade de Sveriges främsta experter på området, som gav dem 
expertstöd att på kort tid uppföra 16 stationer runt om i landet. Fler är på gång.

– Det har känts oerhört tryggt att kunna lämna över viktiga 
delar till någon som har spetskompetens. För oss har det Anders 
gjort varit avgörande för att kunna utveckla denna del av vår  
affärsplan, säger Mikael Antonsson, områdeschef för tung trafik 
på Gasum.

Mikael Antonsson talar om det faktum att Gasum uppfört  
16 tankstationer för flytande biogas och att man planerar att  
bygga minst ett 100-tal till, något som IVL Svenska  
Miljöinstitutets biogasexpert Anders Hjort haft en central del i. 

Och fler är på gång. För intresset för flytande biogas ökar 
kraftigt, säger Mikael Antonsson.

– Det är ett slags ”Greta-effekt”. Det enda som nu hindrar  
vår expansion är att det kan ta lång tid och vara krångligt att 
hitta mark att bygga stationerna på, säger Mikael Antonsson.  
Anders Hjort rekryterades till IVL Svenska Miljöinstitutet för 
fem år sedan i en strategisk strävan att bygga upp kompetensen 
kring biogas. IVL köpte i samma veva företaget Anders Hjort 
arbetade på och knöt därmed till sig ytterligare experter på  
biogas. Det har stärkt kompetensen avsevärt. Anders Hjort  
har varit involverad i ett oräkneligt antal verksamheter kring 
biogas och har sedan länge upparbetade kontakter med Gasum. 

Gasum är ett av finska statens energibolag på den nordiska  
energimarknaden i framförallt gassektorn. Just för lastbilar  
passar flytande biogas, eller LBG som det brukar förkortas, 

särskilt bra. LBG består av metan från rötning av matavfall och 
annat avfall som kyls ner till minus 160 grader. Då blir gasen 
flytande och har högre densitet. Flytande biogas räknas till ett av 
de klimatmässigt mest skonsamma bränslena.

Problemet är att det än så länge inte finns så många tank- 
stationer som erbjuder LBG. Och så länge det inte finns  
tankstationer så är det heller inga åkerier som är beredda att 
byta ut sin fordonsflotta till lastbilar med detta drivmedel.

– Det är hönan och ägget. Någon måste gå ut först. Och då 
valde vi att börja bygga innan marknaden fanns, säger Mikael 
Antonsson.

Men att bygga biogasstationer är inte en spikrak process, i  
synnerhet inte inledningsvis. Till att börja med behövs  
investeringsstöd, annars blir det inte ekonomiskt försvarbart.  
En tankstation för biogas är avsevärt dyrare att bygga än  
en för diesel. Naturvårdsverket har ett stöd som går att söka,  
Klimatklivet, men det är ett krångligt förfarande som kräver  
expertkompetens för att ta sig igenom.

Anders Hjort och hans medarbetare Marita Linné på  
IVL Svenska Miljöinstitutet har formulerat ansökningarna  
till myndigheterna och skött kontakterna med dem.  
Det krävs enligt Mikael Antonsson ett slags spetskompetens  
att föra den nödvändiga diskussionen och dialogen med  
myndigheterna. 

”Vi fick hjälp att bygga tankstationer  
för flytande biogas”

”Intresset för flytande biogas ökar kraftigt. Det är ett slags 
”Greta-effekt”. Det enda som nu hindrar vår expansion är 
att det kan ta lång tid och vara krångligt att hitta mark att 
bygga stationerna på.”

Mikael Antonsson, 
områdeschef för tung trafik på Gasum

44 IVL  SVENSKA MILJÖINSTITUTET

SÅ TYCKER  
VÅRA KUNDER

HÅLLBAR OMSTÄLLNING
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– Vi har låtit Anders ta hand om det. Det har varit en trygghet 
för oss att vi har vetat att detta skett på ett bra sätt.  
Vi uppskattar hans professionalism. Han levererar det han 
lovar och är genuint kunnig genom hela processen. Det är helt 
avgörande för oss att få dessa stöd.

Och det har blivit rejäla summor i stöd för Gasum.
– De senaste åren har vi fått runt en halv miljard kronor i 

stöd från olika myndigheter. Anders har inte hjälpt oss med 
alla, men med de flesta, säger Mikael Antonsson. 
Bland annat fick Gasum 200 miljoner kronor i investeringsstöd 
av Naturvårdsverket för att bygga tankstationerna. På mindre 
än två år stod det 16 stycken på plats. 

Anders Hjort:
– Det är i princip alla tankstationer för LBG som finns i 

Sverige. Det brukar gå rätt bra när Gasum söker stöd för detta. 
Jag har samarbetat med dem länge och vi har ett ramavtal med 
dem.

Men det räcker inte med mackar, det måste finnas lastbilar 
som kan tanka där och de är än så länge försvinnande få. En last-
bil har en genomsnittlig livslängd på sex till sju år och en ny som 
tankar flytande biogas är en halv miljon kronor dyrare i inköp än 
en dieseldriven.

Ett mindre åkeri vågar sig sällan på en sådan investering.  
Merparten av åkerierna i Sverige är småföretag med i genomsnitt 
3,5 lastbilar per firma. Men för att åkerierna ska våga köpa  
dessa dyra men klimatvänliga lastbilar så finns det ett annat  
investeringsstöd där upp till 60 procent av merkostnaden täcks. 

Hittills har Anders Hjort hanterat ansökningar för 900 last- 
bilar varav 600 beviljats enligt Mikael Antonsson. Gasum mark-
nadsför på sin hemsida att man hjälper åkare kostnadsfritt att 
söka stöd inom Klimatklivet.

Skälet till att Naturvårdsverket har dessa generösa stöd beror 
på målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och den om-
ställning som därför måste till. De investeringar som ger största 
möjliga utsläppsminskning av klimatgaser per investerad krona 
får stöd. Och även om det i framtiden kan bli brist på avfall och 
rest- 
produktioner så räknas biogas om en viktig fossilfri energikälla.

Och det handlar om stora summor i stöd.
– Det gör det, men det är väl investerade pengar och samhälls- 

ekonomiskt försvarbart, säger Anders Hjort.
Anders Hjort understryker att biogasen inte räcker till allt 

utan att det behövs även andra förnybara drivmedel och förän-
drade vanor för att nå klimatmålet. 

Speciellt om man även tar hänsyn till att det finns konkurrer- 
ande användningsområden för biogas såsom industri och sjöfart. 

– Man ska därför se biogas som ett komplement som ihop med 

andra förnybara drivmedel, drivlinor och alternativa mobilitets- 
lösningar tillsammans kan ersätta användning av fossila bränslen 
inom transportsektorn, säger Anders Hjort. 
För att ro i land ansökningarna om stöd krävs djupgående 
kunskaper i ämnet och dessutom något slags street-smarthet, 
enligt Mikael Antonsson på Gasum. Man måste kunna prata, inte 
bara med myndigheterna utan också med dessa ofta små åkerier 
så att de förmås att lämna ifrån sig data. Just ansökningarna för 
åkerierna beskrivs mer som tidsödande än komplicerade.  
Men tid är pengar för ett litet företag. 

Och i kontakterna med myndigheterna så uppskattar myndig- 
heterna någon som kan regelverket och som förstår varför de 
ställer vissa krav. 

– Du måste ha respekt att de har ett regelverk om varför det 
ser ut som det gör. Det handlar också om att vara transparant och 
inte hemlig. Då måste du också veta i grunden det du håller på 
med, säger Mikael Antonsson. 

Gasum har ett ramavtal med IVL Svenska Miljöinstitutet, 
och behöver också hjälp med andra saker. Det kan vara alltifrån 
utredningar och omvärldsbevakning, nästan alltid handlar det 
om biogas.

– Det blir oftast Anders som vi anlitar. Det är lätt att göra det 
eftersom allting, timpris och annat, redan är färdigförhandlat, 
säger Mikael Antonsson. 

De 16 tankstationerna står idag utspridda över landet med 
viss koncentration på Mälardalen och söderut, men även ett par 
stationer i Norrland. Detta är bara början av Gasums satsning. 
Inom något år så kommer ytterligare ett 50-tal att uppföras varav 
hälften i Sverige, berättar Mikael Antonsson. 

– Men det räcker inte. Som jag bedömer det kommer det  
snart att behövas cirka 200 stationer runt om i landet,  
säger Mikael Antonsson.  

OM GASUM

Ett bolag som ät statsägt till 100 procent. Av aktierna ägs 
73,5 procent av det statsägda Gasonia Oy och 26,5 procent 
direkt av den finländska staten.

Gasums omsättning uppgick 2019 till 1 128 miljoner euro.

Bolaget beskriver sig själva så här: ”Vi är experter inom den 
nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med 
våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en  
koldioxidneutral framtid. Vi arbetar för en mer miljövänlig 
framtid genom effektiva gaslösningar.”
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IVL Svenska Miljöinstitutet har lett Centrum för cirkulärt 
byggande sedan 2015, då arbetet startade som ett samverkans-
projekt med  stöd från Vinnovas program för utmanings driven 
innovation. Nu är projektet inne på det tredje steget som pågår 
till hösten 2022. Planen är att därefter driva verksamheten 
vidare på annat sätt. 

CCBuild har fått stor uppslutning från bygg- och fastighets-
branschen, inte minst under 2021. På bara ett år har antalet 
samarbets- och associerade parter ökat från 30 till över 80. 

– Det är bara genom samverkan vi kan ställa om till cirkulära 
materialflöden, och det känns hoppfullt för framtiden att vi har 
så många engagerade samarbetsparter från olika delar av bygg- 
och fastighetssektorn med oss i det arbetet, säger Carina Loh 
Lindholm, projektledare på IVL och koordinator för Centrum 
för cirkulärt byggande. 

ARBETAR FÖR ÅTERBRUK  
I INDUSTRIELL SKALA 

Inom Centrum för cirkulärt byggande samverkar branschens 
aktörer och delar erfarenheter kring återbruk och cirkulära 
materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Det är en 
neutral arena som bygger upp ett utbud av tjänster för de 
aktörer som vill vara med i omställningen mot cirkulära 
materialflöden. 

Visionen är att skapa förutsättningar för återbruk av bygg-

produkter i industriell skala och bidra till en förändring på 
systemnivå mot cirkulära materialflöden. Detta möjliggör en 
mer resurs- och klimateffektiv samhällsutveckling där avfall 
blir till resurser och utvinningen av jungfruliga tillgångar hålls 
tillbaka. 

DIGITALA VERKTYG  
UNDERLÄTTAR ÅTERBRUK 

CCBuild erbjuder ett brett stöd för cirkulärt byggande. Det 
handlar om samverkan, både nationellt och inom lokala kluster, 
samt en kunskapsbank med utbildningar, rapporter, referens-
projekt och guider. 

Det finns också en digital plattform med flera integrerade 
tjänster för organisationer:  

• En produktbank där man kan lägga in sina byggvaror och 
möbler och få översikt över deras värden och de klimat-
besparingar som återbruket ger. 

•  En app för inventering och märkning av produkter – till 
exempel vid ombyggnation, rivning eller när man digitali-
serar lager – så man kan lägga in dem i produkt banken.

•  En marknadsplats där man kan visa material och produkter, 
antingen för inbjudna användare eller publikt så andra kan 
köpa dem. Här man även efterlysa produkter och hitta 
tjänster inom cirkulärt byggande. 

Runt en tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg och rivning. Men tusentals ton av det håller så hög 
kvalitet att det kan fortsätta användas. Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, arbetar för att 
öka återbruket och det cirkulära tänkandet i bygg- och fastighetssektorn. 

Cirkulärt byggande samlar  
många engagerade parter

HÅLLBART SAMHÄLLE
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Tegel är ett exempel på byggmaterial som kan återbrukas och därmed minska byggsektorns klimatpåverkan. (Foto: Johanna Andersson)
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Juryns motivering till priset löd: ”Med ambitionen att vara sin 
sektors gemensamma arena och marknadsplats, och föra in 
cirkularitet och återbruk i stor skala inom ett område där det 
verkligen behövs, är årets vinnare en mycket värdig sådan. 
Årets cirkulära initiativ tilldelas Centrum för cirkulärt 
byggande, CCBuild.” 

”N U HOPPA S V I AT T F LER H A K A R PÅ !” 
Johanna Andersson, projektledare på IVL, arbetar med 
CCBuilds nätverk och gläds åt detta erkännande: 

– Det är väldigt kul att det vi har jobbat och slitit för i över sju 
år uppmärksammas på ett så fint sätt. Vi är så glada över att 
branschen har vaknat upp och börjar hänga på tåget mot mer 
cirkulära flöden i bygg- och fastighetssektorn. Nu hoppas vi att 
fler hakar på! 

BESEGR A DE T U NGA FINA LISTER 
Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling med 
samarbetspartner. Priset för Årets cirkulära initiativ går till 
någon som har presenterat exempelvis en innovation, affärs-
modell eller teknik som stimulerar cirkulära flöden av material 
och resurser. Och det var två tunga finalister som fick se sig 
besegrade av CCBuild: Volvo Cars och Coca-Cola. 

– Att intresset för återbruk ökar är mycket glädjande. 
CCBuild är ett jättebra exempel på hur vi kan jobba aktivt för 
att på olika sätt förbättra förutsättningarna för storskaligt 
återbruk och på så sätt minska byggsektorns klimatpåverkan, 
säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska 
Miljöinstitutet. 
 

 Läs mer om CCBuild på webbsidan ccbuild.se  
Vill du veta mer om Centrum för cirkulärt byggande, kontakta:  
Johanna Andersson, johanna.andersson@ivl.se, tel. 010-788 67 62 

Centrum för cirkulärt byggande  
är Årets cirkulära initiativ 

Centrum för cirkulärt byggande fick priset som Årets cirkulära initiativ vid Återvinningsgalan  
som hölls på Berns i Stockholm den 1 december 2021. 

Namn: Johanna Andersson 

Ålder: 45 år  

Funktion på IVL: Senior projektledare inom hållbart byggande, 
Göteborg 

Bakgrund: Studier vid Chalmers till civilingenjör inom väg och 
vatten, kandidatexamen i humanekologi vid Göteborgs universitet, 
arbete på Skanska Sverige AB och Bygg-Fast Projekt AB.  
På IVL sedan 2011.
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När Centrum för cirkulärt byggande vann priset som Årets cirkulära initiativ var flera av projektparterna med och gladdes åt framgången. I mitten  
projektkoordinatorn Carina Loh Lindholm (brun kjol) och Johanna Andersson (blå klänning) som båda arbetar på IVL. (Foto: Mikael Gustavsen)

5.      Jämställdhet
8.      Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.      Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.3  Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6  Minska städers miljöpåverkan
11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet  
          och katastrofriskreducering
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och  
         hållbarhetsredovisning
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
13.   Bekämpa klimatförändringar

IVL BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN GENOM:
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HÅLLBART SAMHÄLLE

– Innovationstävlingar ger oss möjlighet att lyfta och stötta 
bra idéer, oavsett om det är små eller stora aktörer som står 
bakom dem. I andra sammanhang är det oftast de stora  
aktörerna som har resurser och nätverk att utveckla och  
kommersialisera sina idéer, säger Lovisa Bengtsson, projekt- 
ledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till den här tävlingen välkomnades alla som hade en idé eller 
produkt för naturbaserade lösningar i utemiljöer. I gengäld 
erbjöds professionell granskning av bidragen, att få synas mot 
viktiga beställare och chansen att få stöd i vidareutveckling av 
innovationen.

Många utemiljöer som parker och lekplatser utformas i dags-
läget utan större hänsyn till biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster som upptag av luftföroreningar, vattenreglering och 
pollinering. Dessutom finns det en växande trend att skapa 
utomhusytor med gummi och konstgräs. Baserat på detta 
utlyste Naturvårdsverket medel för att driva en tävling som kan 
tackla många av dessa utmaningar på samma gång.

– Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, 
både för att anpassa oss till ett förändrat klimat men också för 
att de ska ge rekreation och välmående. Det finns många idéer 
där ute, det gäller bara att hitta och stötta dem, säger Lovisa 
Bengtsson.

Konceptet innovationstävling lockar många intresserade, 
ökar kunskapen och intresset hos beställare vilket i sin tur ökar 
efterfrågan på lösningarna. 

– Det blir en positiv spiral som ger utrymme för ännu fler 
goda idéer att växa, säger Lovisa Bengtsson.
Två expertgrupper granskade tävlingsbidragen och bedömde 
dem utifrån bland annat innovationshöjd, nytta för miljö och 
människor, driftkostnader och andra ekonomiska aspekter. 

Tävlingsvinnarna fick presentera sina idéer på ett stort 
avslutningsseminarium som finns att ta del av på tävlingens 
hemsida. Tävlingen arrangerades i samarbete med Formas och 
Vinnova som nu kommer att stötta vinnarna i nästa steg mot sin 
vidareutveckling.

Innovationstävling  
– ett kraftfullt verktyg  

för att hitta briljanta lösningar

På uppdrag av Naturvårdsverket anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet under hösten en innovationstävling med 
målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i 
våra städer. Det blev en populär uppföljare på fjolårets tävling om alternativ till konstgräs.

Det behövs kreativa lösningar på  
samhällsutmaningen att både främja vår 

biologiska mångfald och det mänskliga 
välbefinnandet, samtidigt som vi skyddar, 

utvecklar eller skapar ekosystem.
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HÅLLBART SAMHÄLLE

Namn: Lovisa Bengtsson

Ålder: 32 år  

Funktion på IVL: Projektledare på IVL:s Stockholmskontor. Arbetar i, och  
projektleder, konsultuppdrag och forskningsprojekt med fokus på innovation,  
risk och upphandling kopplat till hållbarhet. 

Bakgrund: Civilingenjör i ekosystemteknik med master i Technology  
Management. Började på IVL i februari 2020 och har tidigare jobbat med att 
stärka allmännyttan genom innovation och hållbarhetsprojekt inom energi,  
renovering och mobilitetsfrågor.

Vinnarna i tävlingen blev "Lekotoper – Urbio och Örebro kommun och 
"Nyfiken på naturen – Flora och Fauna Sverige AB och Årsta gård"
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HÅLLBART SAMHÄLLE

Upphandling har identifierats som ett centralt verktyg i sam-
hällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den nationella 
upphandlingsstrategin poängterar att ett livscykelperspektiv 
ska beaktas i offentlig upphandling eftersom ett bristande 
helhetsperspektiv annars kan leda till felsatsningar och 
utebliven klimateffekt. Regeringen har också nyligen beslutat 
att det ska vara obligatoriskt att ställa klimatkrav i offentlig 
upphandling. Men det behövs mer kunskap och praktisk väg-
ledning på området. 

Den nya hemsidan ger kunskap, tips och råd till upphandlare 
och leverantörer som arbetar med, eller vill börja arbeta med, 
klimatanpassad och cirkulär upphandling. Den ger också 
information om lagar och regler för upphandling, vad som pågår 
på det politiska planet och inom forskningsvärlden. Gemensamt 
är livscykelperspektivet, att beakta en produkts hela livscykel, 
från tillverkning till slutlig avfallshantering.  

På hemsidan förklaras begrepp med anknytning till  
klimatkrav som livscykelanalys (LCA), produktkategorier 
(PCR) och miljövarudeklarationer (EPD) och hur dessa kan 
användas för att jämföra olika produkters klimatprestanda i 
upphandlingssammanhang. 

Cirkulär upphandling är en relativt ny företeelse som inte 
omfattas av nuvarande upphandlingsregelverk (LOU). Därför 
finns det en stor efterfrågan på vägledning och exempel på hur 

den ska tillämpas i praktiken. Cirkulär upphandling behöver 
också utvecklas för att beakta livscykelperspektivet. 

ÖPPEN DATA BA S M ED  
U PPH A N DLINGSK R ITER I ER 

Klimatanpassad och cirkulär upphandling är förhållandevis 
komplicerat eftersom produkter ofta är sammansatta av flera 
material där varje komponent kan behöva beaktas separat. 
Detta leder till en stor mängd tänkbara kriterier. På hemsidan 
har man därför tagit fram en öppen, sökbar databas kallad 
Kriterieklivet som innehåller upphandlingskriterier för olika 
produktgrupper och som kan användas i det praktiska 
upphandlingsarbetet. 

 Läs mer på www.upphandling.ivl.se 

Ny plattform för  
klimatanpassad och  
cirkulär upphandling 

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från  
produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en klimatanpassad och cirkulär ekonomi lanserade  
IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna i juni en hemsida för 
offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv. 

Offentlig upphandling står inför  
sin kanske största utmaning –  

att bidra till en hållbar omställning av samhället.  
Nu gäller fossilfritt och resurssnålt  

för att nå våra klimatmål. 
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12.2   Hållbar förvaltning och användning av           
        naturresurser
12.5   Minska mängden avfall markant
12.7   Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
13.2   Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik
           och planering

13.3   Öka kunskap och kapacitet för att hantera   
       klimatförändringar

Plattformen ger kunskap,  
tips och råd till alla som  

arbetar med, eller vill börja  
arbeta med, klimatanpassad 

och cirkulär upphandling. 

Namn: Sven-Olof Ryding 

Ålder: 73 år  

Funktion på IVL: Senior rådgivare och projektledare på IVL:s Stockholmskontor. Arbetar i projekt 
och uppdrag med fokus på livscykelanalyser (LCA), miljövarudeklarationer (EPD) och offentlig 
upphandling både nationellt och internationellt. 

Bakgrund: Docent i systemekologi. Har varit verksam på universitet, myndighet, bransch- 
organisation och i bolag. Arbetade på IVL som chef för vattenavdelningen på 1980-talet. 
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HÅLLBART SAMHÄLLE

Några av våra  
erbjudanden inom
Hållbart samhälle

Verktyg för hållbart byggande  
– One stop shop

Kraven ökar att bygga hållbart då byggsektorn står för  
nästan 40 procent av de globala växthusgasutsläppen,  
och för en femtedel av de svenska utsläppen. Att göra  
medvetna materialval, genomföra klimatdeklaration vid 
nybyggnation och renovering, återbruka vid renovering och 
mycket mer är utmaningar som bygg- och anläggnings-
branschen står inför.  

Vi hjälper er, kontakta oss.

V I ER BJ U DER DIG DESSA V ER KT YG:

• Digital miljöinformation för en cirkulär byggbransch (eBVD)
• Hållbarhetsmärkning för möbler (Möbelfakta)
• Klimatdeklaration av byggnader (BM)
• Komplett loggbok för byggprodukter (BASTA)
• Produktbank och marknadsplats för återbruk av möbler  
 och byggresurser (CCBuild)

Åtgärder och strategier för ökad cirkularitet  
och resurseffektivitet

IVL kan med sin breda kompetens och erfarenhet erbjuda dig 
ett skräddarsytt stöd i alla steg på vägen för att nå ökad resurs-
effektivitet utifrån dina behov och förutsättningar.
För att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens 
resurser behöver vi utveckla mer cirkulära och resurseffektiva 
lösningar. Det innebär att vi behöver bli bättre på att förlänga 
livslängden på produkter och använda resurser smartare, i allt 
från tillverkning och design till användning och återvinning.
Utvecklingen går snabbt och kraven ökar från marknad och 
kunder på mer hållbara lösningar. Genom att aktivt arbeta med 
omställningen till en mer cirkulär ekonomi skapas också nya 
affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft. IVL hjälper din 
kommun, din organisation eller ditt företag utifrån era förut-
sättningar med åtgärder och strategier för ökad cirkularitet och 
resurseffektivitet inom områden som plast, textil och 
elektronik.

V I H JÄ LPER DIG M ED:

• Nulägesbedömning förslag på åtgärder, handlingsplan 
 samt kan agera stöd och bollplank i er omställning
• Kartläggning av flöden för material och avfall
• Beräkning av klimatpåverkan samt bedömning av olika  
 åtgärders klimat- och miljönytta
• Framtagande av mål och åtgärder för att öka resurs-
 effektiviteten och minska mängden avfall
• Framtagande av strategi och handlingsplan för en ökad  
 resurseffektivitet
• Anpassad utbildning för din organisation, dina kunder eller  
 dina samarbetspartners
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HÅLLBART SAMHÄLLE

Science Based Targets är en metod för företag att sätta veten-
skapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. 
Företaget behöver inventera utsläppen i hela sin värdekedja  
och ofta kopplas målet till investeringar där ekonomi,  
genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.

Allt fler företag sätter klimatmål enligt Science Based 
Targets. Det innebär att man förbinder sig till att vidta nöd- 
vändiga åtgärder för att temperaturökningen ska stanna vid 1.5. 
Det är ett initiativ av CDP, UN Global Compact, WRI och 
WWF. Det vetenskapliga underlaget är bland annat framtagna 
av IPCC och IEA.

STEGEN FÖR AT T SÄT TA K LIM ATM Å L
Processen börjar med att företaget skickar in en avsikts- 
förklaring där de förbinder sig att ta fram ett klimatmål inom 
två år. När klimatmålet skickats in granskas det av  
organisationen bakom Science Based Targets utifrån de krav 
som är ställda. 

Målet omfattar bland annat direkta utsläpp (scope1) och  
indirekta utsläpp från inköpt energi (scope2). Utsläpp i  
övriga värdekedjan (scope3) måste kartläggas noggrant och  
om de utsläppen är större än 40 procent av de samlade  
utsläppen ska ett klimatmål också tas fram för dem.

IVL arbetar med denna frågeställning för företag inom  
olika delar av näringslivet, som fastighetsbranschen och  
tillverkande industri (fordonsindustrin, skogsindustrin 
jordbruk med mera).

V I H JÄ LPER DIG M ED AT T:

• Ta fram klimatmål enligt Science Based Target-metoden för  
 olika områden.
• Förstå de underliggande strukturerna i Science Based Targets  
 och hur det bland annat kan knytas till globala index och  
 utvärdering av bolagens miljö- och hållbarhetsarbete.
• Beräkna utsläpp i hela värdekedjan scope 1, scope 2 och de  
 olika kategorierna i scope 3.

Klimatmål enligt Science Based Targets
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Fastighetsbolaget Willhem vill ligga långt framme i sitt hållbarhetsarbete. I det ingår att även kartlägga utsläpp 
från hyresgäster och leverantörer, något som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat ett koncept för. 

– Vi ville göra detta tillsammans med IVL av flera skäl.  
Ett är att våra ägare kräver att vi agerar. Ett annat skäl är att vi 
vill bli certifierade enligt Science Based Targets. Det skulle vara 
en kvalitetsstämpel på vårt klimatarbete, säger Sofia Rehn som 
är hållbarhetsstrateg på fastighetsbolaget Willhem. 

Science Based Targets initiative (SBTi) är sprunget ur Paris-
avtalet och är för de inom näringslivet som vill ta ansvar för  
klimatarbetet. Det är relativt stränga krav och de företag som 
lyckas kvala in berättar det gärna för omvärlden. 

Ett av kraven för att kvala in i SBTi är göra en kartläggning av 
företagets indirekta utsläpp, de som bland annat hyresgäster och 
leverantörer åstadkommer och som enligt Greenhouse Gas  
Protocol går under beteckningen Scope 3.
    De direkta från den egna fordonsflottan och utsläppen från 
värme och energi har Willhem redan bra koll på. Men om hyres-
gästerna kör mycket bil med bränsletörstiga suvar? Ja, det är  
utsläpp som Willhem inte direkt orsakar men ändå har möjlig- 
het att påverka och som företaget ville ta greppet om. 

För att få hjälp med detta gick Willhem ut med en förfrågan 
till tre aktörer, däribland IVL Svenska Miljöinstitutet. 

– Det var ganska jämt. Avgörandet föll på de erfarenheter IVL 
har sedan tidigare, till exempel i projekt för allmännyttan. Det är 
förstås värdefullt med någon som har gjort detta förr. Man får ut 
väldig mycket mer av den erfarenheten, säger Sofia Rehn. 

Inte minst sparar erfarenhet tid. Genom åren har det ur  
IVL Svenska Miljöinstitutets arbete vuxit fram ett koncept att 
snabbare ringa in utsläppsposter och kartlägga den roll 
företaget har i den totala summan av utsläpp. Det är annars ett 
tidskrävande detektiv- och analysarbete, som i värsta fall kan 
dra ut över flera år. Med IVL:s metodik kan det klaras av på 
några månader eller till och med veckor. 

– Vi har hittat ett sätt att göra detta mer effektivt, säger  
Annamaria Sandgren som ledde arbetet från IVL Svenska  
Miljöinstitutets sida. Just att det kan ta så lång tid blir en 
broms för många företag.

Ett av knepen är att inte gå in på detaljerna onödigt fort, utan 
istället inleda med en mer schematisk översikt av utsläpps- 
källorna och därifrån göra schablonmässiga beräkningar.  

Man tar dessutom ett väldigt brett grepp och inkluderar 
alla möjliga utsläppsposter. Dessa beräkningar behöver inte 
stämma exakt, de kan justeras efter hand, men de kick-startar 
arbetet, berättar Annamaria Sandgren.

– Vi inleder med en medvetet slarvig kartläggning men som 
hjälper oss att skilja stort från smått. För det handlar om att ta 
reda på var det går att göra skillnad, säger Annamaria Sandgren. 

Det arbetet får gärna involvera stora delar av personalen i 
företaget. Många nyckelpersoner får då vara med och diskutera 
rådighet, roller och fundera över möjliga åtgärder. I Willhems 
fall anordnades en workshop där de anställda fick ställa frågor 
och framföra sina synpunkter.

 

”IVL hjälpte oss att utveckla  
vårt klimatarbete.”

”Jag fick väldigt stort förtroende för IVL:s  
kompetens och erfarenhet. Det har varit  

en stor tillgång för oss.”

Sofia Rehn 
hållbarhetsstrateg på fastighetsbolaget Willhem 
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– Alla fick tycka till. Alla frågor fick ställas. Det var väldigt 
värdefullt, säger Annamaria Sandgren.

Det var frågor av typen: ”Ska vi inte räkna på det här sättet  
istället? Täcker vi verkligen in de verkliga utsläppen?”. 

– Jag såg en uppriktig strävan att hitta det som orsakar  
stora utsläpp, vilket gjorde oss alla engagerade, säger  
Annamaria Sandgren. 
     Det sistnämnda är särskilt viktigt, enligt Annamaria Sandgren.  
För det räcker inte att enbart företagsledning och hållbarhets-
strateger är med på resan. Det är många i företaget som i  
praktiken ska göra jobbet; projektledare, upphandlare – alla.  
Då måste de förstå vilka tankar som ligger bakom.

–Det har varit kul att jobba med Willhem eftersom de inte 
bara har köpt saker rakt av. De har lyssnat, tagit till sig och ställt 
alla möjliga frågor för att försäkra sig att det blir bra, säger  
Annamaria Sandgren.

Förarbetet minskar risken att satsa på fel saker. Dessutom får 
arbetet en bred förankring i företaget. Det blir ett kunskaps-
lyft för organisationen. Utifrån det förarbetet lade IVL fram 
ett underlag som företaget kunde ta beslut utifrån, om vilka 
systemgränser som ska gälla. 

Sofia Rehn beskriver det som ett rationellt sätt att arbeta.  
För det blir snabbt väldigt komplext, säger hon. 

– Området är ganska stort ändå. Alltifrån hur man bygger hus 
till hur man hanterar avfall. Jag fick väldigt stort förtroende för 
IVL:s kompetens och erfarenhet. Det har varit en stor tillgång 
för oss. Sedan har de kunnat inhämta erfarenheter från sina 
kollegor när det har behövts. Det enda man önskade är att få 
lite mer tid med dessa duktiga människor men de är hårt upp-
bokade, säger Sofia Rehn. 

Willhem hade bakom sig en äldre kartläggning som de gjorde 
för sju åtta år sedan. Inte så att den var fel, men det var mindre 
omfattande, förklarar Sofia Rehn. 

– I den här typen av uppdrag är det viktigt att de har förståelse 
för komplexiteten men ändå gör det hanterbart åt oss. Det är 
ändå vi som ska leva med resultaten. Det måste bli handfast i 
slutändan. Hos IVL har det funnits en pragmatism i kombina-
tion med hög kunskapsnivå. 

En knut att lösa i dylika kartläggningar är valet av så kallade  
systemgränser. Vad ska man välja att mäta och inte mäta?  
När behövs exakta beräkningar och när funkar det med 
schablonberäkningar?  Här behöver man verkligen hitta de 
utsläppskällor som är de viktiga och där det går att göra  
förändringar.

Ett exempel på schablonberäkning som gjordes var av de  
boendes bilkörning. Svårt, nästan omöjligt att få exakta data på. 
Men det går att komma ganska nära. I projektet togs det fram 
statistik om bilarna som är registrerade på Willhems fastigheter,  
uppgifter om antalet bilar och vilka drivmedel de går på.

– Vi kan inte på ett enkelt sätt ta reda på hur långt de kör.
Men vi använde en genomsnittlig körsträcka för Sverige så vi 
hade något att utgå ifrån. Det duger bra för att bedöma storleken 
på utsläppen., säger Annamaria Sandgren. 

För det handlar om att kartlägga och sedan göra en färdplan  
som kan följas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet ska nu hjälpa 
Willhem göra en sådan och ett viktigt led i det arbetet är att  
kommunicera färdplanen till organisationen.

Och hur gick det då med Science Based Targets? Ja, här har 
IVL mer fungerat som ett bollplank för Willhem. För att kvala 
in där krävs att man har kapat på sina tre tyngsta utsläppsposter. 
Willhem har ansökt men den ansökan väntar fortfarande på att  
bli godkänd.

– Det är långa ledtider och mer formalia än jag räknat med.  
Men jag tror och hoppas på ett godkännande. Utöver det har  
arbetet rullat på bra. Vi hade en skarp deadline att resultaten 
skulle in i årsredovisningen och den höll vi, säger Sofia Rehn. 

OM WILLHEM

Willhem är ett bostadsbolag som äger, förvaltar och utvecklar 
hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige. Idag har Willhem 
bostäder i Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, 
Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö,  
Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås. Willhem  
ägs av Första AP-fonden.
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– Vi vill vi bidra med forskning och kompetens som stöttar den 
samhällsomvandling som Sverige står inför, där vi fram till 2030 
ska mer än halvera våra klimatutsläpp och till 2045 nå netto- 
nollutsläpp. Det driver fram stora satsningar på ny teknik med 
förnybara energilösningar och i den omställningen är norra 
Sverige en viktig region, säger Marie Fossum Strannegård, vd 
för IVL Svenska Miljöinstitutet.

En viktig roll för IVL är att vara en brobyggare mellan 
näringsliv och myndigheter och att bidra till lösningar som både 
uppfyller hållbarhetsmålen och stärker svensk konkurrenskraft. 
Verksamheten i norra Sverige kommer att ha fokus på närings- 
livets klimatomställning men med fortsatt stark koppling till 
IVL:s roll som forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. 
För etableringen av ett nytt kontor i Skellefteå har IVL rekryt- 
erat Aurora Pelli som närmast kommer från Region Västerbotten 
där hon har ansvarat för näringslivsfrågor och utbildning. 
Aurora Pelli kommer att vara chef för IVL:s etablering i 
Skellefteå och utveckla IVL:s närvaro och verksamhet i norra 
Sverige.

– Det känns otroligt intressant och spännande. Etableringen 
av ett nytt kontor för IVL i norra Sverige är precis rätt i tiden i 
det omvandlings- och omställningsarbete som pågår.   
 Västerbotten och Norrbotten står inför en helt unik tillväxt 
som bygger på den globala omställningen mot hållbarhet och 
ökat miljötänk. Etableringen av Northvolts batterifabrik i 
Skellefteå och satsningarna på fossilfritt stål är bara två exem-
pel på det som sker i regionen och där det finns goda möjligheter 
för IVL att stötta och bistå med expertkunskap inom exempel-
vis tillståndsprocesser, hållbart samhällsbyggande och livscykel- 
analyser, säger Aurora Pelli.

IVL växer och etablerar  
verksamhet i norra Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter att växa och utökar verksamheten med nytt kontor i Skellefteå.  
IVL arbetar sedan tidigare med miljömätningar och tillståndsprocesser i norra Sverige men också i flera  
forskning- och innovationsprojekt inom klimat- och energiområdet. Det arbetet förstärks med 
den nya satsningen.

Aurora Pelli kommer att vara chef för IVL:s etablering i Skellefteå  
och utveckla IVL:s närvaro och verksamhet i norra Sverige.
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Västerbotten och Norrbotten står inför  
en helt unik tillväxt som bygger på den  
globala omställningen mot hållbarhet  

och ökat miljötänk
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Vi blickar tillbaka på ett lyckat år då IVL har rekryterat nya 
kompetenta medarbetare och samtidigt arbetat aktivt med att 
behålla och utveckla dem som arbetar hos oss. Vi har fokus på 
att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare och under 
pandemin har det krävts mer av oss alla.

Hos IVL kan man kombinera forskning och uppdrag inom 
hållbarhetsområdet, det gör oss till en unik arbetsplats med 
stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss finns intressanta arbets-
uppgifter inom hela hållbarhetsområdet, både nationellt och 
internationellt. Vi kan erbjuda våra medarbetare chansen att 
påverka och bidra till en hållbar samhällsutveckling och att 
arbeta med högaktuella klimatfrågor. 

På IVL finns ett brett utbud av kompetenser – från ingenjörer, 
kemister, biologer och geologer till beteendevetare, statsvetare, 
jurister och ekonomer. Nästan en tredjedel av våra medarbetare 
har doktorerat vilket borgar för stor kompetens inom många 
områden. 

AT T A R BETA PÅ I V L
Hos IVL kan medarbetare använda sin kreativitet och utvecklas 
inom den stora variationen av projekt. Förutom att arbeta med 
sitt eget expertområde finns många tillfällen att prova andra 
områden. Det gör att medarbetare på IVL får stor möjlighet till 
personlig och professionell utveckling. IVL genomför många 
typer av uppdrag, som projekt för näringsliv och offentlig sek-
tor, EU-projekt samt nationella och internationella uppdrag. 
IVL:arna arbetar dels i olika grupper, dels i tvärgående projekt 

med kollegor från andra grupper. De flesta grupper har med- 
arbetare på olika kontor, så redan innan pandemin möttes vi 
ofta digitalt via Teams eller Zoom. Med hjälp av våra IT-verktyg 
har vi anpassat oss smidigt till arbete från hemmakontor, så vi 
har kunnat nätverka och samarbeta på ett mycket bra sätt under 
pandemin. De som kan arbeta hemifrån har uppmanats av IVL 
att göra så under delar av året. När vi i början av hösten återgick 
till arbete på kontoret erbjöd vi möjligheten att arbeta upp till 
50 procent hemifrån. 

Som nyanställd på IVL kan man delta i vårt interna mentor-
program. Det startar en gång per år och vänder sig till med 
arbetare som är relativt nya på IVL och i arbetslivet. Tanken är 
att man ska få stöd av en erfaren kollega kring sina fråge 
ställningar. Mentorprogrammet är uppskattat och ett nytt  
digitalt program drog igång i januari 2021. 

H Ä LSA OCH VÄ LBEFIN NA N DE
För IVL är hälsa och välbefinnande viktigt, speciellt vid  
hemarbetet under pandemin. Företaget sponsrar idrottsklubb 
och konstförening som ordnar en mängd aktiviteter som kajak-
paddling, beachvolleyboll, digital yoga, tryffelprovning och 
skidresa. Under 2021 har föreningarnas aktiviteter fortsatt varit 
begränsade och fler har fått ställas om. 

På IVL är den sociala gemenskapen viktig och vi tror att den 
bidrar till att våra medarbetare trivs bra och stannar länge. 
Under 2021 har det varit en utmaning men vi har fortsatt arbeta 
med nya arenor. Vi har haft ett antal livesända Marie möter, där 

IVL lockar  
kompetenta medarbetare  
oberoende av nationalitet, 

bakgrund och ålder 
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vår vd samtalar med olika medarbetare och kunder. Detta för 
att vi bland annat ska lära känna varandra och få ökad förståelse 
för hela vår verksamhet. Vi har även haft månatliga informa-
tionsmöten och träffats på digital fika och digital afterwork. 
Under året startade vi forskarforum, ett digitalt möte som hålls 
av vår forskningschef John Munthe. 

Hälsoarbetet är viktigt på IVL. Under året har vi satsat på en 
digital friskvårdsaktivitet – hälsobingo – för att uppmuntra våra 
medarbetare att röra på sig. Hösten 2021 erbjöd vi, i samarbete 
med Bonzun Evolve, samtliga medarbetare och chefer utbild-
ning i självledarskap och stresshantering för att stärka den egna 
förmågan att hantera utmaningar inom både privat- och 
arbetsliv.

M Å NGFA LD OCH JÄ MSTÄ LLDH ET 
För att klara vår vision om ett hållbart samhälle krävs kunskap 
och kreativitet. Därför behöver vi en mångfald av medarbetare 
med olika bakgrund och erfarenhet. Under året har vi knutit till 
oss nya kompetenta medarbetare med olika nationaliteter och 
bakgrunder. Vi har också lyckats rekrytera många nya seniora 
medarbetare som snabbt anlitats i uppdrag och forsknings- 
projekt. Hos oss är det viktigt med utveckling, därför gör IVL 
det möjligt att doktorera och arbeta någon dag i veckan på  
universitet/högskola. Vi tror att den utvecklingen kommer IVL 
till godo längre fram. 

På jämställdhetsområdet ligger IVL i framkant. Cirka 59  
procent av våra medarbetare är kvinnor och detta återspeglar 

sig även i IVL:s ledningsgrupp. Vår vd är kvinna, så även vår 
styrelseordförande. Under 2021 har vi arbetat med aktiva  
åtgärder för att systematiskt gå igenom hur vi arbetar med 
bland annat jämställdhetsfrågor och trakasserier.

AT TR A H ER A , UT V ECK L A  
OCH BEH Å LL A M EDA R BETA R E

IVL får många spontana ansökningar men har under året även 
arbetat aktivt med att sprida kännedom om företaget via 
LinkedIn och Facebook. Vår verksamhet attraherar många 
kompetenta kandidater vilket är glädjande. Under 2022 kommer 
IVL att arbeta ännu mer med att sprida budskapet om IVL som 
arbetsgivare. 

Medarbetarnas kompetens och skicklighet är absolut av- 
görande för att IVL ska kunna leverera forskning och uppdrag 
som motsvarar samhällets och kundernas behov samt behålla 
konkurrenskraften. En stor del av kompetensutvecklingen sker 
utifrån utvecklingsplanen som görs i det årliga mål- och utveck-
lingssamtalet. Utvecklingen sker i vanliga fall genom att delta i 
seminarier, konferenser och olika typer av utbildningar men 
främst genom det dagliga arbetet. IVL driver interna projekt- 
ledarutbildningar som genomförs flera gånger per år på olika 
nivåer. 

Under 2021 har vi implementerat en ny kompetensdatabas 
och utvecklat en ny undersida på LinkedIn med fokus på 
employer branding. I vårt HR-system görs digitala mål- och 
utvecklingssamtal samt regelbundna uppföljningssamtal, vilket 
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gör processen mer levande och synlig. Samtalen är oerhört  
viktiga för dialogen med våra medarbetare, speciellt under  
pandemin, så vi kan följa hur de mår och hur projekten går. 

A R BETSM I L JÖ
För IVL är det viktigt att erbjuda en arbetsmiljö som främjar 
den kreativitet och det engagemang som är nödvändigt för att 
kunna leverera forskning och konsultuppdrag i framkant. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom IVL styrs av en 
arbetsmiljöpolicy och vår arbetsmiljöhandbok. Varje år sätts 
mål som beslutas i arbetsmiljökommittén, som består av huvud-
skyddsombuden och representanter från ledningsgruppen.

Arbetet leds av IVL:s vd (GRI 403-4). Arbetsmiljökommittén 
följer upp det systematiska arbetet (GRI 403-1). IVL:s arbets-
miljökommitté har möten en gång i kvartalet. Skyddsronder, 
riskanalyser och andra frågeställningar diskuteras och genom-
förs i samverkan med skyddsombudsorganisationen (GRI 403-
4). En stor del av arbetsmiljöarbetet bedrivs av IVL:s chefer i 
den operativa verksamheten. 

De utmaningar IVL har i arbetsmiljön beror främst på stress 
och stillasittande arbete samt verksamheten i laboratorier och i 
fält. För stressrelaterade besvär använder vi samtalsstöd via 
bland annat företagshälsovården, som vi även anlitar för  
ergonomiska frågeställningar, provtagningar, vaccinationer och 
andra hälsorelaterade undersökningar (GRI 403-3). Alla 
anställda på IVL omfattas av företagshälsovården (GRI 403-8). 
IVL uppmuntrar till fysisk aktivitet via idrottsföreningarna, 

men på grund av pandemin har detta varit begränsat under 
2021. Friskvårdsbidraget har en hög nyttjandegrad. 
För våra laboratorier är det systematiska arbetsmiljöarbetet 
grundläggande och detta följs upp under bland annat årliga 
skyddsronder. För fältverksamheten arbetar vi aktivt med 
riskanalyser för vissa typer av projekt. 

Med dessa förebyggande insatser tror vi att vi minimerar  
tillbud, sjukdomar och olyckor. 2021 har fortsatt varit ett  
speciellt år beträffande sjukfrånvaro på grund av covid-19 och 
reglerna om att stanna hemma vid sjukdomssymptom vilket 
gjort sjukfrånvaron något högre. 

IVL arbetar systematiskt med anmälningar kring tillbud och 
arbetsskador. Vi har ett anmälningsverktyg som är väl känt hos 
våra medarbetare. Under 2021 har inrapporterats två arbets- 
olyckor vilket är en minskning från 2020 (GRI 403-2 & 403-9).  
Under 2021 har extra fokus varit på resultatet av medarbetar-
undersökningen som är ett av våra främsta verktyg för att 
undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Undersökningen 
genomfördes i år med GOOZO och våra chefer har utbildats  
för att kunna förbättra sin verksamhet utifrån resultaten. 
Under året har flera mindre undersökningar gjorts för att se  
hur bland annat hemarbetet har fungerat under pandemin. 
Resultatet var relativt bra, men IVL har ändå initierat åtgärder 
utifrån dem. Ergonomin vid hemarbete är en utmaning,  
därför har IVL har erbjudit hemlån av ergonomiska stolar  
samt IT-utrustning som skärmar och tangentbord. 

För IVL är det viktigt att erbjuda en arbetsmiljö som främjar 
den kreativitet och det engagemang som är nödvändigt för  

att kunna leverera forskning och konsultuppdrag i framkant. 
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ANSTÄLLNINGSTID 

Genomsnittlig anställningstid är 7,2 år  
(7,5 år 2020) Exkl visstidsanställningar. 

UTBILDNING 

(exkl. Kina).

                                     (inkl Kina)

Andelen anställda som slutat i förhållande till medelanställda exklusive pensionärer och visstidsanställningar.
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Etik och integritet

För IVL Svenska Miljöinstitutet är vårt oberoende grund- 
läggande för hela verksamheten. Oberoendet garanteras genom 
vår ägarstruktur, en stiftelse bildad gemensamt av staten och 
näringslivet. IVL grundades med uppdraget att leverera  
oberoende och trovärdiga beslutsunderlag som alla parter 
kunde stå bakom. 

De globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, 
SDG) som vi främst arbetar med är SDG 16, Fredliga och  
inkluderande samhällen (delmål 16.5 och 16.6). Som en av de 
viktigaste delarna i våra kärnvärden har vi trovärdighet,  
där vi i vår oberoende ställning ska leverera resultat som skapar 
hållbarhetsnytta för våra kunder. 

U PPFÖR A N DEKOD
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och det är viktigt att 
vi i vårt arbete och våra relationer agerar etiskt och 
ansvarsfullt. 

IVL har som grund för detta sedan många år en uppförande- 
kod som bygger på FN:s Global Compacts tio principer samt på 
IVL:s värdegrund. Den gäller för alla IVL:s medarbetare och 
styrelseledamöter och styr IVL:s uppförande i för- 
hållande till medarbetare, kunder, leverantörer, affärspartners 
och andra intressenter. Introduktionen av nyanställda 
innehåller en genomgång av vad uppförandekoden innebär och 
hur den tillämpas. Under 2021 har uppförandekoden uppdate-
rats och utbildning för medarbetare genomförts. 

I anslutning till uppförandekoden har IVL en visselblåsar-
funktion, som ger medarbetare en kommunikationsväg för att 

lyfta misstankar om eventuella överträdelser av uppförande- 
koden, såväl internt som externt. Genom detta system ger IVL 
sina medarbetare möjlighet att göra en anmälan där rätten att 
vara anonym och inte riskera efterräkningar är garanterad. 
Under 2021 har ingen anmälan inkommit.

R ISK BEDÖM N ING
IVL:s ledning genomför kontinuerligt en bedömning av risker 
kopplade till bolagets verksamhet. Det inkluderar risker som 
gäller korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och 
miljö. Riskbedömning är också integrerat i IVL:s projektprocess 
och genomförs i samband med anbud och ansökningar. Syftet är 
att fånga upp möjliga risker med projekt, identifiera åtgärder 
samt ta ställning till om IVL kan utföra uppdraget utifrån vår 
uppförandekod och våra grundprinciper om trovärdighet och 
oberoende.

MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ

Som en av de viktigaste delarna 
 i våra kärnvärden har vi trovärdighet, 

där vi i vår oberoende ställning 
ska leverera resultat som skapar 

hållbarhetsnytta för våra kunder.
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Miljöpåverkan från  
egen verksamhet

MILJÖPÅVERKAN FRÅN EGEN VERKSAMHET

Miljöhänsyn genomsyrar allt IVL gör, och vår egen verksamhet 
ska naturligtvis bedrivas med lägsta möjliga miljöpåverkan. 
Vårt arbete bidrar främst till dessa globala hållbarhetsmål 
(Sustainable Development Goals, SDG): SDG 2: Ingen hunger, 
SDG3: God hälsa och välbefinnande, SDG7: Hållbar energi för 
alla, SDG8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 
SDG12: Hållbar konsumtion och produktion samt SDG13: 
Bekämpa klimatförändringarna. 

Det gör vi genom vårt miljöarbete inom främst följande  
områden, baserat på vilka miljöaspekter som är mest betydande 
för vår verksamhet: 

 • Klimat och energi (delmål 7.2, 13.2 och 13.3) 
 • Resurseffektivisering och cirkularitet (delmål 2.4, 8.4, 8.7,  
    12.2, 12.4 och 12.5) 
 • Hållbar kemikalieanvändning (delmål 3.9 och 12.4) 

IVL har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001, 
som omfattar verksamheten i Sverige. Redovisningen omfattar 
verksamheten i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristineberg, 
inklusive Hammarby Sjöstadsverk som är unik forsknings- 
anläggning för vattenrening som ägs gemensamt av IVL och 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

K LIM AT OCH EN ERGI
Utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor och energianvändning 
i IVL:s verksamhet uppgick till totalt 87 (90) ton CO2e, varav  
46 (56) ton CO2e kommer från tjänsteresor och 43 (38) ton CO2e 
från energianvändning. Majoriteten av utsläppen, 52 (59)  

procent, kommer från tjänsteresor och därav är flyg 26 (44)  
procent och bil 25 (15) procent. Utsläppen per anställd uppgick 
till 275 (302) kg CO2e. 

TJÄ NSTER ESOR 
Under 2021 har tjänsteresorna minskat i mindre omfattning 
jämfört med förra året, då de stora effekterna av pandemin  
realiserades. Antalet personkilometer har minskat med en  
fjärdedel (26 procent) från 2020 års nivå och klimatpåverkan 
(CO2e) har minskat med 5 procent från 2020 års nivå.  
Resorna har ersatts med videokonferenser. IVL:s mål att 
minska utsläppen från tjänsteresor, bland annat genom att  
alltid överväga om resande är nödvändigt och att välja tåg  
framför flygresor, kvarstår. En del resor är dock ofrånkomliga 
för att driva verksamheten och utföra uppdragen. 

Flygets del av resandet i personkilometer har minskat till  
34 (44) procent och tåg 42 (43) procent samt bilresandet har  
ökat till 24 (13) procent på grund av pandemins konsekvenser.

EN ERGI A N VÄ N DN ING I V ER K SA M H ETEN 
Den totala energianvändningen för IVL:s verksamhet uppgick 
till totalt 2 063 (1 837) MWh varav 50 (53) procent var el och  
43 (38) procent fjärrvärme samt kyla 8 procent. Ökningen är 
främst relaterad till temperaturvariation mellan åren. 
Huvuddelen av energiförsörjningen är förnybar energi. 

IVL arbetar tillsammans med våra fastighetsförvaltare  
för att gemensamt identifiera och utföra energibesparingar  
och åtgärder för att minska energianvändningen. Utvärdering 
och implementering av åtgärderna pågår löpande. 
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K LIM ATFON D 
Sedan 2016 avsätter IVL medel till en klimatfond som används 
för att kompensera koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Klimat- 
kompensationen görs genom trovärdiga standarder, som säkrar 
verklig och långsiktig utsläppsminskning, och dessutom bidra 
till andra globala mål i Agenda 2030. 

Från och med 2019 beslutade IVL att avsätta ytterligare 
medel till fonden, motsvarande de externa kostnaderna för 
utsläppen, samt att fonden också ska inkludera utsläpp från 
energianvändning. Dessutom beslutades att medlen även ska 
användas till klimatväxling, för att möjliggöra ytterligare  
åtgärder för att minska utsläppen från IVL:s verksamhet,  
medarbetare och samhället i stort. Pilottest av en modell för  
klimatväxling för resor är påbörjat under 2021. 

R ESU R SEF F EKTI V ISER ING OCH CI R K U L A R ITET
IVL:s verksamhet ska drivas resurseffektivt, där återbruk och 
återvinning är en självklar del. Återbruket av IT-utrustning  
och mobiltelefoner har ökat, även inredning återanvänds så 
långt det är möjligt. Inredning och utrustning som IVL inte 
längre har behov av säljs vidare för återbruk och fortsatt 
användning. För hållbara inköp prioriterar IVL att köpa in  
miljöanpassade alternativ av förbrukningsmaterial. Catering 
vid möten, konferenser och andra IVL-arrangemang är  
vegetarisk, ekologisk och anpassad efter säsong, fairtrade och  

närproducerad mat väljs när de är tillgängligt, och matsvinnet 
ska minimeras. Den totala mängden avfall från IVL:s kontor, 
mät- och analysverksamhet samt Hammarby Sjöstadsverk 
uppgick till 13,4 (17,1) ton, varav 12,8 (16,3) ton gick till åter- 
vinning, farligt avfall från mät- och analysverksamheten-  
samt processverksamheten uppgick till 3,0 (3,3) ton varav  
2,4 (2,5) återvanns (R-kod) och 0,6 (0,8) bortskaffades (D-kod). 

H Å LLBA R K EM I K A LI E A N VÄ N DN ING
Kemikalier används främst i IVL:s mät- och analysverksamhet, 
där valet av kemikalier i hög grad styrs av de analysmetoder och 
den utrustning som används. Vid utveckling av analysmetoder 
och inköp av utrustning arbetar IVL därför systematiskt med 
att minska kemikalieanvändningen och byta ut farliga kemi 
kalier till alternativ som har lägre påverkan på miljön och ger  
säkrare arbetsmiljö. Under 2021 har IVL i Stockholm köpt 
effektivare instrument för mät- och analysverksamheten som 
kommer att minska förbrukningen av lösningsmedel, införande 
under 2022. 

Kemikalier används även vid vattenrening i forsknings- 
verksamheten i Hammarby Sjöstadsverk. Där utvecklas 
tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat 
avloppsvatten för att bidra till att fler ska få tillgång till renare 
vatten, samtidigt som både kemikalie- och resursanvändningen 
i vattenreningen optimeras.
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MILJÖPÅVERKAN FRÅN EGEN VERKSAMHET

JÄMFÖRELSE KLIMATINTENSITET 2018-2021 

Utsläpp av växthusgaser: Lokaler Tjänsteresor Totalt 
  Per anställd 134 141 275 kg CO2-ekvivalenter/anställd 

Per nettoomsättning  0,10 0,10 0,20 kg CO2-ekvivalenter/kSEK 

         Per anställd 124 178 302 kg CO2-ekvivalenter/anställd 

Per nettoomsättning  0,09 0,14 0,23 kg CO2-ekvivalenter/kSEK 

  Per anställd 150 636 786 kg CO2-ekvivalenter/anställd 

Per nettoomsättning  0,12 0,52 0,64 kg CO2-ekvivalenter/kSEK 

  Per anställd 196 818 1 014 kg CO2-ekvivalenter/anställd 

Per nettoomsättning  0,16 0,52 0,68 kg CO2-ekvivalenter/kSEK 

ENERGI OCH KLIMAT LOKALER
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för IVL Svenska Miljöinstitutet AB  
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 2021– 31 december 2021,  
bolagets trettionionde räkenskapsår.
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Allmänt om verksamheten
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) bedriver forskning och 
konsultverksamhet inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. 
Kundkretsen återfinns inom alla branscher, myndigheter och 
organisationer. Basen för verksamheten är Sverige och Europa 
men kunderna finns i hela världen, inte minst i Kina där IVL 
har haft verksamhet i över 30 år. IVL har kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Beijing, Mumbai och Fiskebäckskil.

IVL, som bildades 1966, ägs av Stiftelsen Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning. Bolagets och stiftelsens  
styrelser sätts samman av staten och näringslivet.  
 

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982.
Koncernen består, förutom av moderbolaget IVL, av de delägda 
dotterbolagen Bastaonline AB,  eBVD i Norden AB,  
Möbelfakta Sverige AB,och joint venture-bolaget Sino–Swedish 
Environmental Technology Development Center, SEC, i Kina 
samt de helägda dottterbolagen EPD International AB, IVL 
Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd samt IVL 
India Environmental R&D Private Limited i Mumbai. IVL:s 
verksamhet bedrivs i allt väsentligt inom moderbolaget.

Översikt över resultat och ställning

OMSÄTTNING OCH R ESULTAT 2021

Koncernen
Koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med 
12,6 (10) % och uppgick till 476 912 (423 588) kSEK med ett 
resultat efter finansiella poster om 36 280 (29 316) kSEK.  
Årets resultat efter skatt uppgår till 28 159 (21 954) kSEK varav 
minoritetens andel är 163 (303) kSEK. Avkastningen på eget 
kapital blev 20,2 (19,9) % och avkastning på totalt kapital 11,8 
(11,2) %. Genomsnittlig avkastning på eget kapital den senaste 
fem åren är 12,5 (8,5) %. 

Koncernens balansomslutning ökade till 336 383 (279 364) 
kSEK och det egna kapitalet ökade med 23 % till 157 452  
(128 778) kSEK varav minoritetens andel uppgår till  
3 008 (2 741)kSEK. Kassaflödet blev positivt med 39 887 (33 831) 
kSEK.

Moderbolaget
IVL:s nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med  
13 (8) % och uppgick till 458 986 (405 885) kSEK med ett resultat 
efter finansiella poster på 27 297 (16 341) kSEK. Årets resultat 
efter skatt uppgick till 18 988 (9 771) kSEK.

De huvudsakliga förklaringarna till resultatförbättringen 
2021 är omkostnadsminskningar, en högre debiteringsgrad, 
66,7 (65,3) %, något högre medeltimpriser samt fler 
årsanställningar. 

Balansomslutningen uppgick till 319 007 (261 627) kSEK och 
det egna kapitalet till 86 582 (67 594) kSEK. Justerat eget kapital 
beräknas till 103 678 (82 235) kSEK. 

Avkastningen på justerat eget kapital blev 23,3 (16,8) % och 
avkastning på totalt kapital 9,4 (6,6) %. 

LI K V I DIT ET OCH K A S SA F L ÖDE
Kassaflödet under året blev positivt med 36 445 (33 885) kSEK 
och orsakades av lägre investeringsnivå, ökning av fakturering 
av förskott samt resultatförbättring.

Koncernen
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar 
uppgick till -55 (2 824) kSEK. Soliditeten ökade till 46,8 (45,9) %. 

Moderbolaget
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar 
uppgick till 499 (3 652) kSEK. Soliditeten ökade något till  
32,5 (31,4) %.

För en mer detaljerad flerårsöversikt och nyckeltalsdefinition 
hänvisas till Not 2.

MEDAR BETAR E
Antal årsanställda män och kvinnor se detaljerad översikt och 
definition i Not 7.

FÖR DELNING MELLAN FORSKNING OCH 
KONSULTUPPDR AG I VER KSAMHETEN 
Under året upparbetade arvoden och utlägg fördelar sig mellan 
IVL:s forsknings- och uppdragsverksamheter med 44,9 (49,4) % 
respektive 55,1 (50,6) %. Med forskningsverksamhet avses i 
detta sammanhang dels den mellan staten och näringslivet sam-
finansierade forskningen genom Stiftelsen Institutet för Vatten- 
och Luftvårdsforskning, dels verksamheter som anslagsfinan-
sieras genom statliga forskningsorgan, forskningsstiftelser, EU 
och motsvarande. Samfinansierad verksamhet uppgår till  
11,3 (12,5) % av under året upparbetade arvoden och utlägg och 
anslagsfinansierad verksamhet till 33,6 (36,9) %.
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U T DE LN I NGSPOLICY
IVL drivs i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL. Verksamheten bedrivs i 
aktiebolagsform sedan 1982. IVL Svenska Miljöinstitutet AB är 
icke vinstdrivande i den meningen att ingen vinst delas ut till 
ägarna utan återinvesteras i bolagets FoU-verksamhet. 

Ägarstiftelsen, SIVL, ansvarar för de medel som staten ställer 
till förfogande för samfinansierad miljöforskning vid IVL 
Svenska Miljöinstitutet. SIVL har en partssammansatt styrelse 
där näringslivet utser hälften av ledamöterna och regeringen 
hälften. Styrelsens ordförande utses av regeringen.

DO T T E R BOL AGEN

BASTAonline AB
BASTAonline AB (org.nr. 556719-5697) ägs till 60 % av  
IVL Svenska Miljöinstitutet och till 40 % av Byggföretagen  
(tidigare Sveriges Byggindustrier). BASTA-systemet har varit i 
drift sedan 2005 och BASTAonline AB som äger och driver  
systemet bildades i januari 2007. Systemet syftar till att stödja 
arbetet med substitution av icke önskade ämnen i bygg- och 
anläggningsprodukter. Tillverkare och leverantörer registrerar 
de produkter som kvalificeras utifrån systemets egenskaps- 
kriterier med fokus på kemiskt innehåll. Produkterna public-
eras i en öppen databas med en publik sökfunktion. 
Registreringarnas kvalitet verifieras genom regelbunden  
revision av anslutna företag.  Systemet tillhandahåller även 
digitala verktyg för loggbok samt utbildningar och seminarier. 
Vid starten var 55 leverantörer anslutna till systemet och i slutet 
på år 2021 var cirka 500 stycken anslutna. Antal produkter 
registrerade produkter var vid årets slut drygt 55 000 stycken 
(motsvarande cirka 170 000 enskilda artiklar). Under året har 
två nya grupper lagts till; ”Deklarerad” för produkter som inte 
klarar varken BASTA eller BETA men i vilka leverantörerna har 
fullständig koll på innehållet och ”Elektronik” för elektroniska 
produkter med vissa delkomponenter som man inte kan dekla-
rera fullständigt. I dagsläget finns endast ett fåtal artiklar 
registrerade i dessa grupper. Nettoomsättningen under  
räkenskapsåret var 7 876 (7 932) kSEK och resultatet efter 
finansiella poster uppgick till 339 (546) kSEK. Eget kapital upp-
går till 3 586 (3 323) kSEK. Bolaget har ingen personal anställd.

Möbelfakta Sverige AB
Möbelfakta är en hållbarhetsmärkning för möbler i offentlig 
upphandling. Kärnverksamheten består i utveckling av kriterier 
för märkning av möbler och processer för verifiering av krav-
uppfyllnad hos möbelproducenter. Möbelfakta arbetar aktivt 
för att harmonisera kraven på nordisk och europeisk nivå. 
Under verksamhetsåret accepterades Möbelfakta som typ  
1-miljömärkning i Norge vilket säkerställer användningen av 
märkningen i norska upphandlingar. I Sverige har Möbelfakta 
under året även harmoniserats med Upphandlingsmyndighetens 
nya reviderade krav för möbler och krav i ADDAs ramavtal-

supphandling för möbler till kommuner och regioner. Anslutna 
företag kommer från Sverige, Norge, Finland, Baltikum och 
Polen.

Möbelfakta Sverige AB (org.nr 559252-0810) är ett bolag och 
ägs till 51 % av IVL Svenska Miljöinstitutet och 49 % av Trä- och 
Möbelföretagen (TMF). Nettoomsättningen under räkenskaps-
året var 3 017 (2 966) kSEK och resultatet efter finansiella  
poster uppgick till 93 (163) kSEK. Eget kapital uppgår 251 (146) 
kSEK. Bolaget har ingen personal anställd. 

EPD International AB 
EPD International AB (org.nr. 556975-8286) är sedan 1 juli 2014 
ett helägt dotterbolag till IVL. Det har sitt säte i Stockholm och 
verksamheten är förlagd till IVL:s kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Beijing samt genom internationella sam-
arbetspartners. Bolaget driver och förvaltar EPD-systemet (the 
International EPD® System) som är ett program för tredjeparts-
granskade miljövarudeklarationer, EPD:er. En EPD 
(Environmental Product Declaration) är ett frivilligt verktyg för 
att kommunicera varor och tjänsters miljöpåverkan i ett livs- 
cykelperspektiv på ett jämförbart och trovärdigt sätt. 
Informationen används i en rad olika branscher och tillämp-
ningar såsom miljökommunikation mellan företag, grön offent-
lig upphandling och miljöcertifiering av byggnader. EPD 
International kommunicerar globalt om systemet, upprätthåller 
och utvecklar regelverket, internationella samarbeten, och 
registrerar och publicerar godkända miljövarudeklarationer. 
Bolaget verkar globalt och har kunder i alla kontinenter. Totalt 
har EPD International över 2660 giltiga EPD:er från cirka 800 
företag i över 45 olika länder publicerade på www.environdec.
com; under 2021 registrerades över 990 nya EPD:er. 

En ökning med över 100 % i EPD-publikationer jämfört med 
2020.

Under 2021 fortsatte företaget implementeringen av sin glo-
bala tillväxtstrategi som först introducerades i slutet av 2020. 
Strategin har ett tydligt fokus på digitalisering, harmonisering 
och internationalisering. Att göra EPD-tjänster av hög kvalitet 
så trovärdiga, tillgängliga och prisvärda som möjligt. Under 
digitaliseringen gjordes framsteg genom att kontinuerligt för-
bättra och utöka EPD-portalens funktioner för automatisering 
och digitalisering. Dessutom bidrog länkningen av tredjeparts 
EPD-verktyg och mjukvarulösningar som främjar tillhandahål-
landet och användningen av digitaliserade EPD:er till den 
explosiva ökningen av registrerade och publicerade EPD:er 
2021. Alla nödvändigheter för att förbereda företaget och dess 
intressenter för nästa fas att successivt skala upp EPD 
Serviceerbjudanden för att hantera den förväntade ökningen av 
EPD-publikationer. En ökning som utlösts på utvalda markna-
der av den pågående övergången från marknadsreglering till 
marknadsefterlevnad som företaget också förväntar sig att dra 
nytta av i framtiden. Med ett starkt globalt varumärke och online- 
närvaro i kombination med fysisk närvaro på utvalda tillväxt-
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marknader och en reviderad prisstrategi gjorde bolaget även 
goda framsteg inom EPD-publikationer på global skala. 2021 
gick EPD Argentina med i nätverket av internationella partners. 
Framsteg i harmoniseringsarbetet rapporteras genom utnäm-
ningen av företagets VD som styrelseledamot i ECO-
plattformens styrelse och kontinuerliga förbättringar av kvalitets- 
kontrollerna för våra PCR- och EPD-verifieringstjänster. 2021 
certifierade Bureau Veritas EPD International AB enligt  
ISO 9001 och 14001. På grund av pandemin blev alla fysiskt  
planerade konferenser inställda.

Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 10 883 (9 524) 
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till  
1 968 (781) kSEK. Eget kapital uppgår till 4 267 (3 098) kSEK. 
Bolaget har inga personer anställda.

eBVD i Norden AB
eBVD i Norden AB (org.nr 559093-5390) är sedan 2017 ett bolag 
som ägs till 51 procent av IVL Svenska Miljöinstitutet samt 49 % 
av Byggmaterialindustrierna. Byggsektorn i Sverige har enats 
om att frivilligt deklarera byggprodukter ur miljösynpunkt. 
eBVD i Norden AB syftar till att effektivisera och minska kost-
naderna för att upprätta och använda byggvarudeklarationer 
enligt den frivilliga överenskommelsen genom en digital platt-
form. Digitaliseringen möjliggör också att det finns ett spårbart 
digitalt flöde av aktuell miljöinformation från byggmaterial- 
tillverkaren över tid på en gemensam plats. Bolaget hade vid 
årsskiftet 2021/2022 256 (241) licensanvändare av systemet. 
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 1 245 (1 302) 
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 77 (267) 
kSEK. Eget kapital uppgår till 393 (347) kSEK. Bolaget har inga 
anställda. 

IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd
IVL har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i Kina som erbjuder 
forsknings- och konsulttjänster inom miljöområdet samt teknik- 
överföring från svenska miljöteknikföretag till den kinesiska 
marknaden. 

Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 2 835 (1733) 
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 560 (11) 
kSEK. Eget kapital uppgår till 1 736(1 024) kSEK. Bolaget har  
6 (6) personer anställda.

Sino-Swedish Environmental Technology Development  
Center Ltd (SEC)
Tillsammans med TAES (Tianjin Academy of Environmental 
Sciences) har IVL sedan mer än tjugo år tillbaka det gemensamt 
ägda företaget SEC (Sino-Swedish Environmental Technology 
Development Centre Ltd) med säte i Tianjin. Via SEC har ett 
stort antal svenska miljöteknikföretag hjälpts in på den kine-
siska marknaden. 

Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 12 683 (5 636) 
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 16 (32) 
kSEK. Eget kapital uppgår till 1778 (1 606) kSEK. Bolaget har 
12 (9) personer anställda.

IVL India Environmental R&D Private Ltd 
IVL har sedan 2019 ett helägt dotterbolag i Indien som huvud-
sakligen arbetar med projekt inom rening av avloppsvatten på 
den indiska marknaden. Arbetet pågår med ett antal mindre 
projekt inom avloppsreningsinstallationer där IVL har projekt-
ledningsansvar för kundens räkning. 

Nettoomsättningen under räkenskapsåret 1 300 (9 005) kSEK 
och resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 343 (2 142) 
kSEK. Eget kapital uppgår till -971 (2 229) kSEK. Bolaget har  
27 (18) personer anställda.    

Förväntad framtida utveckling
Våra frågor har aldrig varit viktigare för omvärlden och våra 
kunder därför är vår strategiska resa inför 2025 en tillväxt- 
strategi. Klimat och hållbarhetfrågor är affärskritiska för 
näringslivet och vi arbetar i nära samverkan med omställnings-

arbetet. Vi har under året uppdaterat vår långsiktigta strategi 
och arbetar för att nå delmål så vi kan ta en störrre roll inom 
forskning och växa vår affär. Delaktigheten i organisationen är 
en stor del till att vi börjat leverera på delmålen.

Risker och riskhantering
IVL-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella 
risker, det vill säga fluktuationer i resultat och kassaflöde till 
följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kredit- 
risker; sammantaget är dock de finansiella riskerna relativt sett 
små. Dock uppgår valutarisker relaterade till förändringar i för-
väntade och kontrakterade betalningsflöden i EU-projekt till  
2,6 (4,6) MEUR. En förändring av SEK-kursen med 10 öre  
ger en effekt på resultatet om 0,4 (0,6) MSEK inkluderat match-
ningen av projekten. Bolaget gör löpande bedömning huruvida 

flödena ska valutasäkras men valde att även under 2021 inte 
valutasäkra. Under året uppgick valutaeffekten till netto  
0,3 (-0,3) MSEK.

Bolagets kreditrisker utgörs av utestående och icke faktur- 
erade konsultuppdrag. IVL:s 30 största kunder, som står för 
cirka 75 % av omsättningen, är samtliga stora internationella 
företag, EU-kommissionen, svenska eller utländska statliga 
institutioner och ägaren SIVL.
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Övrigt om verksamheten 
U PPDR AG 
IVL har, förutom uppdrag åt näringsliv, kommuner och organi-
sationer, stora uppdrag för Naturvårdsverket och har bland 
annat ansvar för merparten av den nationella övervakningen av 
luft och nederbörd samt, tillsammans med övriga parter inom 
SMED, för insamling och rapportering av Sveriges samlade 
utsläpp avseende luft och klimat, vatten, avfall och farliga 
ämnen.   

EU-projekt 
Den totala forskningsbudgeten i EU-projekt var lägre under 
2021 jämfört med 2020 och IVL var under året delaktiga i 14 
forskningsprojekt inom Horizon 2020-programmet. Under 2021 
öppnades nya möjligheter genom lanseringen av EU:s nya forsk-
ningsprogram Horizon Europe och IVL deltog i ett 20-tal 
ansökningar. Hittills har 5 av dessa beviljats och kommer att 
starta under 2022.  

Övriga aktuella forskningsprogram 
IVL har under 2021 beviljats forskningsanslag från nationella 
finansiärer som Vinnova, Formas, Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten. Bland annat beviljade Formas två IVL-
ledda forskningsprogram med inriktning på urbana vertikala 
odlingar samt framtidens hållbara kläder, båda under den rik-
tade utlysningen Klimatvinster med resurseffektivitet. IVL  
deltar även i det under 2021 uppstartade Vinnovafinansierade 
programmet  Sustainable Finance Lab med inriktning på en 
hållbar finanssektor. 

Samfinansierad forskning 
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL, 
är ägare till bolaget och huvudman för IVL:s samfinansierade 
verksamhet. SIVL erhåller statliga medel för samfinansierad 
forskning och utveckling på IVL. Samfinansieringen är villko-
rad och kräver en motsvarande andel från näringslivet och 
forskningen har under 2021 bedrivits inom tre temaområden: 
Hållbart Samhälle, Hållbar omställning och Hållbar Miljö. 
SIVL har under 2021 disponerat sammanlagt 37 (37) MSEK för 
samfinansierad forskning genom regeringens anslag till 
Naturvårdsverket 17 (17) MSEK och Formas 20 (20) MSEK.  
 Den statliga finansieringen lägger grunden för en total forsk-
ningsbudget på 83 (83) MSEK genom samfinansiering av projekt 
med 22 (21) MSEK från näringslivet och 22 (26) MSEK från EU. 
Under 2021 erhölls, via Formas, 10 (10) MSEK till basfinansie-
ring för utveckling av kompetens och forskningsverksamhet, 
som komplement till den samfinansierade forskningen.

 
Europeiska nätverk och samarbeten med universitet 
och högskolor 
IVL:s roll är att agera brobyggare och skapa arenor för sam- 
verkan och forskning med olika samhällsaktörer. Det är en av 
anledningarna till att IVL har en aktiv roll i olika typer av nät-
verk och deltar i ett antal europeiska teknologiplattformar och 

nätverk som exempelvis Water Europe (vatten), DHC+ (fjärr-
värme/fjärrkyla), ECTP (bygg) och SPIRE. Andra exempel på 
internationella nätverk är: ENERO – European Network of 
Environmental Research Organisations och NORMAN - ett  
nätverk av referenslaboratorier och forskningsorganisationer 
som arbetar med utveckling av metoder och verktyg för analys 
och screening av nya miljöstörande kemikalier. IVL driver 
också tillsammans med IKEM den nationella noden av 
EU-plattformen SusChem med inriktning på en hållbar 
kemiindustri.

Inom Sverige samarbetar IVL bland annat inom: 

LIGHTHOUSE - centrum för nordisk sjöfartskompetens 
(bl.a.Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges 
Redarförening), 

SMED – Svenska Miljöemissionsdata (SCB, SMHI och 
SLU). SMED arbetar för att långsiktigt samla och utveckla 
kompetensen i Sverige inom emissionsstatistiken kopplat till 
åtgärdsarbete inom områdena luft och klimat, vatten 
föroreningar, avfall samt farliga ämnen. Sedan 2006 levererar 
SMED alla underlag till Sveriges internationella rapportering 
inom dessa områden och det befintliga ramavtalet löper till 
2022. 

Swedish Electromobility Center – som arbetar för ökad 
kunskap inom området elektromobilitet för att bygga en 
grund för ett hållbart samhälle och en hållbar mobilitet. 

Kristineberg Center för marin forskning och innovation. 
Under 2021 tecknades ett samverkansavtal för stationen  
mellan GU, IVL, Chalmers, KTH, RISE, Lysekils Kommun 
och Innovatum. Avtalet innebär för IVL ett stärkt engage-
mang i stationens utveckling och ett utökat samarbete med 
ingående parter för att bidra till nationella och internationella 
satsningar med koppling till FN:s Årtionde för Havsforskning 
och till en utveckling av en hållbar Blå Ekonomi.

IVL har även strategiska samarbetsavtal med KTH och 
Chalmers för utveckling av forskningssamarbeten och ökat  
nyttiggörande av forskningen. Som en del av samarbete har fyra 
forskare utnämnt till Adjungerade Professurer (2 vardera på 
KTH och Chalmers). 
     IVL har även sedan 2018 ett samarbetsavtal med Skogforsk,  
det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, om forskning på 
framtidens bioekonomi. 
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Väsentliga händelser under året
• Pandemin har påverkat ekonomin positivt genom fortsatt 
reserestriktioner och har lett till väsentligt minskade kostnader.
 

• Hyresavtalet för Hammarby Sjöstadsverk är uppsagt. 
Tidpunkt för flytt är inte fastställd. Ersättningslokal är under 
förhandling.

Verksamhetsbeskrivning
Syftet med IVL:s verksamhet är att genom forskning och  
uppdrag arbeta för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt  
hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. 
Verksamheten är organiserad i tre operativa enheter, liksom 
enheter för forskning, affärsutveckling och internationella  
affärer, HR, administration och ekonomi som verkar tvärs 
genom organisationen. Arbetssättet inom IVL präglas av tvär-
vetenskaplighet och helhetssyn. Företaget verkar brett inom 
hela hållbarhetsområdet, därför finns, förutom den traditionella 
miljökompetensen, även kompetens inom beteendevetenskap, 
ekonomi, kommunikation och samhällsvetetenskap.

Verksamheten spänner över alla branscher och kunderna 
återfinns i hela svenska samhället; från småföretag till interna-
tionellt verksamma storföretag, branschorgan, myndigheter – 
där Naturvårdsverket är den största enskilda anslags och  
uppdragsgivaren – samt kommuner och organisationer.

ÄG A R E
IVL är sedan 2004 helägt av Stiftelsen Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning (SIVL) med org.nr. 802006-2611 och säte i 
Stockholm. Stiftelsens ändamål är att främja långsiktiga förut-

sättningar för miljöforskning på IVL och genom ägandet  
garantera IVL en oberoende ställning.

SIVL har en partssammansatt styrelse där regeringen för- 
ordnar ordförande och sex ledamöter medan näringslivet utser 
sju ledamöter. SIVL är ensam ägare till IVL och SIVL föreslår 
ledamöter i IVL:s styrelse genom att dels inhämta förslag från 
näringslivets representanter, dels genom att inhämta förslag 
från regeringen.

ORG A N ISATION OCH VÅ R A OPE R ATI VA EN H ET E R
IVL:s verksamhet är organiserad i tre operativa enheter som i 
sin tur är indelade i ett antal grupper med gruppchefer som 
leder personal och beläggningsplanering. Vidare finns enheter 
för forskning, affärsutveckling och internationella affärer, HR, 
ekonomi och administration; de senare verkar tvärs genom  
hela organisationen. Samtliga enheter samverkar i en matris- 
organisation med tre temaområden; dessa är Hållbar miljö, 
Hållbar omställning samt Hållbart samhälle. Tre verksamhets-
råd med externa intressenter är knutna till respektive fokus- 
område. Deltagare i verksamhetsråden är utsedda av IVL:s 
ägarstiftelse SIVL

Samtliga enheter samverkar i en matrisorganisation med tre temaområden; dessa är Hållbar miljö, Hållbar omställning samt Hållbart samhälle.
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KONCE R N L E DN I NG OCH L E DN I NGSGRU PP
IVL:s verkställande ledning utgörs av verkställande direktör, 
vice verkställande direktör, administrativ chef och forsknings-
chef. I bolagets ledningsgrupp ingår även tre enhetschefer, 
HR-chef, kommunikationschef, försäljningschef och en senior 
advisor. Kvalitets- och miljöchefen är adjungerad till 
ledningsgruppen.

U T L Ä N DSK A F I LI A L E R
IVL:s verksamhet i Kina hade vid utgången av 2021 6 anställda 
vid Beijing kontoret. Verksamheten är huvudsakligen inriktad 
på forskning och uppdrag, utbildning och kunskapsöverföring, 
relationsbyggande med kinesiska myndigheter, företag och 
organisationer samt tekniköverföring.

IVL har sedan 2015 en medarbetare från IVL:s kinakontor 
stationerad i Wuhan i Hubeiprovinsen i centrala Kina. 

OM VÄ R L DSA NA LYS
IVL:s genomgripande viktigaste område är hur verksamheten 
bidrar till miljö- och hållbarhetsnytta hos kund och en hållbar 
samhällsutveckling vilket är grunden för IVL:s vision. FN:s klimat- 
förhandlingar COP26 i Glasgow i november 2021 sågs som det 
viktigaste globala klimatmötet sedan klimatmötet i Paris 2015. 
Då enades världens länder om att försöka begränsa den globala 
uppvärmningen till så långt under 2 grader som möjligt och 
sträva mot 1,5 grader. Nu handlar det om att hålla liv i det löftet, 
att få de stora utsläppsländerna att skärpa sina klimatmål och 
att rika länder ska bidra med mer pengar till omställning, teknik- 
utveckling och klimatanpassning. Avtalet har också skapat en 
ram för den fortsatta internationella dialogen där varje land 
måste ta ansvar för omställningen och hela tiden minska sina 
utsläpp, samtidigt som fattigare länder får stöd. En så global 
miljöfråga måste ha en fungerande global dialog så den  
processen är viktig. Det innebär en ny situation för klimat- 

kompensation. Något våra forskare arbetar med för att stötta 
näringsliv och offentlig sektor.

Ska vi nå nettonollutsläpp till 2045 måste investeringsbeslut 
tas detta årtionde. Det håller på att växa fram en enorm global 
marknad för koldioxidfri teknik och de företag och länder som 
är tidigt ute kommer att ta marknadsandelar. Men omställ-
ningen går för sakta. Det behöver inte bli mycket dyrare om vi 
ska leva koldioxidneutralt men forskningen behöver stötta indu-
strin och omställningen.  Forskning och utveckling är basen i 
vår verksamhet och utgör hälften av vår samlade verksamhet, 
vid sidan av vår uppdragsverksamhet. En del av vår forskning är 
så kallad samfinansierad forskning som finansieras av staten 
och näringslivet. Syftet med denna forskning är att driva frågor 
som är av stort intresse för näringslivet och som har generell 
relevans för samhället. EU-finansierad forskning är en annan 
viktig del av vår verksamhet. IVL deltar i EU-projekt inom 
områden som är relevanta för svenska samhället och vi bygger 
därmed upp nätverk och kompetens i ett internationellt  
perspektiv. Även anslagsforskning är en viktig del av vår  
verksamhet. Utöver detta utför vi uppdragsforskning på  
uppdrag av externa kunder som kan vara företag eller hela 
branscher.

JÄ MSTÄ L L DH ET OCH M Å NGFA L D
För att klara vår vision om ett hållbart samhälle läggs stor  
vikt på jämställdhets och mångfaldsfrågor. Av koncernens  
årsanställda är 55 (56) % kvinnor, och På IVL ser vi till  
kompetens då vi rekryterar och vi har under året knutit till oss 
nya medarbetare från olika nationaliteter och bakgrunder.  
I IVL:s styrelse är 40 (50) % kvinnor och i IVL:s ledningsgrupp 
där 70 % är kvinnor. Mer information om arbetet med  
jämställdhet och mångfald på ivl.se.   

IVL |
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Hållbar utveckling

ET T H Å L L BA RT I V L
IVL redovisar information om företagets hållbarhetsarbete till-
sammans med verksamhetens utveckling samt finansiella  
resultat. IVL rapporterar enligt GRI (Global Reporting  
Initiatives) senaste riktlinjer GRI Standards och rapporterar på 
nivå CORE. IVL har genom intressentdialog och väsentlighets- 
analys identifierat de områden som är väsentliga för bolaget.  
Det vill säga: 

• Kund- och miljönytta, dvs hur IVL bidrar till förbättrad  
   miljöprestanda hos kunder och ett hållbart samhälle 

• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 

• Jämställdhet, likabehandling och mångfald 

• Kompetens och ledarskapsutveckling 

• Etik och integritet 

• Klimat och energi 

• Kemikaliehantering 

• Resurseffektivisering och cirkuläret 

• Redovisning av princip och GRI-indikatorer presenteras 
   i årsredovisningen under avsnittet GRI index. 

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att identifiera hur 
hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjlig-
heter. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har IVL valt att upprätta 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en integrerad del i 
årsredovisningen. 

ST R AT EGISK A M Å L
IVL:s styrelse har antagit följande strategiska mål för 2021:  
• Marknad 

- Kundnöjdhet
- Balans mellan uppdrag och forskning 

• Ekonomi med 
- Omsättningsökning
- Marginal

• Attraktiv arbetsplats 
- eNPS
- stressindikator

• Varumärke
- Varumärkekännedom
- Vetenskapliga artiklar

• Verksamheten
- Effektiva processer
- Reducerade projektöverdrag

• Innovation och forskning
- Nyttiggörande mot SDG-målen
- Ansökningar Horizon Europe

M I L JÖ - OCH K VA LIT ETSL E DN I NG
IVL arbetar med hållbarhets, miljö- och kvalitetsfrågor inom 
ramen för ett integrerat ledningssystem. Systemet och  
tillämpningen inom IVL är certifierat enligt ISO avseende 
miljö- respektive kvalitetsledning, SS-EN ISO 14001:2015  
respektive SS-EN ISO 9001:2015. Dessa certifikat underhålls 
årligen och certifieras periodiskt av ackrediterat certifierings- 
företag. Större delen av den verksamhet som omfattar prov- 
tagning, fältmätningar och analyser är ackrediterad och  
granskas regelbundet av SWEDAC, enligt SS-EN ISO/IEC 
17025:2018. IVL arbetar också enligt ISO standarden för  
informationssäkerhet ISO 27 000.

K VA LIT ET
IVL:s kvalitetsarbete har fokus på kundrelationen och det görs 
återkommande uppföljning för att säkerställa att kunderna är 
nöjda med företagets arbete. Kunderna representerar närings-
liv, kommuner och statliga myndigheter. Nöjd Kund Index 
(NKI) på 10-gradig skala blev 8,4 (8,3) för 2021. Analysen av 
resultatet från intervjuerna används till underlag i utvecklingen 
av IVL:s verksamhet och kontinuerliga förbättringsarbete. 
Intervjuerna visar att kunderna har en positiv bild av IVL som 
professionell och viktig samarbetspart och leverantör. 

ST Y R E L SENS A R BET E OCH SA M M A NSÄT TN I NG 
U N DE R Å R ET
Under verksamhetsåret 2021 hade styrelsen fem ordinarie  
sammanträden, utöver ett konstituerande sammanträde. 
Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, bokslut 
samt större investeringar och förvärv. Styrelsen får en regel-
bunden redovisning för utveckling av bolagets verksamhet och 
ekonomi. I samband med ordinarie möten görs en presentation 
av någon av bolagets verksamheter. VD är föredragande på  
styrelsemötena. Styrelsen utser inom sig en ersättnings- 
kommitté som lämnar förslag till principer för ersättning och 
andra anställningsvillkor för verkställande direktören och 
övriga ledamöter i den verkställande ledningen. Ersättnings- 
kommittén ska bestå av minst två ledamöter som utses för  
en period om två år.
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Specifikation eget kapital  
i koncern och moderbolag 

Förslag till vinstdisposition  

MODERBOLAG Aktiekapital Reservfond

Fond för  
utvecklings

utgifter
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 7 000 1 400 919 48 504 9 771 67 594
Vinstdisposition enligt årsstämma 9 771 -9 771 0
Upplösning fond för utvecklingsutgifter -259 259 0
Årets resultat 18 988 18 988
Belopp vid årets utgång 7 000 1 400 660 58 534 18 988 86 582

KONCERNEN Aktiekapital
Annat eget kapital  
inkl årets resultat Minoritetens andel Totalt

Belopp vid årets ingång 7 000 121 278 128 278
Minoritetens andel eget kapital (2 741)
Omräkningsdifferens 1 015 1 015
Årets resultat 28 159 (267) 28 159
Belopp vid årets utgång 7 000 150 452 157 452
Minoritetens andel eget kapital (3 008)

Till årsstämmans förfogande står (kSEK):
Balanserade vinstmedel 58 534

Årets resultat 18 988

Totalt 77 522

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen (kSEK) disponeras så
att i ny räkning balanseras 77 522

Totalt 77 522

Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret samt ställning i övrigt per 2021-12-31 hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar, kassaflödesanalys, bokslutskommentarer och noter.
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KONCERNENS OCH 
MODERBOLAGETS  

RÄKENSKAPER
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Resultaträkningar 

kSEK KONCERNEN MODERBOLAGET
Rörelsens intäkter 2021 2020 2021 2020

 Nettoomsättning Not 3 476 912 423 588 458 986 405 885
Förändring pågående arbeten Not 4 -43 436 -26 706 -53 063 -35 725
Övriga rörelseintäkter 944 2 986 944 2 986

434 420 399 868 406 867 373 146

Rörelsens kostnader

Projektkostnader -68 719 -47 502 -55 819 -44 265
Övriga externa kostnader Not 6 -63 313 -69 831 -64 203 -65 712
Personalkostnader Not 7 -258 195 -243 762 -252 624 -238 133
Avskrivningar av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar Not 8 -9 577 -10 230 -8 895 -9 471

400 104 371 325 381 541 357 581

Rörelseresultat 34 316 28  543 25 326 15  565

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter Not 9 2 131 848 2 106 847
Räntekostnader Not 9 -167 -75 -135 -71

Resultat efter finansiella poster 36 280 29 316 27 297 16 341
Bokslutsdispositioner Not 10 -2 905 -2 655

Skatt på årets resultat Not 11 -8 121 -7 362 -5 404 -3 915

ÅRETS RESULTAT 28 159 21 954 18 988 9 771
Minoritetens andel årets resultat (163) (303)

KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER

KONCERNENS OCH 
MODERBOLAGETS  

RÄKENSKAPER
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Balansräkningar 
KONCERNEN

kSEK 2021 2020
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 12 4 729 5 796
Balanserade utgifter för programvaruutveckling -  33
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar Not 13
Maskiner och inventarier 21 540 30 043

Finansiella anläggningstillgångar Not 14
Andra långfristiga värdepappersinnehav - 46

Summa anläggningstillgångar 26 269 35 918

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 90 369 64 139
Fordringar hos koncernföretag 6 562 7 050
Skattefordran 835 1 401
Övriga fordringar 6 755 7 715
Upparbetad men ej fakturerad intäkt Not 5 8 773 9 135
Förutbetalda kostnader Not 15 9 151 8 784

Summa kortfristiga fordringar 122 445 98 224

Kortfristiga placeringar Not 20 32 601 30 497

Kassa och bank Not 19 155 068 114 725

Summa omsättningstillgångar 310 114 243 446

SUMMA TILLGÅNGAR 336 383 279 364

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital Not 21 7 000 7 000
Annat eget kapital inkl. årets resultat 150 452 121 278

Summa eget kapital 157 452 128 278
Minoritetens andel eget kapital (3 008) (2 741)

Avsättningar Not 16 16 421 14 225

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 18 691 1 423

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 18 1 479 1 718
Pågående arbeten för annans räkning Not 4 95 791 73 257
Leverantörsskulder 18 574 19 426
Övriga skulder 16 766 16 536
Fakturerad men ej upparbetad intäkt Not 5 8 704 5 384
Upplupna kostnader Not 17 20 505 19 117

Summa kortfristiga skulder 161 819 135 438

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 336 383 279 364

KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER
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Balansräkningar 
MODERBOLAGET

kSEK 2021 2020
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 12
Balanserade utgifter för programvaruutveckling 3 406 4 212
Goodwill - 33

Materiella anläggningstillgångar Not 13
Maskiner och inventarier 19 232 26 789

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag Not 14 1 303 1 304
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 14 - 46

Summa anläggningstillgångar 23 941 32 384

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 84 515 58 525
Fordringar hos koncernföretag 16 454 14 905
Skattefordran 855 1 822
Övriga fordringar 3 716 2 973
Upparbetad men ej fakturerad intäkt Not 5 8 773 9 129
Förutbetalda kostnader Not 15 9 100 8 784

Summa kortfristiga fordringar 123 413 96 138

Kortfristiga placeringar Not 20 32 601 30 497

Kassa och bank Not 19 139 052 102 608

Summa omsättningstillgångar 295 066 229 243

SUMMA TILLGÅNGAR 319 007 261 627

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital Not 21 7 000 7 000
Reservfond 1 400 1 400
Fond för utvecklingsutgifter 660 919

Summa bundet eget kapital 9 060 9 319
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 58 534 48 504
Årets resultat 18 988 9 771

Summa fritt eget kapital 77 522 58 275

Summa eget kapital 86 582 67 594

Obeskattade reserver Not 10 21 531 18 627

Avsättningar Not 16 548 557

Pågående arbeten för annans räkning Not 4 148 334 116 113
Leverantörsskulder 16 807 19 274
Övriga skulder 16 343 15 076
Fakturerad men ej upparbetad intäkt Not 5 8 704 5 384
Upplupna kostnader Not 17 20 158 19 002

Summa kortfristiga skulder 210 346 174 849

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 319 007 261 627

KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER

Kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys

KONCERNEN MODERBOLAGET
kSEK (Direkt metod) 2021 2020 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 36 280 29 316 27 297 16 341
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 486 15 483 13 402 11 916
Betald skatt -7 555 -4 087 -4 437 -1 017

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 45 211 40 712 36 262 27 240

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Minskning + Ökning - av fordringar -24 216 723 -28 282 2 809
Minskning - Ökning + av leverantörsskulder -852 -4 581 -2 467 -4 711
Ökning + Minskning - av övriga skulder -9 940 1 267 3 380
Ökning + Minskning - av förskott pågående arbeten 22 534 670 32 221 9 689

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 668 38 464 39 001 38 407

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -378 -530 - -

Försäljning/Förvärv av materiella anläggningstillgångar 387 -2 294 -499 -3 652
Försäljning/Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 46 - 47 -26
Förvärv av kortfristiga placeringar -2 104 -844 -2 104 -844

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 049 3 668 2 556 4 522

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
   Amortering av lån -732 -965
   Kassaflöde från finansieringsverksamheten 732 965

Årets kassaflöde 39 887 33 831 36 445 33 885

Kassa och bank vid årets ingång 114 725 80 770 102 608 68 722

Kursdifferens i likvida medel 456 124 529 1

Kassa och bank vid årets utgång 155 068 114 725 139 582 102 608

KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER
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NOTER

Not 1
REDOVISNINGSPRINCIPER

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

I de fall då vägledning inte har kunnat hämtas i K3-regelverket har 
vägledning hämtats i Årsredovisningslagen (1995:1554). 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncer-
nen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moder-
bolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjlig-
heterna att tillämpa K3 i moderbolaget till följd av årsredovisningsla-
gen samt i vissa fall av skatteskäl.

FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS 
OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Tillgångar 
och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom 
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3 kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör anta-
ganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfaren-
heter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden 
bedöms vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antagan-
den används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Vanligvis sker dessa uppskattningar och bedömningar vid upprättande 
av hel - och halvårsbokslut. Ändrade uppskattningar och bedömningar 
kan bli aktuella vid uppkomna händelser inom företaget eller dess 
omvärld.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGSKRAV

Under 2021 har koncernredovisningsprinciperna ändrats till  
förvärvsvärdemetoden och jämförelsetalen för 2020 har räknats om.

KLASSIFICERING MM

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och  
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och  
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

KONSOLIDERINGSPRINCIPER

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande 
från IVL. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande 
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som 
utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.

Förvärvsmetoden används för redovisning av IVLs förvärv av dotter-
företag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på 
tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalinstru-
ment och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventual- 
förpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs av skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel 
av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktel-
ser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verk-
ligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, skulder och  
eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från transaktioner 
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen.

UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
med den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 

Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i 
resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas 
till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid trans- 
aktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas 
till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs 
som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde, valutakurs-
förändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeföränd-
ring avseende tillgången eller skulden. Funktionell valuta är valutan i 
de länder där de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. 
Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är 
svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, omräknas till svenska 
kronor med den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och 
kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor med en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respek-
tive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår i sam-
band med omräkning av en utländsk nettoinvestering redovisas i övrigt 
totalresultat.

Noter 
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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INTÄKTER

Vinstavräkning tillämpas på alla de uppdrag där utfallet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Uppdrag som utförs på löpande räkning varvid 
intäkterna redovisas när arbetet utförs och faktureras normalt kun-
derna påföljande månad, upparbetade ej fakturerade intäkter redovisas 
som upplupen intäkt. Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas som intäkt 
när arbetet väsentligen är fullgjort, så kallad färdigställandemetod. 
Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag värderas i balansräkningen till 
direkta nedlagda utgifter med tillägg för indirekta utgifter samt med 
avdrag för fakturerade dellikvider.

Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att 
överstiga den totala uppdragsintäkten, redovisas den befarade förlusten 
omgående som en kostnad i sin helhet. Intäkter redovisas inte om det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncer-
nen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning eller vid-
hängande kostnader sker ingen intäktsföring.

I anslagsprojekt där IVL står som avtalspart mot forskningsfinansiä-
ren och distribuerar projektmedel mot övriga deltagare i projekten 
redovisas dessa medel inte som intäkt utan bokförs direkt i balanspos-
ten pågående arbeten för annans räkning. Detta medför att fakture-
ringen och kostnader för utlägg minskar motsvarande de medel som 
erhålls och sedan utbetalas till andra projektparter.  

RÖRELSEKOSTNADER OCH FINANSIELLA INTÄKTER  
OCH KOSTNADER

Kostnader i moderbolaget avseende operationella leasingavtal redo- 
visas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner 
erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas som en del av 
den totala leasingkostnaden i resultaträkningen. Variabla avgifter  
kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

Minimileaseavgifterna i finansiella leasingavtal i koncernen fördelas 
mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. 
Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisnings- 
period belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den 
under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter  
kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bank-
medel, kortfristiga placeringar och fordringar och räntekostnader till 
leverantörer och övriga kreditgivare.

FORDRINGAR OCH SKULDER

Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill 
säga efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. 
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. 
Övriga fordringar klassificeras som långfristiga fordringar om innehav-
stiden är längre än ett år och om de är kortare som övriga fordringar. 
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga till-
godohavanden hos banker och motsvarande institut.

Lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder, 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder har kort 
förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. 
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan 
kortfristiga skulder har en löptid kortare än ett år.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redo-
visas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för 
att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet 
med anskaffningen. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avytt-
ring av tillgången.  Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försälj-
ningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta 
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/-kostnad.

Leasade tillgångar
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsent-
ligt är överförda till leasetagare, om så ej är fallet är det fråga om opera-
tionell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal 
har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen 
att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kort-
fristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan lea-
singbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna. 
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt 
över löptiden.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörel-
seförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna 
skulder samt eventualförpliktelser.

Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och grupper av kas-
sagenererande enheter och testas årligen för nedskrivningsbehov. 
Goodwill värderas således till anskaffningsvärde minus eventuella ack-
umulerade nedskrivningar.

Balanserade utgifter för programvaruutveckling
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas 
som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekono-
miska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. 
Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
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NEDSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGSPRÖVNING

De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje 
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbe-
hov. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde. En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försälj-
ningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som 
beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika 
tillgången. För goodwill och andra immateriella tillgångar med obe-
stämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är 
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva 
bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av 
nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden 
som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att åter-
vinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning 
av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassifi-
cerad som en finansiell tillgång som kan säljas.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. IVL till-
lämpar inte förmånsbestämda pensionsplaner. 

En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal 
endast om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett 
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. För att företaget ska vara 
förpliktigat att avsluta en anställning krävs bland annat en detaljerad 
plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt 
antal berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori 
eller befattning och tiden för planens genomförande.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befint-
lig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad hän-
delse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras.

SKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hän-
förlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balans- 
räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden 
på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per 
balansdagen.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt, BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och enligt 
Årsredovisningslagen (1995:1554).

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper:
Andelar i dotter- och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas erhållna utdelningar. 
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för ope-
rationell leasing. Leasing i koncernredovisningen redovisas som mate-
riella anläggningstillgångar med kortfristig och långfristig skuld till 
kreditinstitut. I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obe-
skattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.  
I koncernen redovisas pågående arbete till fast pris enligt huvudregeln 
med successiv vinstavräkning. Vinstavräkning beräknas då utifrån 
upparbetning till kundpris med en viss reservering av försiktighetsskäl. 
I moderbolaget redovisas pågående arbete enligt färdigställande- 
metoden. Vinstavräkning sker när projekten är väsentligen färdig-
ställda, vid en färdigställandegrad på 95%.
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Not 2
EKONOMI OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG

Vinstmarginal
Resultatet efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto med återläggning av kostnadsräntor i  
förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Justerat eget kapital
Eget kapital samt obeskattade reserver med avdrag för 20,6 % 
schablonskatt. 

Debiteringsgrad
Mot kund debiterad tid i förhållande till total närvarotid.

Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Årsanställda
Antal anställda under året omräknade till helårstjänster. Det verkliga 
antalet anställda är högre på grund av deltidstjänster samt att vissa 
anställda arbetar under del av året.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto och avdrag för 20,6 % schablonskatt i förhål-
lande till genomsnittligt justerat eget kapital.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder.   

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 2021 2020 2019 2018 2017 2021 2020 2019 2018 2017
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättning 476 912 423 588 383 309 352 227 327 664 458 986 405 885 376 037 349 115 323 273
Rörelseresultat efter avskrivningar 34 316 28 543 18 930 2 437 3 721 25 326 15 565 9 983 -6 176 -1 545
Rörelseresultat efter finansnetto 36 280 29 316 20 299 1 763 4 663 27 297 16 341 11 363 -6 840 -606
Vinstmarginal % 7,6 6,9 5,3 0,5 1,4 5,9 4,0 3,0 Neg Neg

KAPITALSTRUKTUR
Anläggningstillgångar 26 269 35 918 42 935 46 343 38 777 23 941 32 384 38 177 41 037 33 674
Omsättningstillgångar 310 114 243 446 210 307 183 765 186 848 295 066 229 243 199 839 178 237 182 681
Eget kapital 157 452 128 278 103 605 87 916 86 932 86 582 67 594 57 824 56 795 56 717
Obeskattade reserver - - - - - 21 531 18 627 15 971 6 571 14 092
Kortfristiga skulder 161 819 135 438 136 230 131 749 127 989 210 346 174 849 164 221 155 908 145 546
Långfristiga skulder 691 1 423 2 388 2 840 2 903 - - - - -
Avsättningar 16 421 14 225 11 019 7 603 7 801 548 557 - - -
Balansomslutning 336 383 279 364 253 242 230 108 225 625 319 007 261 627 238 016 219 274 216 355
Justerat Eget kapital 103 678 82 235 70 377 61 920 67 709
Eget kapital årsmedelvärde 142 865 115 942 95 761 87 424 85 327 92 956 76 306 66 149 64 815 68 142
Totalt kapital årsmedelvärde 307 874 266 303 241 675 227 867 215 620 290 317 249 822 228 645 217 815 207 135
Soliditet, % 46,8 45,9 40,9 38,2 38,5 32,5 31,4 29,6 28,2 31,3
Balanslikviditet, ggr 1,92 1,80 1,54 1,39 1,46 1,4 1,31 1,22 1,1 1,26

LÖNSAMHET
Avkastning justerat eget kapital, % 20,2 19,9 16,5 1,6 4,3 23,3 16,8 13,4 Neg Neg
Avkastning justerat eget kapital medeltal 5 år, % 12,5 8,5 5,5 4,8 7,0 8,9 4,3 2,6 3,1 8,2
Avkastning på totalt kapital, % 11,8 11,3 8,7 1,1 2,2 9,4 6,6 5,0 Neg Neg

ÖVRIGT
Investeringar anläggningstillgångar -55 2 824 5 923 15 294 9 872 499 3 677 6 137 14 870 9 162
Fakturering/anställd inkl. utlägg 1 279 1 228 1 190 1 177 1 150 1 399 1 299 1 221 1 200 1 159
Fakturering/anställd arvoden och analyser 1 108 1 073 1 190 1 100 1 086 1 206 1 126 1 120 1 120 1 093
Debiteringsgrad, % - - - - - 66,7 65,3 65,9 64,1 65,8
Årsanställda 373 345 322 300 285 328 313 308 291 279
Lönekostnad per anställd 679 696 716 702 665 756 746 742 721 676

År 2017-2019 för koncernen har inte omräknats med den nya principen för koncernkonsolidering.
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Not 3
NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 2021 2020 2021 2020
Nettoomsättningen fördelas på
Fakturerade arvoden och analyser 413 407 370 090 395 481 352 387
Fakturerade utlägg 63 505 53 498 63 505 53 498
Total nettoomsättning 476 912 423 588 458 986 405 885

Av årets nettoomsättning avser 18,7 (20,6) % fakturering till andra  
företag i koncernen, utgörande ersättning för samfinansierad forskning, 
som bolaget utfört på uppdragsbasis.

Vidare erhålls ersättning från koncernbolag för utförda personal-
tjänster och utlägg.

Not 5
UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT/FAKTURERAD 
MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 2021 2020 2021 2020
Upparbetad men ej  
fakturerad intäkt
Uppdragskostnader 76 623 52 443 76 623 52 443
Förskottsfakturering -67 850 -43 314 -67 850 -43 314
Bokfört värde 8 773 9 129 8 773 9 129

Fakturerad men ej  
upparbetad intäkt
Uppdragskostnader 32 898 45 723 32 898 45 723
Förskottsfakturering -41 602 -51 107 -41 602 -51 107
Bokfört värde 8 704 5 384 8 704 5 384

Not 4
FÖRÄNDRING PÅGÅENDE ARBETEN/PÅGÅENDE  
ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 2021 2020 2021 2020
Uppdragskostnader 719 821 760 231 667 274 717 375
Förskottsfakturering -815 612 -833 488 -815 612 -833 488
Bokfört värde 95 791 73 257 148 334 116 113

Förändring redovisad i
Resultaträkningen 43 436 26 706 53 063 35 725
Balansräkningen -22 534 -26 036 -32 221 -26 036

Årets totala förändring  
pågående arbete 20 902 670 20 842 9 689

Not 6
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Ersättning till revisorer

KONCERNEN MODERBOLAGET
kSEK 2021 2020 2021 2020
R3 Revisionsbyrå KB
Revisionsuppdraget 361 410 267 350
Övriga tjänster 39 183 39 183
Övriga revisorer
Revisionsuppdraget 44 36 8 8
Totalt 443 629 313 540

Leasingkostnader koncern och moderbolag
Leasingavgifter för operationella leasingavtal under året uppgick till  
25 036 (24 953) kSEK. I leasingavgifter ingår hyresavtal för fastigheter, 
förmånsbilar till personalen, datorer samt viss kontorsutrustning. 
Kostnader för framtida leasingavgifter för dessa avtal fördelas på  
följande år:

kSEK 2022 2023 2024 2025 2026
Leasingavgifter övrigt 1 479 603 87 - -
Lokalhyror 21 099 21 415 21 737 22 063 22 394
Totalt 22 578 22 018 21 824 22 063 22 394
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Not 7
PERSONALKOSTNADER KONCERNEN

2021 2020

kSEK

Löner och 
andra  

ersättningar

Sociala 
kostnader

(varav 
pensions

kostnader)

Löner och 
andra  

ersättningar

Sociala 
kostnader

(varav 
pensions

kostnader)
Styrelse och VD 3 059 1 446 3 083 4 825

(435) (3 153)
Övriga medarbetare 169 705 80 401 159 454 72 899

(28 381) (25 034)

Totalt 172 764 81 847 162 537 77 724
(28 816) (28 187)

MEDELANTALET ANSTÄLLDA*  
I KONCERNEN UPPGICK UNDER ÅRET TILL:

2021 2020
MÄN KVINNOR  TOTALT MÄN KVINNOR  TOTALT

Stockholm 65 75 140 66 69 135
Göteborg 57 93 150 55 90 145
Fiskebäckskil 2 5 7 2 5 7
Malmö 12 12 24 8 10 18
Beijing 4 9 13 5 9 14
Tianjin 8 4 12 4 4 8
Mumbai 25 2 27 17 1 18
Totalt 173 200 373 157 188 345

PERSONALKOSTNADER MODERBOLAG
2021 2020

kSEK

Löner och 
andra  

ersättningar

Sociala 
kostnader

(varav 
pensions

kostnader)

Löner och 
andra  

ersättningar

Sociala 
kostnader

(varav 
pensions

kostnader)
Styrelse och VD 3 059 1 446 3 083 4 825

(435) (3 153)
Övriga medarbetare 165 349 79 158 155 265 71 668

(28 381) (25 034)
Totalt 168 408 80 604 158 348 76 493

(28 816) (28 187)

SJUKTALET MODERBOLAG 
2021 2020

2,64% 3,24 %

MEDELANTALET ANSTÄLLDA*  
I MODERBOLAGET UPPGICK UNDER ÅRET TILL:

2021 2020
MÄN KVINNOR  TOTALT MÄN KVINNOR  TOTALT

Stockholm 65 75 140 66 69 135
Göteborg 57 93 150 55 90 145
Fiskebäckskil 2 5 7 2 5 7
Malmö 12 12 24 8 10 18
Beijing 2 5 7 3 5 8
Totalt 138 190 328 137 176 313

*definierat som antalet avlönade årsarbeten

ANTALET ANSTÄLLDA I FÖRETAGETS LEDNINGSGRUPP  
(varav i verkställande ledning):

2021 2020
Män 4 4
Kvinnor 7 8
 

STYRELSELEDAMÖTER 
2021 2020

Män 6 5
Kvinnor 4 5
 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Moderbolaget
I enlighet med årsstämmans beslut kostnadsfördes totalt ett styrelsear-
vode inklusive sociala kostnader om 654 (621) kSEK. Av detta belopp 
tillföll styrelsens ordförande 125 (106) kSEK exklusive sociala 
kostnader. 

För vd i moderbolaget gäller en uppsägningstid från företagets sida 
på 12 månader samt ett avgångsvederlag med ett belopp som motsvarar 
6 gånger den fasta månadslönen. Pension kostnadsförs enligt ITP 2 
plan. Den 31 juli 2020 gick den tidigare vd i pension vid 62 års ålder. 
Enligt avtal slutbetalade IVL premien för ålderspension som om vd 
arbetat fram till 65 års ålder. Slutbetalningen motsvarar 35 % av års- 
lönen vid pensionstillfället inklusive värdet av bilförmån.

Koncernen
Verkställande direktören i Joint venture-bolaget har ett anställnings-
förhållande om 1 år räknat från 2021-07-01. Rätt till pension utöver lag-
stadgad utgår ej.

Not 8
AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Koncernen och Moderbolag
Avskrivningar enligt plan av balanserade utgifter för program- 
utveckling sker årligen med 10 till 33,3 % på anskaffningsvärdet från 
tidpunkten av färdigställandet under året. 

Avskrivningar av rörelsegoodwill sker årligen med 20 % på anskaff-
ningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms med hänsyn till 
nuvärde av framtida överskott.

Avskrivningar enligt plan av inventarier och utrustning sker årligen 
med 10 till 20 % på anskaffningsvärdet från tidpunkten för anskaff-
ningen under året i moderbolaget.

Avskrivningar enligt plan av inventarier och utrustningar sker även 
med utgångspunkt från tillgångens kvarstående ekonomiska livslängd 
enligt särskild gjord värdering för utländsk joint venture.
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Not 9
RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER KONCERNEN OCH 
MODERBOLAG
I koncernen redovisas ränteintäkter och avkastning kortfristiga place-
ringar om 2 104 (848), och i moderbolaget 2 104 (847)) kSEK.  
I koncernen redovisas räntekostnader om 167 (75), och i moderbolaget 
135 (71) kSEK, av räntekostnaden i moderbolaget avser 58 (37) kSEK 
koncernföretag.

Not 10
BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER

MODERBOLAG
kSEK 20211231 20201231
Ingående obeskattade reserver 18 627 15 972
Förändring av ack. avskrivningar över plan  
(Maskiner-Inventarier) -3 662 -
Förändring av periodiseringsfond  6 566 2 655
Totala bokslutsdispositioner  2 905 2 655
Utgående obeskattade reserver 21 532 18 627

Not 11
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KONCERNEN MODERBOLAGET
BERÄKNING AV EFFEKTIV  
SKATTESATS, kSEK 2021 2020 2021 2020
Resultat före skatt 36 280 29 316 24 392 13 686
Skatt enligt gällande  
skattesats 20,6% 7 474 6 274 5 025 2 929
Ej skattepliktiga intäkter - -46 - -46
Ej avdragsgilla kostnader 266 734 266 733
Schablonintäkt  
periodiseringsfonder 26 25 23 24
Schablonintäkt fonder 25 25 25 25
Skatt från tidigare år -127 98 -127 98
Utländsk skattekostnad 458 252 192 152
Uppskjuten skatt - -
Redovisad effektiv skatt 8 121 7 362 5 404 3 915
Redovisad effektiv skattesats 22,4% 25,1% 22,2%  28,6 %

Not 13
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 20211231 20201231 20211231 20201231
Ingående  
anskaffningsvärde 102 434 106 887 98 619 101 671
Årets inköp inkl.  
finansiella leasingavtal -405 2 251 499 3 652
Kursdifferens -
Årets utrangeringar - -6 704 - -6 704
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 102 029 102 434 99 118 98 619
Ingående avskrivningar 72 391 70 623 71 830 70 101
Kursdifferens -3 -9
Årets utrangeringar - 6 704 - 6 704
Årets avskrivningar 8 095 8 463 8 056 8 433
Utgående acku mulerade 
avskrivningar för 
inventarier 80 489 72 391 79 886 71 830
Utgående planenligt 
restvärde 21 540 30 043 19 232 26 789

Finansiell leasing
Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår i koncernen 
med ett redovisat värde om 2 170 (3 141) kSEK. Under korta respektive 
långfristiga skulder i koncernens balansräkning redovisas framtida 
betalningar avseende skuld förda leasingförpliktelser. Se även not 18 
”Skulder till kreditinstitut”.

Not 12
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

UTVECKLINGS UTGIFTER GOODWILL
KONCERNEN, kSEK 20211231 20201231 20211231 20201231
Ingående  
anskaffningsvärde 12 226 12 226 2 919 2 919
Årets anskaffningar 378 - - -

Utrangeringar -1 276 -1 801
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 11 328 12 226 1 118 2 919
Ingående avskrivningar -6 430 -4 854 -2 886 -2 696
Utrangeringar 1 276 1 801
Årets avskrivningar -1 445 -1 576 -33 -130
Utgående ackumulerade  
avskrivningar 6 599 6 430 1 118 2 886
Utgående
planenligt restvärde 4 729 5 796 0 33

UTVECKLINGS UTGIFTER GOODWILL
MODERBOLAGET, kSEK 20211231 20201231 20211231 20201231
Ingående  
anskaffningsvärde 8 589 8 589 2 919 2 919
Utrangeringar -1 276 - -1 801 -
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 7 312 8 589 1 118 2 919
Ingående avskrivningar - 4 377 -3529 -2 886 -2 696
Utrangeringar 1 276 - 1 801
Årets avskrivningar -806 -848 -33 -130
Utgående ackumulerade  
avskrivningar 3 906 4 377 1 118 2 886
Utgående
planenligt restvärde 3 406 4 212 0 33
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Not 14

KONCERNEN MODERBOLAG
20211231 20201231 20211231 20201231

Ingående anskaffnings
värde aktier och andelar 46 46 1 350 1 324
Årets anskaffningar/
försäljningar -46 - -46 26
Utgående ackumelaerade 
anskaffningsvärden 0 46 1 303 1 350

Aktier och andelar

KONCERNEN MODERBOLAGET

Företag , kSEK Antal Andel Bokfört Kvotvärde Bokfört
Basta Online AB 600 60 % - 60 60
EPD International AB 500 100 % - 50 50
Sino-Swedish  
(Tianjin) Environmental 
Technology Developme-
nt Co., Ltd 1 50 % - 581 581
IVL Environmental 
Technologies (Beijing) 
Company Ltd 1 100 % - 546 546

IVL India Environ-
mental R&D Private 
Limited 1 100 % - 16 16

eBVD i Norden AB 510 51 % - 25 25

Möbelfakta  
i Sverige AB 510 51 % - 26 26
Totalt 0 1 303

Årets resultat, Eget kapital, säte och organisationsnummer framgår i 
förvaltningsberättelsen

KONCERNFÖRETAG OCH ANDRA  
LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERINNEHAV

Not 15
FÖRUTBETALDA KOSTNADER

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 20211231 20201231 20211231 20201231
Hyror kontor och lokaler 6 072 5 802 6 072 5 802
Övriga förutbetalda 
kostnader 3 079 2 988 3 028 2 982
Belopp vid årets utgång 9 151 8 790 9 100 8 784

Not 16
AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 20211231 20201231 20211231 20201231
Uppskjuten skatteskuld 15 873 13 668 - -
Klimatfondering 548 557 548 557
Belopp vid årets utgång 16 421 14 225 548 557

IVL bedömer att förfall av latent skatt under 2022 är låg då IVL kommer 
att ha en fortsatt hög nivå på investeringar samt att en låg räntenivå gör 
det lönsamt att fortsatt nyttja periodiseringsfonder för konsoliderings-
ändamål. Under efterföljande fem-årsperiod kommer i varje fall perio-
diseringsfonden för 2020 att upplösas om sammanlagt 4 560 kSEK.

Not 18
SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN
kSEK 20211231 20201231
Långfristiga skulder
Belopp vid årets ingång 1 423 2 388
Förändring skulder till kreditinstitut -732 -965
Belopp vid årets utgång 691 1 423

Kortfristiga skulder
Belopp vid årets ingång 1 718 2 178
Förändring skulder till kreditinstitut -239 -460
Belopp vid årets utgång           1 479             1 718

Not 17
UPPLUPNA KOSTNADER

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 20211231 20201231 20211231 20201231
Semester-  
och övertidsskulder 7 671 6 593 7 671 6 593
Upplupna  
sociala kostnader 9 773 9 487 9 773 9 487
Övriga upplupna  
kostnader 3 061 3 037 2 715 2 922
Belopp vid årets utgång 20 505 19 117 20 158 19 002

Not 19
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER,  
KONCERNEN OCH MODERBOLAG

kSEK 20211231 20201231

Ställda säkerheter avseende skuld till  
kreditinstitut
Spärrade bankmedel -

Företagsinteckningar 22 800 22 800

Totalt 22 800 22 800

Eventualförpliktelser inga ingaSamtliga skulder har förfallodatum  
kortare än 5 år
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Not 20
KORTFRISTIGA PLACERINGAR,  
KONCERNEN OCH MODERBOLAG

KONCERNEN MODERBOLAG
kSEK 20211231 20201231 20211231 20201231
Ingående balans 30 497 29 653 30 497 29 653
Värdeförändring 2 104 844 2 104 844
Belopp vid årets utgång 32 601 30 497 32 601 30 497

Not 22
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST, MODERBOLAG

20211231 20201231
Balanserade vinstmedel 58 534 48 504
Årets resultat 18 988   9 771

Totalt 77 522 58 275
Balanseras i ny räkning 77 522 58 275

Not 21
UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL, MODERBOLAG

20211231 20201231

kSEK Antal
Kvotvärde 

per aktie Antal
Kvotvärde 

per aktie
Värde/Antal vid  
årets ingång 7 000 1 000 7 000 1 000
Värde/Antal vid  
årets utgång 7 000 1 000 7 000 1 000

Not 23
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

• Även om Coronapandemin fortsätter under Q1-Q2 2022 så bedömmer vi 
inte att det kommer att påverka IVL i någon högre grad.

• Det rådande världsläget med Rysslands invasion av Ukraina ökar den 
allmänna ekonomiska osäkerheten. Bedömningen i dagsläget är dock att 
det inte har någon större ekonomisk effekt för IVL.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Org.nr. 556116-2446

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen

U T TA L A N DEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för IVL Svenska Miljöinstitutet AB för år 2021. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på  
sidorna 69-91 i detta dokument.
   Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern- 
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av  
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den  
31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern- 
redovisningens övriga delar.
    Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

GRU N D FÖR U T TA L A N DEN 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 

A N NA N I N FOR M ATION Ä N Å R SR E DOV ISN I NGEN 
OCH KONCE R N R E DOV ISN I NGEN
Detta dokument innehåller även annan information än års- 
redovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på sid-
orna 1-68, 95-112. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern- 
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 

identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

ST Y R E L SENS OCH V E R K STÄ L L A N DE  
DI R E K T ÖR ENS A NSVA R 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig- 
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.
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•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbe-
vis avseende den finansiella informationen i enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

R A PPORT OM A N DR A K R AV EN LIGT  
L AG A R OCH A N DR A FÖR FAT TN I NGA R

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.
    Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ST Y R E L SENS OCH V E R K STÄ L L A N DE  
DI R E K T ÖR ENS A NSVA R
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situa-
tion och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon  
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller
•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års-
redovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
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förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.
    Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och  
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm april 2022

Tomas Nöjd  
Auktoriserad revisor
 

Christina Kallin Sharpe 
Auktoriserad revisor
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HÅLLBARHETSNOTER

IVL:s vision, det hållbara samhället, innebär att hållbarhet ska 
genomsyra alla delar i vår verksamhet, både i relationen till våra 
kunder och andra intressenter samt i vårt interna arbete.  
IVL:s hållbarhetsarbete är uppbyggt kring policys, strategier, 
ledningssystem, och verksamhetsplaner. Arbetet leds av IVL:s  
ledningsgrupp, som beslutar strategi, inriktning och mål för  
hållbarhetsarbetet. Utveckling och implementation av arbetet 
sker i enheterna. VD rapporterar regelbundet status för arbetet 
till bolagsstyrelse och stiftelsens styrelse. Bolagsstyrelsen är 
övergripande ansvarig för IVL:s hållbarhetsstrategi och lång- 
siktiga mål, samt godkänner den årliga hållbarhets- 
redovisningen.    

Fokusområden och ansvar
IVL:s hållbarhetsarbete har delats in i fem fokusområden inom 
vilka olika delar av arbetet utvecklas och drivs. Fokusområdena 
har definierats baserat på verksamhetens väsentliga områden. 
De ska säkerställa att hållbarhet är integrerat i alla delar av vår 
verksamhet. Strukturen och fokusområdena definierades år 
2018, som en del i arbetet med att förtydliga och stärka IVL:s 
hållbarhetsarbete. 

För varje fokusområde har fokusområdessansvariga  
definierats, som ansvarar för att driva utvecklingen av  
respektive fokusområde, inklusive mål, handlingsplaner och 
uppföljning, samt för att koordinera implementationen i  
enheterna. Enheterna ansvarar för implementation samt för 
utveckling inom ramen för respektive enhets ansvarsområde. 

De fem fokusområdena är:

Förbättrad miljöprestanda hos kunder och ett hållbart 
samhälle: 
IVL ska genom uppdrag och forskning bidra till att uppfylla 
både de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och 
de svenska miljömålen. Kund- och hållbarhetsnytta skapas i 
uppdrags- och forskningsprojekt tillsammans med kunder och 
andra samarbetspartners. 

Attraktiv arbetsplats: 
Medarbetarna är IVL:s viktigaste resurs för att uppnå IVL:s 
vision. Därför ska IVL vara en bra och attraktiv arbetsplats, 
som har en sund arbetsmiljö, och som främjar jämställdhet, 
likabehandling och mångfald samt där kompetens- och  
ledarskapsutveckling kontinuerligt sker. 

Etik och integritet: 
Etik och integritet är centrala komponenter i IVL:s anseende 
som ett oberoende och trovärdigt institut. Verksamheten ska 
drivas i enlighet med IVL:s uppförandekod och värdegrund. 
IVL arbetar också aktivt med att identifiera och hantera  
hållbarhetsrisker för verksamheten. 

Miljöpåverkan: 
Som Sveriges ledande miljöinstitut är det viktigt att IVL tar 
ansvar för och minimerar både direkt och indirekt miljöpåver-
kan från egen verksamhet. Det interna miljöarbetet drivs inom 
främst tre områden - Klimat och energi, Resurseffektivisering 
och cirkularitet samt Hållbar kemikalieanvändning, 

Sund ekonomi: 
För att driva och utveckla vår verksamhet och vara konkurrens- 
kraftiga krävs en sund ekonomi. Den vinst som IVL gör  
återinvesteras i vår egen forskning och utveckling. Här ingår 
även att hållbarhetsaspekter integreras i beslutet då IVL  
finansierar något, t ex vid investeringar i utrustning och vid 
inköp. 

Policys 
Grunden för IVL:s hållbarhetsarbete beskrivs i IVL:s upp- 
förandekod, som bygger på FN:s Global Compacts tio principer 
samt på IVL:s värdegrund. Uppförandekoden gäller alla IVL:s 
medarbetare och styrelseledamöter, och styr IVL:s uppförande 
i förhållande till medarbetare, kunder, leverantörer, affärs- 
partners och andra intressenter. Uppförandekoden är upp- 
daterad under 2021 och medarbetare utbildade.

IVL:s policyer är uppdaterade under 2021 och konsoliderade 
till åtta stycken. IVL:s hållbarhets- och miljöpolicy beskriver 
innehåll och inriktning för hållbarhetsarbetet, och inkluderar 
jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, kompetensutveckling, 
miljö och kvalitetsaspekter, samt krav på leverantörer och  
samarbetspartners. IVL har även en övergripande arbets- 
miljöpolicy som mer i detalj beskriver IVL:s ambitionsnivå  
för IVL som arbetsplats och arbetsförhållanden inom  
organisationen och inkluderar jämställdhets- och likabehand-
ling. Utöver detta finns en resepolicy som beskriver principer 
avseende hänsyn till miljö, säkerhet och etik vid tjänsteresor 
och representation. Till detta kommer följande policyer,  
lönepolicy, informationssäkerhetspolicy, mediapolicy samt  
en kvalitetspolicy.

Hållbarhetsnoter

Styrelse (bolag och stiftelse)

Ledningsgrupp

Enheter

Förbättrad miljöprestanda hos kunder och ett hållbart samhälle
VD & enhetschefer

Attraktiv arbetsplats
HR-chef

Etik och integritet
VD

Miljöpåverkan
Kvalitets- och miljöchef

Sund ekonomi
Administrativ chef
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Ledningssystem och systematiskt arbetssätt
IVL har ett integrerat ledningssystem som ger ett systematiskt 
och strukturerat arbetssätt för verksamheten och alla delar av 
hållbarhetsarbetet. Systemet är certifierat i enlighet med stan-
darderna för miljö- och kvalitetsledning, ISO 14001 och 9001. 
Inom ramen för ledningssystemet arbetar IVL med ständiga 
förbättringar, där mål sätts och följs upp enligt en fastställd 
ordning. Arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt en arbetsmiljöplan 
som innefattar ansvarsfördelning, mål, arbetsmetoder och en 
handlingsplan för områdena organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

Samtliga leverantörer och samarbetspartners uppmanas att 
följa IVL:s uppförandekod. Vid utvärdering av nuvarande och 
framtida leverantörer ska principerna i IVL:s uppförandekod 
tillämpas. 

Utveckling av hållbarhetsarbetet
Arbetet med att förtydliga och stärka IVL:s hållbarhetsarbete 
Arbetet med att förtydliga och stärka IVL:s hållbarhetsarbete 
har fortsatt. Inom ramen för detta interna arbete genomförs 
förbättringsaktiviteter inom prioriterade områden. Arbetet med 
att förtydliga målsättningar, roller och ansvar för hållbarhets-
arbetet har fortsatt, delvis inom ramen för den omorganisation 
som genomförts. Dessutom har specifika förbättringsaktiviteter 
påbörjats inom två fokusområden i IVL:s hållbarhetsarbete 
samt avseende intressentdialog: 
• Inom fokusområdet ”Förbättrad miljöprestanda hos kunder 
och ett hållbart samhälle” vidareutvecklas stöd för att baserat 
på FN:s globala hållbarhetsmål och delmål, identifiera, följa upp 
och säkerställa miljö- och hållbarhetsnytta i alla led av IVL:s 
verksamhet.
• Inom fokusområdet ”Miljöpåverkan” har arbetet med att  
definiera förslag till fler åtgärder för att minska IVL:s egen  
miljöpåverkan fortsatt. IVL:s klimatfond har också vidare- 
utvecklats med modell för klimatväxling.
•Arbetet med intressentdialog har ytterligare utvecklats under 
året. Särskilt har våra externa verksamhetsråd involverats kring 
vilka hållbarhetaspekter som är viktigaste för dem utifrån IVL:s 
erbjudande och hållbarhetsarbete. Metoden för intressentdialog 
har klargjorts samt hur denna återkopplar årligen mot strategi, 
affärsplan, ledningssystem och linjearbete.
 Utöver de specifika förbättringsaktiviteter som genomförs 
inom ramen för detta interna arbete genomförs även kontinu- 
erligt förbättringsarbete i de olika fokusområdena i IVL:s  
hållbarhetsarbete inom ramen för ordinarie linjeverksamhet. 

DIALOG OCH SAMVERKAN MED INTRESSENTER
Samverkan med olika intressenter är en central komponent i 
arbetet med att uppnå IVL:s vision: Ett hållbart samhälle.   
För att hålla verksamheten uppdaterad om olika intressenters 
förväntningar och behov, för IVL en kontinuerlig dialog med 
kunder, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer,  
intresseorganisationer, politiker och myndigheter samt styrel-
ser och ägare. Dessa grupper har identifierats som IVL:s  
viktigaste intressenter baserat på verksamhetens natur.
Dialogen sker i olika kanaler, genom kund- och medarbetar-

undersökningar, inom projekten som IVL driver, samt genom de 
nätverk som IVL leder och deltar i.

Fördjupad dialog med verksamhetsråden 
IVL har tre tematiska verksamhetsråd, hållbar miljö, hållbar 
omställning och hållbart samhälle. Råden samlar näringslivets 
olika delar och myndigheter och representerar på så sätt våra 
olika kunder och ägare. En större enkätundersökning genom-
fördes med verksamhetsråden under våren 2021 för att säker-
ställa att de väsentlighetsaspekter som IVL har identifierat  
fortsatt är relevanta eller om dessa behöver kompletteras. 

IVL:s viktigaste hållbarhetsaspekten är de råd vi ger till våra 
kunder, temaområdenas inriktning visar inom vilka områden 
IVL arbetar och därmed vilka resultat som kommer våra  
kunder och samhället i stort till del. Enkätsvaren gav flera 
inspel till våra områden, deras avgränsningar och vad som  
saknades, vilket hanterats i arbetet med att konkretisera olika 
forskningsprojekt och erbjudanden och dels kopplat till IVLs 
strategi och affärsplanearbete.

Verksamhetsråden tillfrågades också om IVL:s interna  
hållbarhetsaspekter samt om det var något som saknades.  
I stort sett bedömer vi att de tidigare identifierade aspekterna  
är fortsatt relevanta, ytterligare aspekter fångades upp som 
kommer att bearbetas kopplat till medarbetardialog under 2022.

VÄSENTLIGHETSANALYS
Resultaten från dialogen med IVL:s intressenter i företagets 
olika kanaler används som grund för IVL:s väsentlighetsanalys 
och rapporteringen enligt GRI Standards. Det styr vilka  
områden som belyses i hållbarhetsredovisningen, i linje med 
principen om väsentlighet. 

Vid utvärdering av väsentlighetsanalysen, bedömdes de åtta 
väsentliga områden som definierats tidigare, vara fortsatt  
relevanta. Dessa väsentliga områden har delats in i fem fokus-
områden enligt tabell nedan. 

IVL:s genomgripande viktigaste område är hur verksamheten 
bidrar till miljö- och hållbarhetsnytta hos kund och en hållbar 
samhällsutveckling vilket är grunden för IVL:s vision

Fokusområde Väsentlig aspekt

Förbättrad miljöprestanda
hos kunder och ett 
hållbart samhälle

Kund- och hållbarhetsnytta

Attraktiv arbetsplats Arbetsmiljö, hälsa och 
säkerhet
Jämställdhet, likabehandling
 och mångfald
Kompetens- och 
ledarskapsutveckling

Etik och integritet Etik och integritet

Miljöpåverkan Klimat och energi 
Hållbar kemikalieanvändning
Resurseffektivisering och 
cirkularitet

Sund ekonomi Kund- och hållbarhetsnytta

HÅLLBARHETSNOTER
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STRATEGI
102-14 Uttalande från vd 3-5

GENERELLA UPPLYSNINGAR
 

ORGANISATIONSPROFIL
102-1 Organisationens namn Omslag, 70-75 Redovisningens framsida
102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 12, 14-15, 28-31,43-45, 54-57, 70-75 
102-3 Huvudkontorets lokalisering 70
102-4 Länder där organisationen är verksam 70-75
102-5 Ägarstruktur och bolagsform 13,70-72, 100-101
102-6 Marknader som organisationen är verksam på 70-73
102-7 Organisationens storlek 13, Not 2
102-8 Information om anställda och andra medarbetare 60-63, Not 7
102-9 Leverantörskedja 12-13, 70-72
102-10 Väsentliga förändringar gällande organisationen
                    och dess leverantörskedja 73
102-11 Försiktighetsprincipen 64, 72-76
102-12 Externa initiativ 70-71
102-13 Medlemskap i organisationer och nätverk 72-73

GRI- INDEX

ETIK OCH INTEGRITET
102-16 Bolagets värdegrund, principer, standarder och
                    normer för uppförande 12-13, 64, 98-99  

IVL Svenska Miljöinstitutet redovisar information om företagets 
hållbarhetsarbete tillsammans med verksamhetens utveckling 
och finansiella resultat i årsredovisningen. 

Hållbarhetsredovisningen, liksom årsredovisningen, avser 
verksamhetsåret 2021 och omfattar moderbolaget där inget 
annat anges. Den hållbarhetsrelaterade informationen i års- 
redovisningen är inte granskad av tredje part. IVL avser att  
rapportera årligen och avger för verksamhetsåret 2020 sin femte 

redovisning enligt GRI och sin fjärde redovisning enligt GRI 
Standards, nivå Core. IVL:s senaste hållbarhetsredovisning 
publicerades i maj 2021.

Vi redovisar samtliga generella standardupplysningar. 
Avseende specifika standardupplysningar redovisar vi det som 
har definierats som väsentligt för verksamheten. Detta GRI-
index hänvisar till var i års- och hållbarhetsredovisningen 
informationen presenteras. 

GRI-index – innehåll 
och sidhänvisningar

GRI-INDIKATORER MED SIDHÄNVISNING OCH KOMMENTARER 
Upplysningsnr. | Upplysning     Sida       Kommentarer och utelämnanden

STYRNING
102-18 Styrning och ägarstruktur för organisationen 70-75, 98-99, 100-101  

INTRESSENTDIALOG
102-40 Intressentgrupper 14-16, 28-31,43-45, 54-57, 97

102-41 Anställda som omfattas av kollektivavtal
97% av alla anställda omfattas av kollektiv-

avtal.
Anställda i Kina saknar kollektivavtal.

102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper 14-16, 96-97
102-43 Metoder för dialog med intressenter 96-97
102-44 Viktiga frågor som framkommit i dialog 
                    med intressenter 96-97

RAPPORTERINGSPRAXIS
102-45 Delar av organisationen som ingår i redovisningen Not 1.5
102-46 Definition av rapportinnehållet och avgränsningar  96-97
102-47 Lista av väsentliga områden 96-97

102-48 Justeringar av tidigare lämnad information
Data för energiförbrukning i lokaler  

och utsläpp av växthusgaser från inköpt 
energi har kompletteras med  

Hammarby sjöstadssverk och Kristineberg
102-49 Förändringar i rapportering 98-99
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102-50 Redovisningsperiod 98-99
102-51 Datum för senaste redovisningen 98-99
102-52 Redovisningscykel 98-99

102-53 Kontaktinformation för frågor kring rapporten Omslag Redovisningens baksida
102-54 Påståenden kring rapportering i enlighet med 
                     GRI Standards 98-99
102-55 GRI Index 98-99
102-56 Extern granskning 98-99

Ekonomiska standarder
ANTI-KORRUPTION
103-1 Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar 57, 68, 90  
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 57, 90
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 57, 90
205-2 Kommunikation och utbildning om anti-korruption 57 Del av utbildning i IVL:s uppförandekod

JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA MÖJLIGHETER 
103-1 Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar 61,74-75  
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 60, 98
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 60, 98
405-1 Mångfald i styrande organ och bland anställda 60-61, Not 7

TRÄNING OCH UTBILDNING
103-1 Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar 60-62  
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 60-62
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 60-62
404-1 Genomsnittlig utbildningstid per år per anställd 61 Endast redovisad som total per medarbetare

Miljöstandarder
ENERGI
103-1 Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar 100-101  
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 64, 100-101
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 64, 98-101
302-1        Energianvändning inom organisationen 64
302-3        Energiintensitet 65-67, 96-99

UTSLÄPP
103-1 Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar 65-67, 96-99
103-2 Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 65-67, 96-99
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning 65-67

305-1        Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 65-67
Utsläpp från bilar som leasas av verksamheten ingår  

i redovisning av tjänsteresor
305-2        Indirekta utsläpp av växthusgaser från  
                   energiförbrukning (scope 2) 65-67
305-3        Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 65-67 Inkluderar tjänsteresor samt produktion av bränslen till inköpt energi
305-4        Intensitet avseende växthusgasutsläpp 65-67

VÄSENTLIGA OMRÅDEN
Sociala standarder
ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
103-1  Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar 60-63  
103-2  Hållbarhetsstyrning och dess komponenter 60-63
103-3  Utvärdering av hållbarhetsstyrning 60-63
403-1  Ledningssystem för arbetsmiljö, hälsa  
                    och säkerhet. 61-62
403-2        Identifiering av faror, riskbedömning,  
                    samt utredning av incidenter 61-62
403-3        Hälso- och sjukvård på arbetsplatsen. 61-62
403-4        Arbetstagares deltagande, rådgivning och
                    kommunikation kring arbetsmiljö, hälsa och 
                    säkerhet på arbetsplatsen 60-63
403-5        Utbildning i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 60-63
403-6        Hälsofrämjande åtgärder 60-63
403-8        Arbetstagare som omfattas av ett  
                    arbetsmiljöledningsystem 61-62
403-9        Arbetsrelaterade skador 61-62

GRI- INDEX

Upplysningsnr. | Upplysning Sida Kommentarer och utelämnanden
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Bolagsstyrning

ÄG A R E
IVL Svenska Miljöinstitutet är sedan 2004 helägt av Stiftelsen 
Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (SIVL). När verk-
samheten i dåvarande Institutet för Vatten- och Luftvårds-
forskning överfördes till aktiebolagsform 1982 ställdes det 
ursprungliga aktiekapitalet till lika delar till SIVL:s förfogande 
genom avtal mellan staten och näringslivet.

SIVL:s ändamål är att främja långsiktiga förutsättningar för 
miljöforskning och genom ägandet garantera IVL en oberoende 
ställning. SIVL ansvarar för de medel som ställs till förfogande 
för mellan staten och näringslivet samfinansierad miljö- och 
hållbarhetsrelaterad forskning inom IVL.

ST Y R E L SE
IVL har en partsammansatt styrelse där regeringen förordnar 
ordförande och sex ledamöter medan näringslivet utser sju 
ledamöter. Ordförande har utslagsröst.

Å R S STÄ M M A
Ordinarie bolagsstämma hålls normalt i av maj månad. Kallelse 
till årsstämman skickas med post till ledamöterna. Ägaren, 
SIVL, företräds vid bolagsstämman av SIVL:s ordförande.

NOM I N E R I NGSFÖR FA R A N DE
SIVL är ensam ägare till IVL och SIVL föreslår ledamöter i 
IVL:s styrelse genom att dels inhämta förslag från näringslivets 
representanter gällande fyra ordinarie ledamöter och en supple-
ant i IVL:s styrelse, dels genom att inhämta förslag från reger-
ingen till styrelseordförande samt tre ordinarie statliga leda- 
möter och en suppleant i IVL:s styrelse.

IVL:s styrelse ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter 
samt minst en och högst två suppleanter. Därutöver har de fack-
liga representanterna rätt att utse två ledamöter och två 
suppleanter.

Ledamöterna i IVL:s styrelse består av tre kvinnor och fem 
män och de presenteras på sidan 92-94.

ST Y R E L SEN OCH ST Y R E L SE A R BET ET U N DE R 2021 
Styrelsen är inom ramen för aktiebolagslagen och bolags- 
ordningen ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. 
Årligen fastställer styrelsen en arbetsordning. Till den fogas 
en arbetsinstruktion för verkställande direktören som reglerar 
arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. 
Under 2021 har styrelsen, enligt arbetsordningen, haft fem 
ordinarie sammanträden, utöver det konstituerande samman-
trädet som hölls i maj i samband med bolagsstämman samt ett 
extra möte i november. De ordinarie styrelsesammanträdena 
ägde som vanligt rum i anslutning till att helårs- eller delårs-
bokslut redovisades, det vill säga i mars, maj, september och 
december. 

Vid samtliga ordinarie styrelsesammanträden följs en dag-
ordning som alltid innehåller rapport från vd, ekonomirappor-
ter, strategiska frågor samt risk- och konsekvensanalys. Vid  
styrelsens sammanträde i mars fastställdes förvaltningsberät-
telse och förslag till vinstdisposition samt diskuterades en bear-
betad omvärldsanalys. Vid sammanträdet i maj fastställdes 
bland annat arbetsordning för styrelsen, liksom instruktion till 
verkställande direktören; vidare gavs särskild information om 
bolagets risker, konsekvensanalys samt åtgärder eller rutiner för 
riskkontroll. Vid ett förlängt styrelsesammanträde i september 
diskuterades bolagets långsiktiga strategi. Vid styrelsens sam-
manträde i december behandlades bland annat bolagets budget 
för 2021 samt mål och strategidokument. 

Ersättningskommitté
Enligt arbetsordningen för styrelsen i IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB ska bolagets styrelse utse en ersättningskom-
mitté för att hantera frågor om anställnings- och lönevillkor. 
Ersättningskommittén föreslår lön, andra ersättningsformer 
och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören, som 
sedan fastställs av styrelsen. För övriga ledamöter i den verk-
ställande ledningen i bolaget föreslår verkställande direktören 
motsvarande, vilka sedan fastställs av ersättningskommittén. 
Det förekommer inga incitamentsprogram inom bolaget.

Bolagsstyrningen i IVL Svenska Miljöinstitutet AB utgår från svensk lagstiftning och god praxis med hänsyn tagen 
till ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Att koden inte följs fullt ut beror på att den huvudsakligen är riktad mot börs
noterade bolag och bolag med spritt ägande. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att identifiera hur hållbarhets
frågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter.
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Ersättning till styrelsen
Vid bolagsstämman 2020 fastställdes arvode till ordförande och 
ledamöter i styrelsen. Arvodet till ordförande fastställdes till 
125 (64) kSEK i fast ersättning och 50 (16) kSEK i fast ersätt-
ning. till ordinarie ledamöter samt 20 kSEK i fast ersättning till 
suppleanter i enlighet med årsstämmans beslut kostnadsfördes 
totalt ett styrelsearvode inklusive sociala kostnader om 613 
(621) kSEK. Av detta belopp tillföll styrelsens ordförande  
125 (106) kSEK exklusive sociala kostnader. Till personal- 
representanterna utgår inget arvode.

E X T E R N R E V ISION
Revisorernas uppdrag är att på ägarens vägnar oberoende gran-
ska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt 
årsredovisning och bokslut. R3 Revisionsbyrå KB, med Tomas 
Nöjd och Christina Kallin Sharpe som huvudansvariga, är vald 
till revisor för perioden fram till årsstämman 2019. 

Tomas Nöjd och Christina Kallin Sharpe är auktoriserade 
revisorer och har lett revisionsppdraget för IVL sedan 2014. 

BOL AGSL E DN I NG
Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvalt-
ning enligt de riktlinjer och övriga anvisningar som styrelsen 
meddelar. Vd:s instruktion fastställdes den 14 maj 2020 i sam-
band med styrelsens konstituerande sammanträde. Bolagets 
verkställande ledning utgörs av verkställande direktören, vice 
verkställande direktören, administrative chefen, chefen för 
enheten forskning, affärsutveckling och internationella affärer, 

I bolagets ledningsgrupp ingår även tre enhetschefer,  
kommunikationschefen, forskningschefen, HR-chefen samt  
försäljningschef, senior advisor och dit är även kvalitets- och 
miljöchefen adjungerad.

• Marie Fossum Strannegård, född 1973, B.Sc, System 
Analysis 1995, Karlstad Universitet och MBA Strategic 
Management 2005, Norwegian School of Economics är  
verkställande direktör i IVL Svenska Miljöinstitutet sedan 
2020. Tidigare hade hon olika ledande befattningar inom 
Fortum (2008-2014), Ericsson (2014-2017) och EY (2018-2020) 
bland annat som partner. Sitter som styrelseordförande i PEAK 
Region och styrelsemedlem STI - Stockholm Institute of 
Technology

• Anna Jarnehammar, född 1965, civilingenjör Maskinteknik 
1991, Luleå tekniska universitet, är vice vd och chef för affärs-
utveckling och internationella affärer. Hon är anställd i bolaget 
sedan 2005, först som enhetschef och sedan 2014 som chef för 
affärsutveckling och marknad. Anna Jarnehammar är ordfö-
rande i dotterbolagen Bastaonline AB och Möbelfakta.

• Mats Ridner, född 1955, civilekonom Handelshögskolan 
Stockholm, är administrativ chef sedan 1994.

Till verkställande direktören rapporterar enhetschefer,  
administrativ chef, forskningschef, affärsutveckling och 
internationella affärer, HR-chefen och försäljningschef.

Chef kommunikation och kvalitets- och miljöchefen  
rapporterar till verkställande direktör vad avser funktions- 
ansvar (”dotted line”).

Ledningen har stabsfunktioner för ekonomi, HR, kommuni-
kation, affärsutveckling samt ledningssystem för kvalitet och 
miljö till stöd.

I N T E R N KON T ROL L
Basen för den interna kontrollen inom bolaget är IVL:s verk-
samhets- och ledningssystem. Detta utgör samtidigt bolagets 
integrerade kvalitets- och miljöledningssystem som är certifie-
rade enligt ISO 9001 respektive ISO 14 001. Ledningssystemet 
har fokus på kärnverksamheten, det vill säga ”att erbjuda/sälja 
och genomföra forskning och uppdrag inom miljöområdet” och 
innehåller styrande dokument, rutiner och verktyg för samtliga 
processer inom bolaget. 

Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen 
utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar,  
befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats 
i styrande dokument. Alla styrande dokument, rutiner och 
verktyg finns tillgängliga på företagets intranät.

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning som reglerar 
ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande  
direktören samt den ekonomiska redovisningen till styrelsen. 
Vid varje sammanträde får styrelsen ekonomiska rapporter. 
Dessa omfattar utfall, budget och jämförelse med föregående år 
samt orderstock, investeringar och ett antal nyckeltal.

U T VÄ R DE R I NG AV ST Y R E L SEN 
OCH V E R K STÄ L L A N DE DI R E K T ÖR EN
Styrelsens arbete utvärderas årligen och det gjordes 2016 
genom en enkät, genomförd av Styrelseakademien, som redo- 
visades vid decembersammanträdet.

Styrelsen utvärderar fortlöpande vd:s arbete genom att följa 
verksamhetens utveckling mot uppställda mål. En gång per år, i 
samband med styrelsesammanträdet i mars, görs en mer  
formell utvärdering som diskuteras med verkställande 
direktören.

A NA LYS OCH H A N T E R I NG AV R ISK E R
I ledningssystemet ingår även rutiner och en metodik för årliga 
riskanalyser avseende allt från ekonomiska risker och förhållanden, 
IT-säkerhet, omvärldsfaktorer och kundrelationer till kompe-
tensförluster och risker förknippade med image och varumärke. 
Riskanalyserna åtföljs av åtgärdsplaner. Lednings-systemet är 
föremål för intern revision två gånger per år samt en löpande 
kontroll av oberoende kvalitets- och miljörevisorer. Även detta 
arbete redovisas för styrelsen.
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