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Vi fortsätter att
bidra till ett
hållbart samhälle
Vi är nu drygt 300 medarbetare på IVL Svenska Miljöinstitutet som
alla arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbar tillväxt.
Vårt arbete bidrar bland annat till att uppfylla FN:s 17 globala
mål för hållbar utveckling samt de svenska miljömålen. I årets årsredovisning har vi fokuserat på att lyfta fram exempel som speglar
fyra av FN:s mål: Hav och marina resurser, Rent vatten och sanitet
för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt
Hållbar konsumtion och produktion.
Vatten och vattenbruk har varit ett av våra styrkeområden ända
sedan IVL bildades för mer än 50 år sedan. Under de senaste åren
har vi gjort en lyckad satsning på det marina området, framförallt
genom våra medarbetare som är baserade på Kristinebergs marina
forsknings- och innovationscenter utanför Fiskebäckskil. Några sidor
längre fram i vår årsredovisning kan du läsa mer om hur några högaktuella projekt där vi bidrar till blå tillväxt och till att utveckla hållbara system för marin livsmedelsproduktion i Sverige. Under året
har vi även arbetat med ett projekt för att slå ett slag för en hållbar
vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska och
globala vattenfrågorna. I maj 2018 lanserades Sveriges första öl
bryggt på återvunnet vatten. Bakom initiativet stod IVL Svenska
Miljöinstitutet i ett samarbete med Nya Carnegiebryggeriet och
Carlsberg Sverige.
Som ett led i att bidra till vår vision om ett hållbart samhälle
har vårt arbete med återvinning och återbruk fortsatt under 2018.
Vår vision fick styra när vår verksamhet växte ur lokalerna i såväl
Göteborg som i Stockholm. I stället för flytt till nya kontor blev det
renovering – på ett hållbart sätt. Återbruk av möbler och byggmaterial har sparat många ton av både avfall och utsläpp av
växthusgaser. Och pengar.
I årsredovisningen uppmärksammar vi även hur IVL successivt
har stärkt kompetensen inom kemikalieområdet, från analys till
praktiska rutiner, för säker användning och lagstiftning kring
klassificering och märkning av produkter för olika
marknader samt för digital kontroll av kemikalier i
byggprodukter. Mer om detta längre fram
i årsredovisningen.
Nyckeln till att 2018 blev ytterligare ett
framgångsrikt år i vår utveckling är våra
engagerade och kompetenta medarbetare
och i artiklarna som följer har vi valt att
porträttera några av medarbetarna i
projekten.
Trevlig läsning!

TORD SVEDBERG, VD

Några viktiga
händelser 2018
IVL:s vision är ett hållbart samhälle. Den ledstjärnan fick styra när verksamheten växte ur
lokalerna. Så i stället för flytt blev det renovering
– på ett hållbart sätt. Återbruk av möbler och byggmaterial har sparat många ton avfall och växthusgaser, men även pengar. Trots det är stora kostnader 2018, både interna och externa, förknippade
med utvecklingen av våra kontor i Stockholm och
Göteborg. Under första kvartalet kunde Göteborgskontoret flytta in i sina renoverade lokaler. Kort
dessförinnan evakuerades Stockholmskontoret och
flyttade tillbaka under fjärde kvartalet. Detta
utvecklingsarbete är en av orsakerna till årets lägre
debiteringsgrad.
I bolagets långsiktiga mål, antagna av bolagsstyrelsen, finns ett uttalat expansionsmål som går
ut på en fördubbling av omsättningen till 2020,
eller en tillväxt på 10 procent per år. Denna tillväxt
ska ske både organiskt och genom förvärv; dock får
den inte ske på bekostnad av kvaliteten på forskning och uppdrag. Motivet för en expansion är att
en sådan krävs för att IVL även fortsatt ska kunna
bidra till en hållbar tillväxt inom näringsliv och
övrigt samhälle, liksom på den internationella
marknaden. Under året ha det skett en tillväxt och
fler strategiska rekryteringar har gjorts. Antalet
medarbetare har fortsatt att öka under 2018.
För att klara vår vision om ett hållbart samhälle
krävs kunskap och kreativitet
2018 beviljades IVL forskningsprogrammet
Mistra Digital Forest som koordineras av Skogsindustrierna. Programmet utgör en bred satsning
på digitalisering och ökad effektivisering i skogsbruket och IVL är ansvariga för utveckling av
metoder för hållbarhetsbedömning och
visualisering.
IVL har under många år bedrivit projektverksamhet i Indien, mestadels finansierat från
Sverige, svenska företag och EU. I ett projekt
finansierat av EU:s biståndsbudget har IVL haft en
rådgivande roll i hur städerna Mumbai och Delhi
ska lösa sina vatten- och avfallsproblem. Som en
uppföljning av detta har IVL vunnit en upphandling där vi tillsammans med en lokal konsult under
sex år ska utvärdera uppförandet av de två största
kommunala avloppsreningsverken i Mumbai.
Vi har därför etablerat ett IVL-kontor i Mumbai.
Ett uppföljande besök har också resulterat i en förstudie av en anläggning i Pune som omvandlar
avfall till energi och som ska finansieras av beställaren. IVL har även tillsammans med teknikföretagen bearbetat olika Smart City-initiativ och arbetar
nu med ett projekt om återföring av renat avloppsvatten till jordbruksmark i Pimpri.
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Vilka vi är
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående forskningsinstitut inom miljö
och hållbarhet. Med Sveriges bredaste miljöprofil förenar vi tillämpad forskning
och utveckling med en nära samverkan med näringsliv och det offentliga.
Vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande och våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund.
Miljöfrågor berör alla samhällsområden, från
ekonomi till sociala frågor. Vi måste se till alla
delar och hur de påverkar varandra. IVL verkar
över hela hållbarhetsområdet. Utöver naturvetenskaplig miljökompetens har vi även

beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare
bland våra medarbetare. Vi har både bredd och
specialistkompetens – nästan en tredjedel av
våra anställda har doktorerat.

VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på
trovärdighet, framsynthet,
helhetssyn, engagemang och nytta.

VÅRT SYFTE
IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag
för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.
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VÅR VISION
IVL:s vision är ett hållbart samhälle. Vi driver på
omställningen till det hållbara samhället genom att
omvandla:
• vetenskap till verklighet
• miljöproblem till möjligheter
• linjära processer till en cirkulär ekonomi

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Vad vi gör
IVL bidrar genom sin affärsmodell och sin verksamhet till att stärka svensk konkurrenskraft.
Vi stödjer företag och statliga myndigheter i deras hållbarhetsarbete för att lösa specifika
miljöproblem på en nationell och internationell arena. Forskning och utveckling är basen i vår
verksamhet. Som forskningsutövare utvecklar vi också kompetens som utgör grunden för vår
konsultverksamhet.
KUNDER OCH UPPDRAGSGIVARE

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTETS ERBJUDANDE

MED OLIKA TYPER AV UPPDRAG

KUNDANPASSADE
UPPDRAG

Forskning och
konsulttjänster på uppdrag
av externa kunder

ÅTGÄRDER

Utbildning

Kommunikation
Kommunnikation

DJUP OCH
FRAMTIDSINRIKTAD
FORSKNING

Samfinansierad,
anslagsfinansierad eller
EU-finansierad

UTREDNING
G OCH
KONSEKVENSENS
ANALYS

STRATEGIER
FÖR LÅNGSIKTIG
HÅLLBARHET

Konsultation ochh
ning
i
processledning

Vi driver på omställningen ti
till
ill ddet
et hållbara samhället
genom att omvandla vetenskap till verklighet,
miljöproblem till möjligheter och
linjära processer till en cirkulär ekonomi
via arbete inom våra fyra temaområden.

Naturresurser,
klimat och miljö
Resurseffektiva
kretslopp
och konsumtion

Hållbar
stadsutveckling
och transporter

VÅRA STRATEGISKT PRIORITERADE OMRÅDEN
Våra fyra temaområden: Naturresurser, klimat och miljö,
Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och
miljöteknik samt Hållbar stadsutveckling och transporter utgör
grunden för våra strategiskt prioriterade områden.

Hållbar produktion
och miljöteknik
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Vilka vi finns till för
IVL förenar tillämpad forskning och utveckling i en nära samverkan med näringslivet
och det offentliga. Våra uppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av
tvärvetenskap och systemtänkande.
Vi driver på omställningen till det hållbara samhället
genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en
cirkulär ekonomi.

UPPDELAT UTIFRÅN VÅRA TEMAOMRÅDEN
HAR IVL FYRA VERKSAMHETSRÅD
– ARENOR DÄR VI ERBJUDER EXTERNA
INTRESSENTER ATT DELTA:
• Naturresurser, klimat och miljö
• Resurseffektiva kretslopp och konsumtion
• Hållbar produktion och miljöteknik
• Hållbar stadsutveckling och transporter

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att fånga
upp kundbehov och för en kontinuerlig dialog med
samarbetspartner, styrelse och ägare samt beslutsfattare och myndigheter.

NÄRINGSLIV
IVL:s kunder spänner över ett stort antal branscher,
där vi bland annat tar fram beslutsunderlag och miljöuppföljningar. Under 2018 har IVL haft 886 uppdrag
i sin projektportfölj med svenska och internationella
näringslivskunder.
POLITIKER OCH MYNDIGHETER
IVL bedriver forskning och uppdrag till staten och
näringslivet. Dessa är dels samfinansierade av staten
och näringslivet, dels anslagsfinansierade genom
statliga forskningsorgan, forskningsstiftelser samt
EU-projekt. 51 procent av våra projekt genomfördes under 2018 med anslag från myndigheter
och EU.
SAMARBETSPARTNER
IVL har i samarbete med sina partner varit framgångsrika inom EU-systemet. Under 2018 har vi haft
32 rullande EU-projekt och 8 nya EU-projekt har
beviljats under året.
INTRESSE- OCH BRANSCHORGANISATIONER
Som oberoende aktör utgör IVL en viktig mötesplats
för branschöverskridande frågor, samt en arena för
möten mellan näringsliv och myndigheter. I många
projekt arbetar vi i nära samverkan med intresseoch branschorganisationer.
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Miljönytta hos några
av våra kunder
"Vi inom Byggmaterialindustrierna har samarbetat med IVL under
flera år för att skapa ett system för digitala byggvarudeklarationer.
IVL:s oberoende och vetenskapliga angreppssätt är viktigt i frågor
som inte alltid har enkla svar. Vi ser att digitaliseringen kommer att vara
en möjliggörare för att materialindustrin ska kunna lämna relevant
miljöinformation och beställarna ska kunna göra hållbara materialval."
Anneli Kouthoofd
vd,
Byggmaterialindustrierna

”När ByggMiljöGruppen gör bedömningar vid skadeutredningar är
IVL Svenska Miljöinstitutet en viktig leverantör/partner. IVL:s analyser
underlättar vårt arbete och gör att vi på ett effektivt sätt kan bekräfta den
bedömning vi gör. På så sätt säkrar vi en bättre inomhusmiljö då rätt
åtgärder genomförs.”
Lasse Iisakka
Utredningsingenjör, SBR,
ByggMiljöGruppen

"IVL hjälpte oss att bättre förstå hur våra produkter påverkar miljön
under hela sin livscykel, från utvinningen av råvaror till hanteringen av
uttjänta produkter. Resultatet av detta arbete är HL Sustainable Choice,
som består i ett brett utbud av hållbara marknadsföringslösningar
i förnybara eller återvunna material som kompletterar vårt ursprungliga
sortiment. Vi började med hyllkantslister och hylltalare och vår ambition
är att 2019 kunna erbjuda våra kunder ett sortiment som till en tredjedel
består av hållbara material.”
Jonas Marking
Product Manager, Lead HL Sustainable Choice,
HL Display AB
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PETER NYGÅRDS
ORDFÖRANDE STIFTELSEN IVL

Styrkan i att
vara stiftelse
Den samfinansierade forskningen är stiftelsens viktigaste
instrument. Det unika med IVL är enligt min mening detta
forum där näringslivets och statens intressen kan mötas,
till gagn för samhället. IVL visar också på styrkan i att ha
forskning och uppdragsverksamhet i samma organisation.
Att direkt kunna överföra forskningsresultat till kunder
som anlitar IVL, och se till att nya rön kommer till praktisk
användning – det är bra för samhällsutvecklingen.
Som ordförande för ägarstiftelsen SIVL ser jag vikten av att
garantera IVL:s oberoende och långsiktighet. Det borgar vår
speciella ägarstruktur för. Den består av ett aktiebolag med
dotterbolag, IVL Svenska Miljöinstitutet, som i sin tur ägs av
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL.
Till stiftelsens styrelse förordnar regeringen och näringslivet
lika många ledamöter var. Fördelen med det ägarskapet är att en
stiftelses inriktning ligger fast. Den är inte lätt att ändra på och
det passar väldigt bra här.
Stiftelsen styr aktiebolaget med en handfull verktyg.
Det finns ett ägardirektiv som slår fast IVL:s uppdrag och syfte.
Vidare fastställer stiftelsen bolagets årliga verksamhetsplaner
för den samfinansierade forskningen. Vi i stiftelsen ser också
varje år över sammansättningen i bolagsstyrelsen. Finns där
rätt kompetens? Är ledamöterna tillräckligt aktiva? Har någon
suttit för länge? Vi behöver en skicklig och aktiv bolagsstyrelse
som bidrar till verksamheten.

För att bredda kontaktytan och engagemanget riktas insatserna
sedan några år i fyra temaområden, där varje temaområde har
ett brett sammansatt verksamhetsråd som samarbetar med
ägarstiftelsen.
Det unika med IVL är enligt min mening detta forum där
näringslivets och statens intressen kan mötas, till gagn för
samhället. Det är ett effektivt sätt att åstadkomma bra resultat.
Jag anser att IVL Svenska Miljöinstitutet har lyckats bra med
få stat och näringsliv att samspela i viktiga frågor. IVL har
också lyckats få forskar- och konsultkulturer att samsas under
samma tak. Vi har visat på styrkan i att ha forskning och uppdragsverksamhet i samma organisation. Att direkt kunna överföra forskningsresultat till kunder som anlitar IVL för uppdrag
ger en styrka.
Det handlar om att vara klar över rollerna. En forskare
kanske inte vill vara så aktiv att sälja sin kompetens på en
marknad. En konsult vill kanske inte ägna allt för lång tid på
bakgrundsanalyser. Lyckas man förena dessa kompetenser kan
effekten bli väldigt bra. Det sistnämnda bevisas inte minst av
det faktum att IVL Svenska Miljöinstitutet har lätt att rekrytera
skickliga och kompetenta medarbetare, just de personerna som
andra aktörer också drar i. Vi vill också att de som har jobbat
hos oss ska vara attraktiva för näringslivet.
I framtiden behöver vi växa ytterligare. Vi behöver få till en
större kritisk massa av forskare inom en rad områden för att
behålla vår relevans och göra ännu större miljönytta. Det är bra
för samhällsutvecklingen.

AT T FÅ STAT O CH NÄ R I NGSL I V AT T
SA M SPE L A I V I K T IG A F R ÅG OR

Ett viktigt styrmedel är de statliga medlen för samfinansierad
forskning, i dagsläget knappt 40 miljoner kronor årligen.
Dessa förfogar stiftelsen över och fördelar till olika projekt.
Den samfinansierade forskningen bygger på att näringslivet,
andra organisationer eller EU ska bidra med minst lika mycket
som SIVL bidrar med genom de statliga medlen.

8

Peter Nygårds
ordförande
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL
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ANNA JARNEHAMMAR
ENHETSCHEF AFFÄRSUTVECKLING OCH MARKNAD

Vår affärsutveckling
och våra dotterbolag
Affärsutveckling är nödvändigt för att IVL hela tiden ska kunna ligga i framkant och vara
relevanta för våra kunder, ägare och intressenter.
Inom våra enheter sker affärsutveckling löpande för att hela
tiden anpassa det vi erbjuder till kraven på den marknad där
IVL befinner sig. Vi måste dessutom satsa på helt nya områden
och därför sker ibland utvecklingen inom våra affärsutvecklingsenheter. Vi kan då skapa lyskraft både internt och externt
och snabbare etablera nya satsningar.
Exempel på sådana satsningar är att vi 2014 startade området
Hållbar mobilitet samt etablerade IVL:s Malmökontor. Båda
dessa nådde efter tre år en kritisk massa i form av personella
resurser och finansering och verksamheten kunde då flyttas till
den mer operativa verksamheten.
Ett just nu pågående affärsutvecklingsområde är hållbar
digitalisering, som vi tror kommer att förändra både våra

nuvarande verksamheter och våra kunders verksamheter.
Affärsutveckling sker också genom att ta forskningsresultat
till en tjänst eller erbjudande som lämpar sig att driva som ett
eget bolag, ibland med delägarskap med den bransch det berör.
Vi kan då nå ut till en bredare grupp av kunder och intressenter,
samtidigt som vi kan driva en fråga mer fokuserat.

"Vi måste hela tiden anpassa
det vi erbjuder till kraven på
den marknad där IVL befinner sig."

VÅRA DOT TERBOLAG

eBVD i Norden hanterar byggmaterialindustrins miljödata digitalt och bidrar samtidigt till digitaliseringen inom
branschen.
BASTA online AB hjälper byggsektorn att systematisera
arbetet med att fasa ut särskilt farliga ämnen från
byggnadsmaterial. De företag som använder systemet
höjer automatiskt sin kompetens om kemikalier i varor.
www.bastaonline.se
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EPD International erbjuder ett trovärdigt system för att
verifiera en produkts miljöprestanda samtidigt som vi nu
också arbetar med att göra informationen digitalt tillgänglig
på marknaden.
www.environdec.com
IVL har också ett etablerat dotterbolag i Kina för att enklare
kunna nå ut på den marknaden och vi har även etablerat IVL
i Indien.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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JOHN MUNTHE

FORSKNINGSCHEF

Vår forskning följer
behoven i vår omvärld
IVL:s forskningsverksamhet är bred och berör i stort sett alla samhällssektorer. Det är en styrka i sig,
men det ställer också höga krav på att vi utvecklar och anpassar vår kompetens på många områden
samtidigt.
Inriktningen på vår forskning följer trender och behov i vår
omvärld. Överst på listan hamnar just nu inte oväntat klimatförändringen och behov av analyser och utvärderingar, men
framför allt åtgärder. Det är ju väl känt att förändringshastigheten mot ett klimatneutralt samhälle är för långsam.
Vi behöver arbeta för både nya tekniska lösningar och för att
införa de lösningar som redan finns, i Sverige och kanske i
ännu högre grad internationellt. Klimatförändringen är redan
igång och därför behöver vi även arbeta med konsekvensanalyser
och klimatanpassning.
Andra prioriterade områden för oss är den cirkulära ekonomin och en hållbar kemikalieanvändning – välbekanta frågor
där det krävs att vi går från ord till handling för att uppnå
resultat.
Vi tror också att 2019 kommer att bli starten på stora nationella och internationella satsningar på en hållbar blå ekonomi.
Grunden för en hållbar blå ekonomi är kunskap om havens
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ekosystem och hur de påverkas av människans aktiviteter.
Detta tillsammans med innovationer och entreprenörskap är
också basen för vårt samarbete inom Kristineberg Marine
Research and Innovation Centre – en verksamhet som kommer
att stärkas under 2019.
SAT SN I NG PÅ DIGITA L ISE R I NG

Liksom i alla andra delar av samhället satsar vi också stort
på digitalisering. I grunden ser vi en stor nytta av digitalisering
genom till exempel bättre tillgänglighet och användning av
miljödata för beslutsunderlag, men vi märker också att
digitaliseringen kräver ständig systemutveckling för hantering
och bearbetning.
Med den kraft som digitaliseringen har i vårt samhälle idag
måste vi också ställa oss frågan om vilka konsekvenserna blir,
för oss människor, vårt beteende och naturligtvis för vår miljö.
Under de senaste åren har vi arbetat med de globala håll-

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

IVL och de globala målen
för hållbar utveckling
barhetsmålen som grund för utvärdering av projekt och verksamhet. Genom att använda hållbarhetsmålen som ramverk
för utvärdering minskar risken för forskning som genomförs i
stuprör utan kontakt med andra frågor i omvärlden. En viktig
del är också att uppmärksamma, erkänna och beskriva eventuella målkonflikter och arbeta för att göra relevanta
avvägningar.
Behovet av forskning och utveckling för hållbarhet återspeglas också i att det satsas stora pengar både nationellt och
inom EU. Även näringslivet går in med stora resurser för att
ställa om till en hållbar verksamhet, inte minst på klimatområdet. För att möjliggöra ett förändrings- och omställningsarbete krävs dock mer än satsningar på forskning under
några år. Det tar även tid och resurser att omsätta forskningsresultat till verklighet och säkerställa att den nya kunskapen
"Målet
med tillämpad forskning är att nå
implementeras.

fram och göra skillnad, visa på lösningar på
FOR SK N ING M Å STE FÖL JA S AV IM PLEM ENTER ING
samhällets
utmaningar och presentera dem
Satsningar på både forskning och implementering kan i
i en form som
ärSverige
tillgänglig
utanförav
forskarförlängningen
gynna
som exportnation
hållbara
världen."
lösningar, produkter och tjänster. Behoven är enorma på en

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning för
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt. Vårt
arbete bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar
utveckling i Agenda 2030 samt de svenska miljömålen.
De 17 globala målen antogs av världens ledare vid ett toppmöte i september 2015. De är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Syftet med dem är
att uppnå en hållbar utveckling genom att försöka lösa klimatkrisen samt att minska ojämlikheter och avskaffa extrem fattigdom fram till 2030.
Vi har i vår miljö- och hållbarhetspolicy betonat att all vår
forskning samt utvecklings- och uppdragsverksamhet ska bidra
till att uppfylla såväl de 17 globala målen för hållbar utveckling
som de av regeringen antagna svenska miljömålen.
Omvärlden utvecklas och förändras ständigt. För att uppnå
en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle behöver vi
därför gemensamt agera för att finna nya vägar framåt. I IVL:s
forskning och projekt arbetar vi ständigt för att hitta
lösningar för en hållbar framtid. Detta gäller för vatten, hav,
energi, byggande, avfall, återvinning, konsumtion, industri,
ekosystem och samarbeten.

global marknad. Men det finns även hot för en relativt liten
forskningsaktör som IVL. Akademin fortsätter att utvecklas
IVL har identifierat att verksamheten främst bidrar till följande
mot alltmer tillämpad forskning som svar på samhällets krav
nio globala mål. Kring dessa konkretiseras våra mål och vår
att de ska bidra till samhällsutvecklingen. Det skapar en ökad
årliga uppföljning:
konkurrens om anslagen – vilket är helt i sin ordning – men
• Rent vatten och sanitet för alla
det ställer än högre krav på instituten.
• Hållbar energi för alla
En brist på förståelse för institutens finansieringsmodell
• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
och behov av kostnadstäckning – som är annorlunda än
• Hållbara städer och samhällen
akademins – kan skapa en snedvridning av konkurrensen.
• Hållbar konsumtion och produktion
På EU:s spelplan konkurrerar vi inte sällan med institut som i
• Bekämpa klimatförändringarna
grunden har en helt annan nivå av statligt stöd och finansiella
• Hav och marina resurser
resurser.
• Ekosystem och biologisk mångfald
Ökad konkurrens till trots, genom att upprätthålla och
INGEN
INGEN
GOD HÄLSA OCH
• Genomförande och globalt partnerskap
utveckla vår bredd och fördjupa samarbetet med näringsliv,
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
myndigheter och andra forskningsutövare har IVL:s forskI årets årsredovisning har vi fokuserat på att lyfta fram exempel
ning mycket goda möjligheter att fortsätta utvecklas i positiv
som speglar Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar industri,
riktning och växa under de kommande åren. Viktigt är också
INGEN
INGEN
JÄMSTÄLLDHET
RENT VATTEN
INGEN GOD HÄLSA OCH
INGENGOD UTBILDNING
GOD HÄLSA
OCH
GOD UTBILDNING
RENT VATTEN
OCH INDUSTRI,
HÅLLBAR
HÅLLBAROCH
ENERGI JÄMSTÄLLDHET
ANSTÄNDIGA
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA och infrastruktur,
SANITET
ALLA konsumtion
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA
SANITET FÖRINNOVATIONER
ALLA
FÖRFÖR
ALLA
ARBETSVILLKOR och
OCH
innovationer
Hållbar
vårt unika samarbete med både myndigheter och näringsliv
OCH EKONOMISK
INFRASTRUKTUR
TILLVÄXT
produktion
samt
Hav
och
marina
resurser.
och vår samfinansierade forskning – ett framgångsrikt
koncept som har lett till konstruktiv dialog, ny kunskap och
lösningar på många
miljöutmaningar
drygt
HÅLLBAR
ENERGI senaste
ANSTÄNDIGA
HÅLLBAR
INDUSTRI, RENT VATTEN
MINSKAD
HÅLLBARHÅLLBARA
INDUSTRI,STÄDER
MINSKAD
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OCH EKONOMISK
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BEKÄMPA KLIMAT- MINSKAD HAV OCH MARINA HÅLLBARA
EKOSYSTEM
FREDLIGA
BEKÄMPA
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MILJÖNYTTA:
Har sparat utsläpp
av 94 ton växthusgaser,
sparat resurser och sänkt
kostnader

GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

Återbruk
har skapat nya hållbara
IVL-kontor
IVL:s vision är ett hållbart samhälle. Den ledstjärnan fick styra när verksamheten växte ur lokalerna.
Så i stället för flytt blev det renovering – på ett hållbart sätt. Återbruk av möbler och byggmaterial har
sparat många ton av både avfall och utsläpp av växthusgaser. Och pengar.
IVL Svenska Miljöinstitutet har vuxit kraftigt de senaste åren
och har nu fler än 300 medarbetare. Lokalerna i såväl
Stockholm som Göteborg har snabbt blivit för trånga.
Men i stället för att flytta till nya adresser blev valet att
renovera båda kontoren. Målet var att skapa en både smart
och hållbar arbetsplats.
Lokalprojektet, som det har kallats internt, pågick i närmare
tre år. Och till slut var det klart: i mars 2018 stod Göteborgskontoret redo för återflytt och i oktober samma år var renoveringen av Stockholmskontoret klar. Genom flexibla arbetsplatser ryms nu fler medarbetare på samma yta och kontoren kan
bli kvar på samma plats, med Chalmers och KTH som närmaste
grannar.
I V L BL E V SI N E GEN FA L L ST U DI E

Samtidigt med ombyggnaden pågick flera forskningsprojekt
med fokus på återbruk av kontorsinredning, så IVL passade på
att använda sin egen renovering som fallstudie.
– Vi ville göra det så resurseffektivt som möjligt ur ett materialperspektiv. Det är en stolthet att visa att vi lever som vi lär, även
när det gäller våra lokaler, säger Carina Loh Lindholm, som har
arbetat både med IVL:s renovering och med andra återbruksprojekt i byggsektorn.
Det innebar att IVL både återanvände befintlig inredning och
köpte begagnande möbler. En del möbler fick kläs om och vissa
skrivbord fick nya skivor. I de nya lokalerna är 60 procent av
möblerna återbrukade och omkring 40 procent av den fasta
interiören, exempelvis dörrpartier, VVS-produkter och akustik-
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skivor. Sammanlagt handlar det om 30 ton möbler och
inredning som har återbrukats.
ÅT E R BRU K L ÖNA R SIG

Återbruk på kontor är en besparing hur man än räknar:
ekonomiskt, avfallsmässigt och när det gäller klimatpåverkan,
det visar flera projekt där IVL har deltagit. Och resultatet på
IVL:s två egna kontor är bevis på det:
• Utsläppen av växthusgaser blev 94 ton mindre än om allt hade
köpts in nytt. Det innebär 60 procents lägre klimatbelastning.
Genom att begagnade produkter har sålts och därför kan återbrukas på annat håll kan utsläppen minska med ytterligare 33 ton.
• Avfallet blev 30 ton mindre – och minskningen kan bli ytterligare 9 ton genom att begagnade produkter har sålts till andra.
• Ombyggnaden blev 3,3 miljoner kronor billigare. Många tror
att återbruk ska kosta mer än en vanlig ombyggnad, men det
blev alltså tvärtom. Besparingarna i form av minskade
inköpskostnader vägde enkelt upp de ökade arbetskostnaderna.
– Även när vi räknar in kostnader för mertid i samband med
inventering, rekonditionering och inköp blir totalpriset lägre än
om vi hade köpt allt nytt, säger Carina Loh Lindholm.
TÄV L A DE OM T IT E L N
”S V E R IGE S SN YG G A ST E KON T OR”

Tiden för projektet påverkades genom att det krävdes en större
insats av Spectrum Arkitekter och hyresgästrepresentanten
Tenant and Partner, men själva byggskedet försenades inte alls.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

F O T O : JON A S T OBI N

Omklädda möbler, rekonditionerade skrivbord och porslin
med retrokänsla på de nyrenoverade kontoren i Stockholm
och Göteborg sänder en tydlig signal: på IVL lever vi som vi lär.
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ÅTER BR UK

94 ton växthusgaser förhindrades genom återbruket
på IVL:s kontor. Störst klimatnytta gav återbruket av
höj- och sänkbara skrivbord eftersom de fanns i stora
mängder och består av både metall och elektronik.

– Det är jätteviktigt vilken arkitekt man har. Det är en större
utmaning att skapa en attraktiv enhet av nytt och gammalt, säger
Carina Loh Lindholm, som lovordar arkitektfirmans insats:
– De hade inte jobbat med återbruk av fasta byggprodukter
tidigare. Jag var lite rädd att det inte skulle bli så snyggt, men de
gjorde ett väldigt bra jobb.
Resultatet blev till och med så bra att IVL:s kontor i Göteborg
blev nominerat till tävlingen Sveriges snyggaste kontor. En fördel med ombyggnaden är att IVL:s medarbetare har fått personlig erfarenhet som de kan sprida till andra. Kontoren fungerar
som referenslokaler där många studiebesökare fått inspiration.
– Deltagarna i våra forskningsprojekt, både IVL:are och
andra, har fått ytterligare förstelse för hur man kan arbeta med
återbruk och hur vi ska nå ut och engagera branschen.
En lärdom är att det är lättare att återbruka möbler än interiöra
byggprodukter, eftersom det är ont om aktörer som tar emot
lagrar och säljer vidare begagnade byggprodukter,
– Vi ser än så länge en mer utvecklad återbruksmarknad för
fasta interiöra byggprodukter i Stockholm än i Göteborg.
Det gjorde att vi i Göteborg inte kunde sälja vidare exempelvis
dörrar och glaspartier som inte längre skulle användas, de fick i
stället avfallshanteras. Det kunde vi däremot i Stockholm tack
vare vår partner Kompanjonen, säger Carina Loh Lindholm.
M A R K NA DSPL AT S F ÖR BE G AGNAT PÅ VÄG

I projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn arbetar IVL
tillsammans med flera andra aktörer för att stärka och utveckla
återbruksmarknaden för fasta byggprodukter. Plattformen
Centrum för cirkulärt byggande med webbsidan www.ccbuild.
se kommer under 2019 att kunna erbjuda digitala verktyg som
ska göra det enklare att nå ett storskaligt återbruk. Det inkluderar en marknadsplats för begagnade byggprodukter och ett
inventeringsverktyg som kan användas för att märka upp
produkterna efter typ, ålder och kvalitet.
– Med bättre samverkan i hela kedjan – från hyresgäster,
fastighetsägare, bygg- och rivningsentreprenörer, arkitekter
och återförsäljare – kan vi ta mer kontorsinredning hela vägen
från byggnad till byggnad, säger Carina Loh Lindholm.
Vill du veta mer om IVL:s arbete och tjänster inom
återbruk, kontakta: Carina Loh Lindholm,
carina.loh.lindholm@ivl.se, tel. 010-788 69 21.
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Carina Loh Lindholm
arbetar med hållbart samhällsbyggande
på Göteborgskontoret
”Jag började på IVL för fyra år sedan efter att ha arbetat
som miljöstrateg och -konsult. Chansen lockade att få
jobba i större projekt, både nationellt och internationellt.
IVL har så bred och djup kompetens, så vi kan bygga
projekt som tar sig an komplexa frågor. Och det har
verkligen blivit så!
Att få jobba med återbruk vid ombyggnad av kontor är
det roligaste jag har gjort, särskilt med våra egna lokaler.
Det här är inte grund- eller spjutspetsforskning – det är
tillämpad forskning, vi får något att hända. Det gillar jag
– jag är nog fortfarande miljöstrateg i hjärtat.
Mitt drömprojekt är att få ta med våra erfarenheter
från återbruk till Kiruna, så de kan använda dem när de
flyttar sin stad.
Jag är kemist och engagerad i Basta, det system där
IVL arbetar för att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen
i byggprodukter. Det är roligt att vara nära branschen
och vara med och driva på utvecklingen – även om jag
önskar att det kunde gå fortare.”
Ditt bästa miljötips?
"Fortsätt använda dina grejer – kläder, telefon, möbler,
vad det än är – eller köp begagnat!"
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Vad lönar sig bäst att återbruka?
Det IVL-ledda projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har undersökt vad man kan spara
genom att återbruka byggmaterial och möbler när man renoverar eller bygger nytt. Åtta vanliga produkter
undersöktes: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar,
takplattor och textilgolvplattor. Siffrorna visar vilka besparingar som kan göras vid renovering av ett exempelkontor på 2 000 kvadratmeter och med 170 anställda.
Vill du spara för klimatets skull? Satsa på att återbruka:
• Höj- och sänkbara skrivbord: 17 ton koldioxidutsläpp
• Kontorsstolar: 15 ton koldioxidutsläpp
• Glaspartier: 13 ton koldioxidutsläpp

Vill du spara pengar? Satsa på att återbruka:
• Kontorsstolar: 600 000 kronor
• Textilgolvplattor: 350 000 kronor
• Höj- och sänkbara skrivbord: 300 000 kronor

Vill du minska avfallet? Satsa på att återbruka:
• Glaspartier: 14 ton avfall
• Höj- och sänkbara skrivbord: 7 ton avfall
• Textilgolvplattor: 6 ton avfall

När de tre sätten att spara vägs samman lönar det sig mest att
återbruka glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt
kontorsstolar.
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Ny kunskap om
möjligheterna att öka
återanvändningen
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Var femte föremål
som slängs är
fullt användbart
Alla som har besökt en återvinningscentral vet att en hel del av det som kastas är i utmärkt
skick. När IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir på uppdrag av Avfall Sverige gick igenom
innehållet i ett dussintal containrar visade det sig att var femte produkt gick att återanvända.
– I grund och botten vill vi minska avfallsmängderna och öka
återbruket. Men innan vi satsar på ett ökat återbruk behöver
vi veta mer om vilka grejer som hamnar på återvinningscentralerna och i vilket skick de är. Ju mer vi vet om avfallet
desto mer kan vi göra med det, säger Johan Hultén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Sexton så kallade plockanalyser utfördes på två olika återvinningscentraler, både under hösten och våren. Totalt sorterades
över 15 ton avfall. Nära 17 000 produkter bedömdes var för sig.
– Vi hittade allt från enorma mängder fiskfoder, frimärken
och frallor till solstolar, cyklar och flytvästar. Det här är så vitt
vi vet den första studien i sitt slag som bokstavligen lyfter på
varenda sten för att kunna säga något om potentialen för ökat
återbruk, säger Johan Hultén.

• 18 procent av det som kastats bedömdes som
återanvändbart och hade kunnat säljas i second
hand-butik.

BE HÖVS N YA M A R K NA DE R

• 42 procent var i sådant skick att återanvändning
inte var möjligt.

Vill du veta mer om IVL:s arbete med återbruk och avfallshantering, kontakta:
Johan Hultén, johan.hulten@ivl.se tel: 010-788 69 15
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• 3 procent bedömdes som kommersiellt återanvändbart
efter reparation.
• 5 procent bedömdes som funktionellt återanvändbart
och borde kunna användas även om det inte har något
betydande ekonomiskt värde.

• 32 procent utgjordes av felsorterat avfall som
förpackningar och trädgårdsavfall.

Övrigt
avfall

Icke
återanvändbart

Kommersiellt
återanvändbart

Reparerbart
Funktionellt
återanvändbart
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F O T O : A N N A E DLU N D

Av de produkter som bedömdes som återanvändbara utgjordes
det mesta av varor som mer sällan hamnar i begagnathandeln:
byggprodukter och verktyg till exempel.
– Mycket skulle kunna säljas på en andrahandsmarknad men
i många fall vet vi att det blir svårt att hitta köpare. Om återanvändningen ska öka behövs nya affärsmodeller och samarbete
med nya aktörer för att nå nya målgrupper, till exempel en nischad
andrahandsmarknad för byggmaterial, säger Johan Hultén.
Drygt 300 produkter analyserades också för att se om de innehöll farliga ämnen. Analysresultaten ger en inblick i problematiken med farliga ämnen vid återanvändning. Farliga ämnen
hittades i en betydande andel produkter, men i låga halter.
Studien leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierades till största delen av Avfall Sverige. Plockanalyserna
utfördes i samarbete med Envir, som är specialiserade på att
undersöka olika typer av avfall.

Det här visade plockanalyserna
på återvinningscentralerna:

Johan Hultén
avfallsexpert, arbetar på Göteborgskontoret
"Jag jobbar i olika projekt inom avfall och avfallsförebyggande, från att ta fram statistik eller forskning till
mer konkreta konsultuppdrag. Jag vill ta fram fakta som
hjälper beslutsfattare.
Det händer mycket på avfallsområdet. Vissa saker går åt
fel håll, som att mängden avfall fortfarande ökar, andra
saker går fort framåt till det bättre. Ingen höjer till exempel
längre på ögonbrynen åt att livsmedelsföretag skänker
överskottsmat till välgörenhetsorganisationer. Det är bara
ett par år sedan som vi på uppdrag av Nordiska ministerrådet undersökte hur det kan göras professionellt och säkert.
Mitt drömprojekt på IVL är att få jobba med kommuner
och lokalt näringsliv som verkligen vågar investera i infra-
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struktur för återanvändning, och se till att de får igen den
investeringen i resurseffektivitet och fler arbetstillfällen.
Cirkulär ekonomi är en systemförändring, vi måste våga
satsa.
Under ÅVC-projektet lärde jag känna Sanita Vukicevic
från Envir. Hon var en drivande kraft i att etablera och
utveckla plockanalyser som metod. Hon gick hastigt bort
medan rapporten skrevs. Jag kommer att minnas henne
som en fantastisk person.
Mitt bästa miljötips är att våga fråga bordsgrannen
”tänker du äta upp det där?”. För att minska matsvinnet
behövs ett nytt förhållande till mat. Dessutom blir en extra
mätt och nöjd."
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Ostron på
var mans tallrik
Efterfrågan på ostron har exploderat. Sverige importerar varje år över 400 ton odlade ostron, främst
från Frankrike. Men även i svenska vatten finns det gott om ostron. IVL utvecklar nu möjligheterna att
odla både platta ostron och stillahavsostron under kontrollerade former.
Det är inte helt okomplicerat att montera ett meterbrett skruvankare på 32 meters djup. Det blåser från norr och sjön går hög
på Gullmarn när Åsa Strand ska positionera den odlingsrigg
som nu ska anläggas i fjorden intill forskningsstationen på
Kristineberg.
– Det här är forskning och utveckling i sin renaste form.
Min dröm är att det här projektet banar väg för en storskalig,
kommersiell ostronodling i Sverige. Potentialen är enorm.
Det är närodlat, hållbart, lönsamt och det kan generera hundratals arbetstillfällen, säger Åsa Strand som är marinbiolog och
specialiserad på vattenbruk och främmande arter.
Odlingsanläggningen som utgörs av ett 54 meter långt rör,
förankrat med rep ner till 25 meters djup, har utformats i
samarbete med Bohus Havsbruk som i dagsläget fokuserar på
musselodling. 5 000 ostronyngel som har skördats i kustnära
vatten i Bohuslän, ligger sorterade i korgar och ska sättas ut på
anläggningen inom ett par veckor.
ST I L L A H AVSOST RON ET VÄ L ETA BL E R AT

I svenska vatten finns två typer av ostron: det europeiska platta
ostronet Ostrea edulis och det mer avlånga stillahavsostronet, Magallana gigas, som dök upp på västkusten för över
tio år sedan. Arten är nu väletablerad, den växer betydligt
snabbare än det platta ostronet, och är klassat som en främmande art. Att odla stillahavsostron är därför – än så länge –
inte tillåtet i svenska vatten. IVL har beviljats ett särskilt
odlingstillstånd av Jordbruksverket.
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Syftet med projektet i Gullmarsfjorden är att utveckla metoder för en kontrollerad mussel- och ostronproduktion. Planen är
att odlingsanläggningen ska vara nedsänkningsbar, eftersom
reproduktionen förhindras eller försenas i djupare och kallare
vatten. Det skulle kunna bidra till en stabil produktion av ostron
och även musslor året runt vilket underlättar för odlare, samt
minska problemen med påväxt på utrustning och skal.
H E L L R E ODL A Ä N I M P ORT E R A

– Vi vill ha ett dynamiskt system som är lätt att reglera, vilket
vi får med ett nedsänkbart system. Odlingen påverkas också
mindre av isläggning på vintern och en odling som inte syns vid
ytan minskar konflikter med markägare och fritidsbåtar, säger
Åsa Strand.
Planen är att under de närmaste fyra åren utveckla tekniken
för kombinerad odling av stillahavsostron, platta ostron och
även blåmusslor. Att odla flera arter tillsammans kan minska
sårbarheten vid sjukdomsutbrott av till exempel virus som
förekommer hos ostron.
Trots att vi i dag har stora bestånd av stillahavsostron i
svenska vatten importeras varje år 400 ton stillahavsostron,
vilket medför en risk för spridning av sjukdomar till svenska
bestånd som i dag är sjukdomsfria.
– Istället för att importera borde vi satsa på att ta vara på våra
egna bestånd och dess odlingspotential. Det finns så många fördelar med att odla musslor och ostron här hemma. De filtrerar
havet på övergödande näringsämnen och bankarna i sig utgör
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Odlingsanläggningen som ska sättas ut i Gullmarsfjorden
utgörs av ett 54 meter långt flytrör som måste skruvas
fast i botten på 32 meters djup.
IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Åsa Strand

Anna-Lisa Wrange

forskare inom vattenbruk och främmande arter,
Fiskebäckskil

forskare inom vattenbruk och marin ekologi,
Fiskebäckskil och Göteborg

”Jag kommer närmast från en forskartjänst på Göteborgs
universitet där jag också jobbade med vattenbruk. Men jag
ville arbeta närmare de svenska vattenbruksföretagen för
att kunna bidra till att lösa de utmaningar som vattenbruket i Sverige och stora delar av världen står inför. Jag fick
inte riktigt till det på universitetet och vände mig därför
till IVL som jag upplevde, och fortfarande upplever,
uppmuntrar tillämpad forskning och företagskontakter.
Efterfrågan på stillahavsostron i Sverige är i dag så stor
att leverantörerna inte kan möta efterfrågan. Stillahavsostron är faktiskt inte är så hemska som media vill få oss
att tro. Även en främmande art kan bidra med positiva
ekosystemtjänster.
Jag inspireras av Jacques Cousteau. Han var en pionjär
och visionär inom marina vetenskaper som redan 1971 sa
” We must plant the sea and herd its animals using the sea
as farmers instead of hunters”.
Det roligaste projektet jag har jobbat med hittills
handlar om produktion av ostronyngel av arten europeiska
platta ostron i havsbaserade dammar. Det är ett samarbete
mellan IVL, Bohus Havsbruk och Chalmers.
Mitt drömprojekt pågår ju på ett sätt redan. Att få
samarbeta med kollegor med olika kompetenser och med
företagare och andra aktörer för att gemensamt lösa vattenbruksindustrins största utmaningar. Jag vill kunna bidra
till att etablera en ny näring med nya jobb som skapar miljönytta istället för miljöbelastning."
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”Jag jobbar sedan februari 2018 som forskare och projektledare inom IVL:s enhet Naturresurser och Miljöeffekter,
med bas på Kristinebergs marina forsknings- och innovationscenter utanför Fiskebäckskil.
Jag har alltid varit intresserad av natur- och miljöfrågor. Efter min disputation inom marin evolutionsbiologi ville jag jobba mer tillämpat och bidra till att öka
kunskapen om hur vi kan utnyttja havets resurser på ett
hållbart sätt. Jag trivs med att arbeta med frågor som
berör samhället och där det finns lösningar som kan göra
skillnad redan i dag. Jag är intresserad av många olika
miljöfrågor och gillar att engagera mig i nya saker.
Det finns många eldsjälar som har inspirerat mig genom
åren. David Attenborough för hur han sprider kunskap om
vår fantastiska natur och hur viktigt det är att vi tar vara
på den på ett hållbart sätt. Även Isabella Lövin inspirerade
mig när hon som journalist skrev boken Tyst hav som uppmärksammade frågan om ohållbart fiske.
Intresset för vattenbruk har ökat i Sverige. Det är en
underutnyttjad näring i Sverige och jag tror att det finns
goda möjligheter att våra resultat kan bidra till att öka förutsättningarna för nya jobbtillfällen inom vattenbruk.
Det finns många som är intresserade av det vi gör.
Blåmusslor är ett av våra mest hälsosamma och hållbara
livsmedel. Det är mager mat som innehåller många värdefulla mineraler och vitaminer. Dessutom minskar musslorna övergödningen av kustnära vatten. Mitt bästa miljötips är att byta ut köttet och fisken mot musslor nästa gång
du lagar mat!"
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Ostronyngel av både arten stillahavsostron och platta europeiska ostron.

viktiga livsmiljöer för många andra marina arter. De utgör
också en betydande källa till proteiner, mineraler och vitaminer,
säger Anna-Lisa Wrange, även hon marinbiolog med bas i
Fiskebäckskil.
LY X K A N BL I VA R DAGSM AT

Till skillnad från fisk och skaldjur kräver ostron och musslor
ingen tillförsel av foder, samtidigt som de kan bli ett viktigt
livsmedelskomplement till våra allt mer utarmade vilda
fiskbestånd.
Intresset för att utveckla hållbara system för marin livsmedelsproduktion i Sverige har därför vuxit snabbt, inte minst
sedan efterfrågan på stillahavsostron också är större än utbudet. Om allt går väl med odlingen i Gullmarsfjorden kanske det
som i dag är en lyxrätt om några år hamnar på var mans tallrik.

5 000 ostronyngel har legat och väntat i korgar vid bryggan.
Nu ska de sorteras inför utsättning på odlingen.

OSTRONFAK TA

• 2018 producerades 5,5 miljoner ton ostron i världen.
Stillahavsostronet är en av de mest odlade ostronarterna.
Den globala produktionen av europeiska platta ostron
uppgick till 2 000 ton.
• År 2015 uppskattades det vilda beståndet av stillahavsostron i norra Bohuslän till mellan 110 000 och 280 000 ton.
• För att plocka ostron själv behövs tillstånd från markägaren.

Vill du veta mer om IVL:s arbete med vattenbruk kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05 eller
Anna-Lisa Wrange,anna-lisa.wrange@ivl.se, tel. 010-788 67 04

Nytt forskningsprojekt undersöker
hotbilden mot musslor och ostron
Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation
i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker nu möjliga
hot mot dessa båda arter och hur deras framtida utveckling kan
stärkas.
– Bankarna med blåmusslor och ostron har en nyckelfunktion
i kustekosystemen och är viktiga också för oss människor och
för den blå näringen, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Med finansiering från europeiska Havs- och Fiskerifonden
ska IVL tillsammans med forskare från Institutionen för
ekologi vid SLU undersöka statusen på de svenska ostron och
musselbankarna. Projektet ska pågå i fyra år.
– Kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av blå-
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musslor och ostron i Sverige är begränsad. Vi vet inte säkert
om bestånden verkligen har minskat här, men om de har det
kommer vi försöka ta reda på vad det beror på, säger Åsa Strand.
Projektet ska också bedöma bankarnas biologiska värde
genom att kartlägga förekomsten och den genetiska variationen
mellan olika bestånd. De ska även undersöka metoder som kan
stärka ostronens och musslornas utveckling samt ta reda på
vilken påverkan främmande arter som stillahavsostron, även
kallade japanska jätteostron, har på bestånden.
– Forskarna i Europa tror att minskningen av blåmusslor
beror på klimatförändringar snarare än på främmande arter.
Blåmusslan tycks, till skillnad från stillahavsostronet,
missgynnas av varmare vintrar.
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Slutna kretslopp sparar
resurser och minskar
miljöbelastningen

Framtidens fisk kan
odlas på pappersbruk
Det som är avfall för den ena kan vara en värdefull resurs för en annan. Industriell symbios
kan också vara något så oväntat som att odla jätteräkor och abborrar på pappersbruk.
En förstudie från IVL och ÅF har undersökt de tekniska och ekonomiska möjligheterna för att
anlägga fiskodling i anslutning till pappersbruk.
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fiskar i en landbaserad fiskodling, säger Joakim Hållén,
– Idén är oprövad i praktiken. Vi ville räkna på saken och se om
projektledare på IVL.
det var realistiskt givet alla tekniska och ekonomiska förutsättArter som skulle kunna bli aktuella för odling är jätteräka,
ningar. Och svaret är ja, det finns stor potential och många milabborre, tilapia och afrikansk mal, alla varmvattenarter.
jöfördelar. Nu vill vi testa konceptet i verklig miljö tillsammans
Den årliga kostnaden för ett vattenbruk som producerar
med fiskodlare och bruk, säger Magnus Karlsson, projektledare
500-750 ton fisk per år uppskattar forskarna till mellan
och forskare inom akvatisk miljö på IVL Svenska
30 och 40 miljoner kronor. Det ger ett kilopris för den
Miljöinstitutet.
odlade fisken på cirka 50-60 kronor.
Svensk fiskodling är hårt reglerad och begränsas
– Det är för tidigt att säga vad det kan bli för
av lagstiftning som reglerar odlingstillstånd basmarknadspris i slutändan. Eftersom det finns en miljöerat på användning av mängden fiskfoder och inte
vårdande komponent är det också möjligt att systemet
faktiska näringsutsläpp. Restriktionerna bottnar i
kan subventioneras. Men det är tydligt att det går att
att konventionell fiskodling i öppet vatten inte
skapa en cirkulär ekonomi där den enes avfall blir den
sällan avger både antibiotikarester och överandres tillgång, säger Magnus Karlsson.
gödande näringsämnen till miljön.
I landbaserade och slutna odlingssystem
däremot kan merparten av vattnet som används i Magnus Karlsson,
F L E R A F ÖR DE L A R F ÖR BRU K ET
projektledare och forskare Fördelarna är flera för bruket, som utöver att minianläggningen renas och återanvändas.
Miljöbelastningen minskar men systemen är dyra,
mera sina restutsläpp, även slipper kyla det varma
tekniskt komplicerade och utrymmeskrävande.
vattenutsläppet samt minskar behovet av att tillföra
Odling av varmvattenarter kräver dessutom energi för att värma närsalter till den egna reningsanläggningen.
upp vattnet i anläggningen.
Typexempel i studien har varit de östgötska skogsindustrierna i anslutning till Motala ström, Skärblacka bruk,
Fiskeby board och Bravikens pappersbruk.
VÄ R DE F U L L A NÄ R I NGSÄ M N EN
– Pappers- och massabruken avger restutsläpp som måste renas
och kylas. Förutom värme innehåller detta spillvatten värdeVill du veta mer om IVL:s arbete med massabruk och fiske
fulla näringsämnen och organiskt material som stimulerar
kontakta:
produktionen av alger, vilket utgör föda för arter som mört och
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03
braxen, vilka i sin tur är lämpliga foderfiskar till större mateller Joakim Hållén, joakim.hallen@ivl.se, tel. 010-788 65 54

Joakim Hållén
civilingenjör inom miljö- och vattenteknik,
arbetar på Stockholmskontoret
"Jag gjorde mitt exjobb på IVL våren 2016 – en utvärdering
av omsättningen av miljögiftet PCB i Oxundasjön, en
extremt förorenad sjö i Upplands Väsby. När jag efter exjobbet erbjöds anställning var det omöjligt att tacka nej.
Nu jobbar jag framför allt med projekt kopplade till att
bedöma effekter av miljögifter och näringsämnen i akvatiska
ekosystem. Det kan handla om allt från provtagning i fält till
att modellera och utvärdera effekter av utsläpp i samband
med exempelvis tillståndsprövningar för industrier.
Ett särskilt intressant projekt handlar om att hitta
bestånd av fisk som lax, öring, sik och strömming som går
att fiska på ett hållbart sätt och vars halter av PCB och
dioxiner är låga. Om vi kan definiera vilka platser, bestånd,
fångstmetoder eller årstider som ger fisk med låga halter av
dessa ämnen skulle det småskaliga yrkesfisket i våra stora
sjöar och längs norrlandskusten kunna rikta om sitt fiske
och ge oss exklusiva råvaror på matbordet utan att vi konsumenter behöver oroa oss över miljögifterna.
En stor drivkraft för mig är alla härliga kollegor på IVL,
ambitionen och energin som finns här är unik och smittar
verkligen av sig. Jag slutar aldrig att imponeras av det
gemensamma drivet mot att åstadkomma förändring och att
ställa om vårt samhälle till det bättre!"
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Minskade utsläpp av
koldioxid, fosfat och
svaveldioxid

Industriell symbios
minskar miljöpåverkan
170 000 ton koldioxid, 750 ton fosfat och 190 ton svaveldioxid. Det har ett industrinätverk
utanför Norrköping besparat miljön årligen genom industriell symbios.
Nätverket Sotenäs Symbioscentrum utgörs av verksamheter
inom bland annat landbaserad laxodling, fiskfoderproduktion
och biogasframställning. Utöver att minska utsläppen av
koldioxid och övergödande näringsämnen har nätverket även
sänkt sina kostnader och skapat arbetstillfällen.
M I L JÖM Ä S SIG A O CH SO CI A L A V I NST E R

– I en industriell symbios ses inte de enskilda företagen som öar
utan som delar i en helhet. Det här arbetssättet leder också till
miljömässiga och sociala vinster för regionen och personalen,
säger Steve Harris, forskare och livscykelspecialist.
I nätverket utanför Norrköping samverkar återvinningsoch trädgårdsföretaget Econova med pappersmassaindustrin
Holmen i Norrköpings kommun och Tekniska verkens fjärrvärmeanläggning. Restavfall som bark och fiber från Holmen
tas tillvara i Econovas jord- och markanläggningsmaterial.
Askan från förbränning i Tekniska Verken får nytt liv i
Econovas produkter som kan ersätta exempelvis betong och
asfalt. Därtill återanvänder nätverket värme sinsemellan
verksamheterna.
V I K T IGT M E D E X EM PE L

"I en industriell symbios ses
inte de enskilda företagen som öar
utan som delar i en helhet."
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– Det är viktigt att visa upp sådana här exempel för att kunna
motivera fler industriaktörer att gå samman och styra Sverige
mot en mer cirkulär ekonomi, säger Michael Martin.
Studierna har finansierats genom forskningsplattformen
Resource.
Vill du veta mer om IVL:s arbete med industriell symbios,
kontakta: Michael Martin, michael.martin@ivl.se,
010-788 66 81
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– Fördelarna är uppenbara. Utöver miljönyttan ger den här
typen av samverkan också konkurrensfördelar som lägre
omkostnader, personalsamverkan och en stark innovationskultur, säger Michael Martin, forskare på IVL Svenska
Miljöinstitutet.
Under 2018 har han tillsammans med kollegan Steve Harris
och industripartners i Norrköping och Sotenäs i två studier
utvärderat möjligheterna med industriell symbios – det vill säga
att företag delar resurser, energi och utrustning med varandra.
Två nätverk har ingått i studien, det ena utanför Norrköping
och det andra i Sotenäs.

Michael Martin
forskar inom livscykelanalys och miljömanagement vid Stockholmskontoret
”Genom min forskning inom
industriell symbios har jag visat
att det finns många miljöfördelar
för industrier som är med i
industriella symbiosnätverk.
Efterfrågan på kunskap på det här
området ökar och jag hjälper nu flera industrier, olika nätverk och andra att skapa industriell symbios.
Jag tycker att alla projekt är roliga. Men extra kul just nu
är att jag har fått medel från Formas för ett Unga forskningsledare-projekt och därmed kunnat anställa en doktorand. Vi ska tillsammans undersöka hur man kan bygga
bättre livmedelssystem genom att ställa mer hållbara krav
och kriterier inom ramen för offentlig upphandling.
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Jag inspireras av natur och friluftsliv. Jag blir också
inspirerad av andra forskare och kollegor som ständigt
höjer kunskapsnivån med nya innovativa projekt. Om fem
år hoppas jag att jag leder flera stora forskningsprojekt och
ett forskningsområde kopplat till hållbar konsumtion.
Mitt drömprojekt på IVL är att jobba med livsmedelsindustrin, till exempel ölbranschen, för att få till en
mer resurseffektiv produktion och cirkulära lösningar.
Jag tycker att biprodukter och avfall som uppstår
vid livsmedelsproduktion borde ha ett högre värde.
Mitt bästa miljötips är att reflektera över hur ens
konsumtion påverkar miljön – och inte bara klimatet.
Man bör överväga såväl miljöaspekter som etiska och
ekonomiska aspekter i all slags konsumtion.”
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VATTENR ENI NG

MILJÖNYTTA:
Återvinna avloppsvatten – sparar energi
och är kostnadseffektivt

En skål för hållbar
vattenhantering
I maj 2018 lanserades Sveriges första öl bryggt på återvunnet vatten. Bakom initiativet stod
IVL Svenska Miljöinstitutet i ett samarbete med Nya Carnegiebryggeriet och Carlsberg
Sverige. Ytterst handlar det om att slå ett slag för en hållbar vattenhantering och skapa
uppmärksamhet kring de svenska och globala vattenfrågorna.
– I en värld som hotas av vattenbrist ville vi visa att det redan i
dag finns tekniker för att omvandla avloppsvatten till dricksvatten som är lika rent som vanligt kranvatten, säger Staffan
Filipsson, vattenexpert och affärsutvecklare på IVL Svenska
Miljöinstitutet.
IVL har i flera år arbetat med att vidareutveckla olika vattenreningstekniker för att återvinna avloppsvatten. Tidigare
studier visar att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas
både kostnadseffektivt och till en sådan kvalitet att det kan
återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk
och industri – istället för att som i dag släppa ut det i sjöar och
hav. Men att återanvända renat avloppsvatten som ett sätt att
hushålla med våra vattenresurser är relativt nytt och anses
fortfarande i många länder, bland annat Sverige, som en
avlägsen lösning för framtiden.
L I K A R EN T SOM K R A N VAT T EN

– Svårigheten med att återvinna avloppsvatten är inte i första
hand teknisk utan emotionell. Det återvunna vattnet är lika bra
och säkert som vanligt kranvatten, men många är skeptiska till
att dricka renat avloppsvatten, säger Staffan Filipsson.
För att slå hål på fördomarna och få fler att upptäcka att
återvunnet avloppsvatten kan bli en del av en hållbar vattenhantering tog IVL:s vattenexperter kontakt med Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad och frågade om de var beredda
att hjälpa till att brygga en öl framställd av återvunnet
avloppsvatten.
– När vi fick frågan av IVL kunde vi inte motstå utmaningen.
Dessutom delar vi synen på att både producenter och
konsumenter måste våga tänka annorlunda för att ta hand om
jordens resurser, säger Chris Thurgeson, bryggmästare på
Nya Carnegiebryggeriet.
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Avloppsvattnet som används till ölet
har renats i fem steg innan det återanvänds
			
			
			

1. Först renas vattnet genom en vanlig
process där bakterier bryter ned det
mesta av föroreningarna.

			
		
1.
			
			

2. Vattnet passerar ett tätt ultrafilter
som inte släpper igenom bakterier och
parasiter och som även tar bort
ytterligare föroreningar.

			
			
			
3.
			

3. Vattnet passerar sedan ett riktigt
tätt membran som med hjälp av omvänd
osmos tar bort så gott som allt utom
vattenmolekylerna.

			
4.
			
			
			
5. 5.
			

4. För säkerhets skull passerar vattnet
även ett filter med aktivt kol som tar
bort alla organiska ämnen om det mot
förmodan skulle ha sluppit igenom 		
något genom föregående steg.

			
			
			
			

5. Som en allra sista säkerhetsåtgärd
passerar vattnet också en lampa med
ultraviolett ljus som effektivt dödar
bakterier.

2.

BRYGGERI
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"I en värld som hotas av vattenbrist
ville vi visa att det redan idag finns
tekniker för att omvandla avloppsvatten till dricksvatten som är lika
rent som vanligt kranvatten."

F O T O : M A R I A C RUS E M A N , B C W
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Vattnet som används i ölet kommer från IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk där det har behandlats i
en lång kedja av reningssteg. Efter noggranna kvalitetstester
levererades vattnet till Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby
Sjöstad och bryggprocessen tog vid. Några veckor senare såg
ölet – som fick namnet PU:REST – dagens ljus.
Intresset blev stort, nyheten fångades upp av en mängd olika
medier både i Sverige och internationellt, och den lilla begränsade
upplagan av ölet som fanns på Systembolaget sålde snabbt slut.
– Gensvaret vi fick var väldigt positivt. Många världen över
har förstått budskapet, vilket har varit vårt syfte, säger Staffan
Filipsson. Det här gjorde vi för att skapa ett bredare intresse för
vattenfrågan och de problem vi står inför, som ett sätt att belysa
hur värdefullt rent vatten är. Guld kan vi klara oss utan,
men inte rent vatten.
På Hammarby Sjöstadsverk fortsätter IVL att testa och
utveckla nya tekniker inom vatten- och avloppsområdet

Visionen för verksamheten handlar om att ta tillvara de resurser
som avloppsvattnet innehåller och förvandla reningsverket
till en produktionsanläggning som levererar rent vatten för
återanvändning, bioenergi och rena närsalter som kan
återföras till naturen.
– Att vi i Sverige utvecklar bra tekniker för återvinning av
vatten är en av de viktigaste sakerna som vi kan bidra med för
att nå de globala hållbarhetsmålen och minska effekterna av
klimatförändringarna. Ligger vi långt framme här kan vi
dessutom skapa arbeten och exportinkomster inom ett livsviktigt område, säger Staffan Filipsson.
Vill du veta mer om vattenrening och återvinning av
vatten, kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75

Staffan Filipsson
affärsutvecklare med fokus på vattenfrågor, arbetar på Stockholmskontoret
"Jag ville arbeta med miljöfrågor, men inte bara hitta
problem utan också vara med och försöka lösa dem.
Dessutom ville jag gärna arbeta konkret och tillämpat och då
passade IVL perfekt för mig.
Jag arbetar nära olika samarbetspartners
för att sy ihop lösningar för svenska och
internationella uppdragsgivare som vi arbetar tillsammans med. Det kan vara industrier
och kommuner men ibland även andra
kunder som exempelvis myndigheter.
Jag arbetar ofta med miljöteknik och där
är det väldigt roligt att få vara med i projekt
som avslutas med att tekniken eller systemet
implementeras i fullskala och kan stå som
modell för andra att följa efter. Extra viktigt
är det att kunna genomföra stora tekniksprång inom både energibesparande och energiproducerande
system. Att jag får vara med och bidra inom dessa bägge delar
är det jag allra helst skulle vilja fortsätta göra de närmaste tio
åren.
Jag har svårt att tänka mig roligare och mer motiverande
arbetsuppgifter än de vi har på IVL. Till exempel har jag
varit med i projekt som vi har genomfört i nära samarbete
med vårt kontor i Kina och som jag tror har bidragit till att
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öka Kinas förståelse för olika miljöfrågor och hur de kan
lösas. Varje framflyttning av miljöfrågorna på den jättemarknaden ger ett otroligt stort genomslag. Nu försöker vi
upprepa samma sak i Indien vilket är lika viktigt
och kan få samma genomslag hoppas jag."
Ditt bästa miljötips?
"Även om jag arbetar med utveckling av miljöteknik som kommer att vara den långsiktiga
lösningen för att begränsa klimatförändringarna,
så vill jag ändå poängtera tidsfaktorn i den
omställning vi omedelbart måste påbörja för att
inte klimatsystemet ska börja skena alldeles av sig
självt.
Det kräver att vi alla, nu direkt, måste börja
avstå från beteenden som vi under en hundraårsperiod med otroligt billig energi har lärt oss att ta för given.
Detta är en enorm men fullt möjlig utmaning.
Som hjälp behöver vi modiga och visionära politiska beslut
som uppfattas som rättvisa för de flesta, eller åtminstone av
en majoritet, av befolkningen samt offensiva företagsledare
som har förmåga att se potentialen i omställningen. Då har vi
ännu en liten men bra chans att ge våra barn och barnbarn en
lugn och trygg värld att leva i."
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Klara Westling på Hammarby Sjöstadsverk visar det membran som används
i MBR-anläggningen. Det filtrerar avloppsvattnet genom mycket små porer
vilket ger effektivare rening av kväve och fosfor. En ytterligare fördel är att
membranet inte släpper igenom partiklar vilket förbättrar möjligheten att i
nästa steg rena vattnet från läkemedelsrester.

Hammarby Sjöstadsverk
Hammarby Sjöstadsverk är en unik test- och demonstrationsanläggning för vattenreningsteknik, som ägs gemensamt
av IVL och KTH. Här jobbar forskare och experter från
institut och högskolor sida vid sida med ett tjugotal svenska
och utländska företag inom vattenrening.
Generellt handlar forskningen om att åstadkomma en
mer energi- och resurseffektiv rening och minska utsläppen av

växthusgaser, liksom att tillvarata alla naturresurser som
skickas in i ett avloppsreningsverk. Ett mål för forskningen är
att få dagens energikrävande reningsverk att istället bli nettoproducenter av energi. En annan viktig inriktning för forskningen handlar om återvinning av avloppsvatten genom förbättrad rening av vattnet.

K LIM ATSM A RT VAT T EN R EN INGSA N L ÄG GN ING
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EVA STATTIN
AFFÄRSUTVECKLARE DIGITALISERING

”Det är inte tekniken
som sätter gränser "
Med digitaliseringen kommer mängder av möjligheter, men också utmaningar. Sambanden mellan
hållbar utveckling och nya, smarta digitala produkter och tjänster är inte givna, skriver Eva Stattin,
affärsutvecklare inom digitalisering på IVL.
Det handlar inte i huvudsak om teknik. För att lyckas fånga
digitaliseringens möjligheter krävs förståelse för olika aktörers
drivkrafter, nya affärsmodeller och innovativ förmåga.
Samtidigt är det just tekniken som öppnar upp för de nya smarta
lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle.
Med teknikens snabbhet och all data och kunskap som finns
samlat hos IVL finns förutsättningar att utveckla både tjänster
och produkter för ökad hållbarhet. Såväl digitalisering som
minskad miljöbelastning är komplexa utmaningar, som när de
ska lösas kräver att man tar hänsyn till en mängd samverkande
faktorer. Men utan tvekan finns det potential att med digitalisering som stöd utveckla långsiktigt hållbara samhällen.
Idag är det i regel inte tekniken utan snarare vår förmåga att
nyttja den som sätter gränser för hur långt vi kan komma när vi
vill generera och aggregera information eller effektivisera och
optimera processer och sätt att arbeta. Det krävs nya system och
processer men också kulturförändringar och inte minst nya sätt
att samverka för att knyta ihop digitaliseringens möjligheter
med samhällets utmaningar.
På IVL finns gedigen erfarenhet av att ta sig an komplexa
utmaningar och jobba tvärdisciplinärt, ofta i bred samverkan
med flera olika aktörer. Det innebär att vi är väl rustade för att
med hjälp av tekniska stöd som smarta sensorer och andra
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internet of things-lösningar kunna processa den information
som finns att hämta i aggregerade data.
Digitalisering handlar också om att utveckla ett insiktsdrivet
arbetssätt där användarens behov och upplevda värde av digitala produkter och tjänster är i fokus. I många fall innebär det
att man behöver vända på affärslogiken och utveckla nya affärsmodeller, vilket kan vara utmanande.
F L E R A SPÄ N NA N DE PROJ E K T

Just nu driver IVL flera spännande och delvis banbrytande
digitaliseringsprojekt. Tillsammans med en bred representation
från byggbranschen jobbar vi för att med digitaliseringen som
stöd utveckla modeller för återbruk och cirkulär ekonomi.
Vi tittar bland annat på hur obrutna digitala flöden av miljöinformation kan skapa nya värden och affärsmodeller.
I satsningen Centrum för cirkulärt byggande skapar vi en
kunskaps- och marknadsplattform med diverse stöd och
digitala verktyg för cirkulära produktflöden och återbruk av
byggmaterial i industriell skala.
Vi utforskar också hur utvecklingen av så kallade digitala
tvillingar, där man i digitala kopior av till exempel fastigheter
eller annan infrastruktur, kan bidra till utvecklingen av hållbara produkter och tjänster. I den digitala tvillingen finns till-
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gång till såväl historiska data som realtidsdata. Den är alltid
uppdaterad – det går alltså att både följa dess aktuella status och
göra simuleringar för att utvärdera nya processteg eller olika
driftförhållanden – men är även en källa för information över
tid, vilket ger utrymme för utveckling av nya lösningar baserade
på “big data”. På så sätt är den digitala tvillingen en testbädd
och “innovationshub” för nya smarta lösningar som kan komma
många till del.
DIGITA L A T V I L L I NG A R

I ett annat projekt, som finansieras genom Vinnovas satsning
Innovationer för ett hållbart samhälle, tittar vi på hur vi med
hjälp av digitala tvillingar av samhällskritisk infrastruktur, som
till exempel vattenreningsanläggningar, kan utveckla hållbara
produkter och tjänster. Att samverka kring digitala tvillingar
kommer inte utan utmaningar och risker, inte minst när det
gäller samhällskritisk infrastruktur som vattenrening. När vi
utvecklar smarta och hållbara lösningar som utgår från öppna
data och delad design behöver en rad frågor om samarbete,
risktagande, säkerhet och affärslösningar besvaras. Därför
driver vi projektet tillsammans med aktörer från hela vattenreningens värdekedja i vad vi kallar för innovationsekosystem.
Det ska bli mycket spännande att se hur långt vi kan komma i
utvecklingen av digitala tvillingar och hur vi tillsammans kan
hitta nya lösningar möta målen i Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen.
Våra kunder och uppdragsgivare har kommit lite olika långt
på sin digitala resa. Inom exempelvis vattenrening används
relativt avancerad teknik och sensorer för att mäta, reglera och
optimera. Här finns goda förutsättningar för att optimera och
effektivisera och IVL:s långa erfarenhet av processmodellering
och utveckling av smarta mätmetoder fyller en viktig funktion
när nya tekniker och metoder tas fram och testas.
Inom bygg- och fastighetssektorn har digitaliseringen hittills
gått relativt trögt, men den börjar nu ta fart. Detsamma gäller
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inom avfallssektorn. Här handlar det både om att nyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera, men också för att
öka kunskapen och skapa nya värden för olika slutanvändare.
Här kan IVL bidra genom att föra samman olika aktörer när nya
affärsmodeller och incitament för att driva utvecklingen ska
utforskas. Vi kan också hjälpa till med förklaringar och ökad
förståelse för de komplexa samband som ofta ligger till grund
när miljöutmaningar ska lösas.
Eva Stattin
eva.stattin@ivl.se, tel. 010-788 67 10

FEM TIPS TILL FÖRETAG SOM VILL
FÅNGA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER
FÖR ATT SKAPA HÅLLBARA LÖSNINGAR:
1. Jobba insiktsdrivet. Använd digitalisering för att samla
information. Analysera informationen och hitta sedan sätt där ni
hjälper era kunder/användare att bli smartare, effektivare och
mer hållbara.
2. Jobba kundfokuserat. Sätt fokus på behoven och värdet ni kan
leverera till användarna av de produkter och tjänster ni utvecklar.
3. Jobba agilt. När ni utvecklar något nytt, börja i liten skala, testa
och validera för att sedan skala upp.
4. Använd digitalisering för att utveckla stöd till en cirkulär
ekonomi – det tjänar alla på!
5. Ta inte för givet att digitalisering också bidrar till hållbarhet
– se över hur såväl teknik och drift som användningen av digitala
lösningar påverkar miljö, ekonomi och sociala frågor ur ett livscykelperspektiv och välj de lösningar som bidrar till att de globala
hållbarhetsmålen kan nås.
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Digitala tvillingar
banar väg för innovationer
inom vattenrening

Många av Sveriges vattenreningsverk är i stort behov av upprustning. Klimatförändringar och
växande städer är andra stora utmaningar som anläggningarna måste tackla. Här kan digitaliseringen
ha en viktig roll och spara kostnader i samband med nybyggnation och upprustning av vattenverken.
2018 startade IVL ett Vinnovaprojekt som ska utforska hur
öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra
till innovationer i form av nya produkter och tjänster för
effektiv och hållbar vattenrening.
– Att ha en digital kopia av ett vattenreningsverk är fördelaktigt ur flera perspektiv. Du har alltid uppdaterad information
och kan enkelt simulera nya processteg och olika driftsförhållanden som du kan koppla till nya forskningsresultat eller
information från andra anläggningar runt om i världen.
Det ger en enorm besparingspotential, säger Fredrik Hallgren,
expert på digitaliserad miljöövervakning på IVL.
I den digitala tvillingen kan information från hydrologiska
modeller och vattenkvalitetsmätningar kombineras med
beräkningar och scenarier för befolkningsökning samt
information om nya regler och reningskrav. Det ger stöd för
att effektivt och hållbart planera, bygga, förvalta och
utveckla vattenreninganläggningar.
– Genom att dela design, modeller, ritningar, tjänster eller
mjukvara och återanvända data från flera olika källor kan nya
innovativa produkter och tjänster växa fram. Här finns stor
potential att knyta samman digitalisering, innovation och
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hållbar utveckling, säger Eva Stattin, projektledare och affärsutvecklare inom digitalisering på IVL.
I projektet ingår ett brett team av forskningsaktörer med
representation inom såväl miljö- och hållbarhetsforskning som
digitalisering, interaktiva produkter och aktörer inom teknikoch designföretag. Dessutom ingår två användare av projektets
resultat: Göteborgs stad, förvaltningen Kretslopp och Vatten
samt Trollhättan Energi.
Vill du veta mer om digitaliserad miljöövervakning,
kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83
Eva Stattin, eva.stattin@ivl.se, tel. 010-788 67 10
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Digitalisering ska säkra
Sandvikens dricksvatten
Genom digitalisering och automatisering ska IVL och Sandviken Energi effektivisera och trygga
dricksvattenproduktionen i Sandviken.
Bland annat ska man upprätta modeller och
styrning av yt- och grundvattenbalansen
kring Rökebo vattenverk för att trygga
dricksvattenproduktionen ur ett långsiktigt
perspektiv.
När klimatet ändras påverkas råvattentillgången och kvaliteten på vattnet. Genom
att bättre förstå råvattenkällorna, sjön och
grundvattnet samt hur förändringar sker
under året kan dricksvattenförsörjningen
effektiviseras. Som under vissa delar av året,
då det är mycket organiskt kol i sjön som
kräver mer kemikalier för att rena, då kan
man använda mer grundvatten istället för
sjövatten.
– Produktionen av dricksvatten börjar
Johan Strandberg
långt utanför dricksvattenverkets väggar
– i den hydrologiska cykeln. Genom att bedriva en dricksvattenproduktion som är i samklang med de naturliga processerna
ökar uthålligheten för hela systemet, säger Johan Strandberg,
projektledare på IVL.

ÅRSREDOVISNING 2018

Projektet kommer både förbättra processstyrningen och ta fram ett produktionsplaneringsverktyg, där modeller för ytvatten, grundvatten och process integreras i en
och samma operatörsvy, för att Sandviken
Energi mer effektivt ska kunna styra den
framtida dricksvattenproduktionen.
– Vi ser projektet som en viktig del i att
säkerställa en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning i en framtid med ett
förändrat klimat. Genom att använda
digital teknik kan vi få möjligheten att i
tidigt skede förutspå förändringar och
utefter förutsättningarna optimera leveransen av dricksvatten till våra kunder,
säger Niclas Reinikainen, vd för Sandviken
Energi.
För mer infornation om projektet, kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se
tel. tel. 010-788 65 98
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Ny databas med digitala
miljövarudeklarationer lanseras
IVL:s dotterbolag EPD International lanserade i april 2018 en ny databas med digitala miljövarudeklarationer, så kallade EPD-data. Digitaliseringen ökar möjligheten att använda miljövarudeklarationerna inom fler områden som till exempel inom offentlig upphandling, i byggverktyg och tillsammans
med andra miljöberäkningsverktyg.
– Det här är ett stort steg framåt. Möjligheten att få tillgång till
miljövarudeklarationer i ett digitalt format kommer att förenkla
tolkningen och öppna för en bredare användning av EPDinformationen i flera marknadsbaserade tillämpningar, säger
Sven-Olof Ryding, senior rådgivare på EPD International.
EPD står för Environmental Product Declaration och är en
tredjepartsgranskad miljödeklaration som på ett objektivt sätt
beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Intresset och efterfrågan på den typen av miljöinformation har ökat snabbt de senaste åren. Antalet registrerade miljövarudeklarationer i EPD-system är nu över 1 000,
hälften av dessa har registrerats de tre senaste åren. Den produktkategori som ökar mest är byggprodukter.
I den nya databasen är all digitaliserad data kopplad till
EPD:er som har granskats och godkänts i det internationella
EPD-systemet, och möjliggör därför kommunikation av veten-
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skaplig, verifierad och jämförbar information om produkters
miljöprestanda. Att informationen är digitalt läsbar innebär att
det inte behövs någon handpåläggning vid import eller export
och att den går att samköra med andra register.
– I byggsektorn kommer tillgängligheten till digitala EPDdata innebära en stor förbättring. De kan till exempel användas i
det öppna, branschgemensamma verktyget BM – Byggsektorns
miljöberäkningsverktyg – som IVL har tagit fram för att
beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas
som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att
göra miljöförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson, livscykelanalysexpert på IVL.
Vill du veta mer, kontakta:
Sebastian Welling, sebastian.welling@ivl.se, tel. 010-788 65 59
Kristian Jelse, kristian.jelse@ivl.se, tel. 010-788 69 13
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Bättre luft i Chile
med internet of things
Internet of things-projektet LoV-IoT har gått på export. I samarbete med chilenska forskare,
lokala offentliga aktörer och näringslivsparter ska de uppkopplade sensorerna mäta luft- och
vattenföroreningar i huvudstaden Santiago de Chile.

– Vi samarbetar om globala frågor, vi bygger kunskap och vi
bygger plattformar tillsammans. Det vi fokuserar på mest just
nu är luftföroreningar, både från industrin och från trafiken,
säger IVL:s Fredrik Hallgren som är koordinatorstöd i projektet.
LoV-IoT, som står för Luft och vatten – Internet of things, har
utvecklat smarta plattformar för mätning av luftföroreningar
och buller.
Under hösten 2018 reste Fredrik Hallgren tillsammans med
en delegation från projektet till Chile för att etablera ett starkare
forskningssamarbete och underteckna en avsiktsförklaring
mellan svenska och chilenska företag och kommuner för fortsatt teknikutveckling och kunskapsutbyte.
De uppkopplade sensorerna har sedan installerats på ett antal
platser i huvudstaden Santiago de Chile för att mäta luft- och
vattenföroreningar. LoV-IoT har sedan tidigare också installerat
sensorer i Göteborg med samma plattformslösningar.
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– Poängen med att mäta föroreningar i luft och vatten med
enkla men uppkopplade sensorer är att de ger oss stora mängder
realtidsdata. Om vi tar vara på dessa datamängder och visualiserar dem på ett bra sätt kan vi i framtiden ge ett bättre beslutsstöd till politiker och också bidra med viktig miljöinformation
till allmänheten, säger Fredrik Hallgren.
Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och leds av Göteborgs stad.
För mer information om projektet, kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83
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KLI MAT KONTOT 10 ÅR

Håll koll på din
klimatpåverkan
med Klimatkontot
Resvanor, vilken mat du äter och hur varmt du har i huset har betydelse för hur stor påverkan du har
på klimatet. På Klimatkontot.se som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet kan du testa hur stor
klimatpåverkan du har baserat på din livsstil. Verktyget har funnits tio år men intresset har aldrig varit
så stort som nu, från såväl privatpersoner som kommuner, företag och medier.
– Det är jättekul att Klimatkontot har fått ett sådant uppsving.
Det har ju några år på nacken men vi tycker själva att är en väldigt bra tjänst och det här visar att fler tycker som vi, säger
Jonatan Wranne som är livscykelspecialist på IVL och som
arbetar med Klimatkontot.
– Det visar också att klimatfrågan växer och att allt fler börjar
fundera över hur de kan påverka sina utsläpp genom olika val
och livsstil. För tio år sedan var det mest entusiaster som brydde
sig, nu är klimatet överallt och kommer från alla håll – i lokalpolitiken, bland storföretag, på ekonomisidorna.
Den första versionen av Klimatkontot togs fram av IVL 2008 i
ett samarbete med bland annat Naturvårdsverket. Sedan dess
har sidan anpassats och uppdaterats flera gånger, den senaste
gången för Konsumentverkets sida Hallå konsument.
Klimatkontot är ett webbaserat verktyg där privatpersoner
kan mäta sin klimatpåverkan genom att svara på ett antal frågor. De är indelade i fyra kategorier: bostad, resor, mat och konsumtion. Resultatet presenteras sedan uppdelat på dessa kategorier vilket gör att det är enkelt att se vad det är som bidrar mest
till utsläppen. På Klimatkontot.se finns det också information
om hur man kan minska sina utsläpp och vilken påverkan styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser. Det går också
att jämföra testresultaten med medelsvensken, världsmedborgaren och vilken utsläppsnivå som motsvarar hållbar
utveckling.
Klimatkontots dynamik och direkta tilltal tror Jonatan
Wranne är en stor bidragande faktor till dess popularitet.
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– Det är inte så mycket schablonsiffror, resultatet är personligt
och motiverar till en mer klimatmedveten livsstil. Den typen av
klimatkommunikation är något annat än nyheter om översvämningar och stigande havsnivåer.
ST ORU M A N F OR E V E R DU BBL A DE
A N TA L ET BE SÖK A R E

Ett rejält uppsving för Klimatkontot blev det i samband med att
teveserien Storuman Forever sändes på SVT under våren 2018.
Programmet handlade om idrottsprofilerna Björn Ferrys och
Heidi Anderssons arbete med att ställa om den egna hemkommunen, och i programmet fick deltagarna fylla i en så kallad
klimatdeklaration, som baseras på Klimatkontots beräkningsverktyg. Det ledde till att antalet besökare på Klimatkontots sajt
fördubblades.
– Jag blev kontaktad av Heidi och Björn ett år innan programmet började sändas så vi hade tid på oss att förbereda hemsidan för ökad trafik, vilket nog var bra för annars hade den
säkert inte klarat av anstormningen som skedde efter framför
allt de två första programmen, säger Jonatan Wranne.
I programmet blev det också tydligt hur svårt det är att
komma ner på hållbara nivåer, även om man verkligen försöker
leva riktigt klimatsmart. Varje svensk har en påverkan på
ungefär tio ton koldioxid per år, varav nästan fyra ton kommer
från offentlig konsumtion som till exempel vägbyggen. Det är
för mycket för att klara de långsiktiga klimatmålen. Ska vi klara
att hålla oss under två graders global uppvärmning måste
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Klimatkontot är ett webbaserat verktyg där privatpersoner
kan mäta sin klimatpåverkan genom att svara på ett antal frågor.
Frågorna är indelade i fyra kategorier: bostad, resor, mat och konsumtion.
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Jonatan Wranne

specialist inom livscykelanalys,
arbetar på Göteborgskontoret
utsläppen ner till mellan ett och två ton koldioxid per person
och år.
– Vårt samhälle vilar på en pyramid av fossil energi. Du kanske cyklar till jobbet, äter vegetariskt och håller nere flygresandet men hamnar ändå på tre, fyra ton per år, och då är de offentliga utsläppen på fyra ton inte inräknade. Den dagen våra fossila
samhällsstrukturer globalt har ersatts med förnybara kan det
egna avtrycket komma under ett eller två ton, för då är det
nästan bara långdistansflyg, nötkött, stål- och cementtillverkning som bidrar, säger Jonatan Wranne.
De egna ansträngningarna har betydelse menar han, men för
att vi ska komma ända fram på en global nivå måste klimatet bli
en ekonomisk faktor.
– Marknaden är fruktansvärt effektiv på det sättet. Det bästa
vore en global koldioxidskatt för att styra marknaden åt rätt
håll, men i brist på det kan du som enskild konsument istället
välja att betala extra för klimatvänliga alternativ. Det får i
princip samma marknadseffekt eftersom företagen då får
ekonomiska incitament att producera klimatvänliga produkter.
– En annan viktig sak är att vi behöver engagera oss, göra
våra röster hörda där vi är. Politikerna måste fatta beslut som
gör att vi rör oss i rätt riktning, även beslut som i stunden inte
innebär den enklaste och billigaste vägen, och de behöver veta
att de har folkligt stöd för att kunna göra det.
Vad anser då IVL:s experter är Klimatkontots viktigaste roll?
– Att det är ett ställe där vem som helst kan skaffa sig både
grundläggande förståelse och detaljerade svar kring frågor som
rör vår enskilda klimatpåverkan. Alla kan använda sidan, alla
kan ha nytta av den, från ungdomar till miljöexperter, säger
Jonatan Wranne.
– Om vi genom Klimatkontot kan öka kunskapen och medvetenheten om hur var och en kan bidra till minskad klimatpåverkan är det ett steg på vägen mot vår vision – ett hållbart
samhälle, säger Elin Eriksson, enhetschef och en av grundarna
till Klimatkontot.
Vill du veta mer om Klimatkontot eller våra andra tjänster
inom klimat och livcykelanalys, kontakta:
Jonatan Wranne, jonatan.wranne@ivl.se, tel. 010-788 68 38
Elin Eriksson, elin.eriksson@ivl.se, tel. 010-788 68 14
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"Jag fick tips av min svärmor 2009 om att de sökte folk
på IVL, hon hade nämligen suttit bredvid IVL:s vd på
en middag. Men det jobbet fick jag inte. Året därpå
däremot, kom det ut en ny annons om att IVL sökte en
LCA-specialist. Det jobbet kände jag var mitt och som
tur var blev det också det.
Jag har en bakgrund i teknisk fysik och industriell
ekologi. På IVL är jag projektledare och expert inom
livscykelanalys, speciellt med inriktning mot privatpersoners påverkan ur ett konsumentperspektiv – som
till exempel genom arbetet med Klimatkontot. Jag
svarar på folks frågor, det är både högt och lågt men
alltid intressant. Jag känner att jag är en kugge i
maskineriet som driver medvetenheten och kunskapen
om vår enskilda klimatpåverkan.
Jag har också en stor förkärlek till att automatisera
och göra verktyg i Excel, något som jag får användning
av när jag som IVL-konsult anlitas av två av Sveriges
multinationella storföretag, genom deras centrala hållbarhetsgrupper. När de gör sortimentstudier eller ska
beräkna sitt globala klimatavtryck så kan det behöva
göras kanske hundra livscykelanalyser på samma
arbetstid som vi normalt gör en livscykelanalys här på
IVL, och då hinner man inte skriva in och sortera data
”för hand”.
Ett av de roligaste projekten jag har gjort på IVL var
när vi tog fram en klimatkalkylator för Blocket. Blocket
ville beräkna hur stor klimatbesparing deras begagnatförsäljning bidrog med, utifrån antagandet att när
någon köper en begagnad vara så låter den bli att köpa
en ny likadan. Det är förstås en mardröm för en LCAanalytiker att försöka beräkna detta, eftersom det är
tiotusentals annonser och bara bildinformation att gå
på, men en av våra seniora experter hittade ett sinnrikt
sätt att kunna göra det på en rimlig tid och fortfarande
kunna stå för det. Numera ägs Blocket av Schibsted och
vi levererar liknande beräkningar till alla deras annonssajter runt om i världen. De äger cirka 30 stycken, så det
blir några stycken varje år."
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OM KLIMATKONTOT

• Klimatkontot är gratis att använda, fritt från reklam och
hela sidan ägs och förvaltas av IVL Svenska Miljöinstitutet.

• Den senaste versionen av Klimatkontot togs fram för
Konsumentverkets sida Hallå konsument.

• Verktyget bygger på livscykelanalysdata kombinerat med
statistik och andra data, och är anpassat för Sverige.
Frågorna är indelade i fyra kategorier: bostad, resor, mat och
konsumtion.

• IVL arbetar även med utvecklingsarbete för att möjliggöra för kunder att skapa egna versioner av Klimatkontot.
Ett flertal kommuner har efterfrågat anpassningar av
Klimatkontot och även flera företag.
Under året har ett webb-API skapats för Klimatkontot,
vilket gör att det går att svara på frågorna genom att skicka
kod istället för att klicka på hemsidan. Detta används för att
kunna skapa mobilappar med utgångspunkt i Klimatkontots
frågor, databas och beräkningar.

• Klimatkontot togs fram av IVL under 2008 i ett gemensamt projekt med Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, Eon,
Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun,
Malmö stad, Svenska Kyrkan, Sveriges Ingenjörers
Miljöfond och Naturskyddsföreningen.

På www.klimatkontot.se kan du testa din klimatpåverkan och få mer information
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Kemikaliesmarta
åtgärder på förskolan
ger effekt
Hur mycket kemikalier exponeras barnen i förskolan för? I ett uppdrag för Stockholms stad
har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt ett antal förskolor och kunnat bidra till att de allra
minsta får en friskare inomhusmiljö.
– I de förskolor vi undersökte fann vi att halterna var på samma
nivå, lägre eller mycket lägre än vad som sägs i referenslitteraturen. Men jag vet att Stockholms stad arbetar för att
sänka halterna ytterligare, säger Sarka Langer, som är kemist
och innemiljöexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet och en av
de forskare som genomfört studierna.
Det är inomhus som vi utsätts för de högsta halterna av
potentiellt skadliga kemikalier. Det är också där vi vistas 85-90
procent av vår tid. Allra värst utsatta är små barn. De kryper på
golven, de stoppar händerna i munnen, de biter i plastleksaker
med mera.
– Barnen är också mest utsatta på så sätt att deras kroppar är
små och att de därför relativt sett får i sig större mängder, säger
IVL-kemisten Georgios Giovanoulis, som har arbetat med
projektet.
T R E F ÖR SKOL OR I ST U DI EN

Det här har Stockholms stad tagit fasta på. Genom sitt fastighetsbolag SISAB och stadsdelsförvaltningarna har de bedrivit
ett medvetet arbete för att minimera exponeringen av potentiellt skadliga kemikalier i förskolan. Det handlar bland annat om
ftalater (mjukgörare), organofosfater (mjukgörare och flamskyddsmedel), bromerade flamskyddsmedel, bisfenoler
(hormonstörande ämnen i plast) och likaså hormonstörande
PFAS-ämnen som bland annat används som smuts- och
vattenavvisare.
SISAB har dels låtit bygga om en förskola (Hamngården) och i
ombyggnationen har man tillämpat SISAB:s miljöstyrningsrutiner vilka innefattar kemikaliekrav på byggprodukter.
Ytterligare undersöktes en helt nybyggd förskola (Hovet) som

40

byggdes med enligt SISAB:s miljöstyrningsrutiner.
På en annan förskola (Korpen) som ingår projektet kommer
man att genomföra så kallat kemikaliesmarta åtgärder i enlighet
med dokumentet Vägledning för kemikaliesmart förskola.
Det innebär bland annat att rensa bland leksaker som kan innehålla skadliga kemikalier, välja miljöanpassade och säkra förbrukningsartiklar för hygien och rengöring och städkemikalier
samt undvika metallkonserver (kan innehålla bisfenol A).
Men vilken effekt har dessa sinsemellan olika åtgärder?
Genom ett antal studier, de första i sitt slag, har IVL Svenska
Miljöinstitutet tagit reda på det. Till exempel har de genomfört
en studie före och efter ombyggnationen på förskolan
Hamngården. Under 2019 kommer en liknande studie kunna
slutföras på förskolan Korpen, efter att de kemikalismarta
åtgärderna har tillämpats.
– Målet har varit att se vilka åtgärder som har effekt och hur
stor effekten har blivit, säger Sarka Langer.
De har också velat undersöka i vilken mån förbud för vissa
kemikalier har slagit igenom, så till vida att halterna i luft och
damm minskar.
A R BET E I N F ÖR N Y F I K NA BA R N

Tillvägagångssättet har varit att de har satt upp passiva provtagare med filter på förskolor för att mäta flyktiga organiska
ämnen. För mer svårflyktiga, semivolatila ämnen, har de använt
en luftpump som för luften till ett filter.
Georgios Giovanoulis har arbetat med provtagningarna.
– Vi har besökt förskolorna och satt upp våra instrument.
Barnen har personalen fört in till ett annat rum. Men barn är
alltid nyfikna och de har stått och tittat genom fönstret.
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Ungefär en vecka har mätapparaturen varit uppsatt och därefter har den tagits till labb för analys.
– Det är Stockholms stad som driver det här projektet. Det vi gör
är att vi hjälper till med analyser och provtagningar, säger
Georgios Giovanoulis.
"De kemikaliesmarta åtgärderna
Helt lätt är det inte. Varje moment – från att installera och
ställa in utrustningen till att samla in kemikalier till att analysera
innebär bland annat att rensa
och skriva rapport – måste ske på ett korrekt sätt. Georgios
bland leksaker som kan innehålla
Giovanoulis talar om den ”analytiska kedjan” där varje länk är
skadliga kemikalier, välja
avgörande. Fallerar det någonstans på vägen har ansträngningkemikaliesmarta förbrukningsarna varit förgäves.
artiklar för hygien och rengöring
– Allt måste gå rätt till. Men vi är erfarna och har gjort sådana
och städkemikalier samt undvika
här mätningar många gånger tidigare, säger Georgios Giovanoulis.
metallkonserver."
Så vad visade analyserna? Sarka Langer berättar att de hittade
ftalater, organofosfater, bromerade flamskyddsmedel, bisfenoler
– men inte på några alarmerande nivåer.
– Nivåerna ligger under det som man kan kalla farliga.
Men Stockholm stad vill sänka halterna ytterligare. Det mest
intressanta de fann var att åtgärder för att minska farliga kemiKEMIKALIESMARTA ÅTGÄRDER I FÖRSKOLA
kalier verkligen har effekt. De såg tydliga skillnader i nivåer före
och efter ombyggnation på förskolan Hamngården. Ett annat
Stockholms stad arbetar proaktivt med målet
fynd var att de kemikalier som förbjudits verkligen minskar på
Giftfritt Stockholm 2030 – kemikaliearbete i
förskolorna. Även tillståndspliktiga ämnen har minskat betydligt
världsklass” med speciellt syfte att skydda barn från
i förskolans luft.
farliga kemikalier. Som en del i detta genomförs en
– Kort sagt kan man säga att ombyggnation och andra åtgärder
miljögiftsövervakning i syfte att undersöka föreger effekt och att lagstiftning ger effekt, säger Sarka Langer.
komsten av hälsofarliga ämnen i stadens förskolor.
Totalt har fyra studier genomförts och under våren 2019 ska
IVL Svenska Miljöinstitutet har på konsultuppdrag
ytterligare två sätta igång, bland annat en ettårsuppföljning på
och i samarbete med Stockholms stad (SISAB och
förskolan Hamngården som byggdes om. Enligt Sarka Langer är
miljöförvaltningen) genomfört mätningar och
det första gången den här sortens före-och-efter-studier görs och
analyser.
de har rönt intresse internationellt. Men det finns fortfarande
obesvarade frågor.
– Vi vet fortfarande för lite om hur olika kemikalier på låga
Vill du veta mer om IVL:s arbete med kemikalier, kontakta:
nivåer samverkar, så kallade cocktail-effekter. Det är ett allmänt
Sarka Langer, sarka.langer@ivl.se, tel. 010-788 68 97
problem, säger Georgios Giovanoulis.
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Säker hantering
av kemikalier
tack vare våra experter
IVL Svenska Miljöinstitutet har kompetens inom kemikalieområdet, från analys till praktiska
rutiner, för säker användning och lagstiftning kring klassificering och märkning av produkter
för olika marknader.
Produkter som teknisk utrustning med lång livslängd kräver
ofta regelbunden service. Det kan handla om motorsågar, fordon
eller gruvborrmaskiner som behöver kontinuerligt underhåll.
Detta innebär inte sällan hantering av kemikalier som kan
vara skadliga. För företag med global verksamhet är detta
kemikalier som behöver tillhandahållas över världen och som är
omgärdade av regler och restriktioner, som kan skilja sig åt mellan länder.
– Vi ser att många företag behöver hjälp med den kunskapstunga uppgiften att hantera lagstiftningen runt kemikalier rätt,
säger kemisten och gruppchefen Eva Axelsson på IVLi Götebrg.
Det är här IVL:s kemikaliekompetens kommer in. På
Göteborgskontoret finns 16 personer med expertkunskap som
hjälper företag att göra rätt när det gäller att säkerställa kemikaliehantering. Tillsammans med övriga IVL-medarbetare runt
om i landet formerar de sig till en heltäckande kompetens inom
kemikalieområdet.
– Det som är speciellt med IVL är att vi är så många med
olika bakgrund och som arbetar med att hjälpa företag att
hantera kemiska produkter. Vi har en bredd med både forskning
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och praktisk erfarenhet inom området som är unik, säger Eva.
Hon och hennes kollegor har kunskap om kemikaliekraven
inom EU, men även om vad som gäller i andra viktiga länder,
till exempel USA, Kanada, Kina, Sydkorea, Japan och Ryssland.
Speciella regler gäller vid transport av vissa kemiska produkter. Om exempelvis ett spraysmörjmedel ska transporteras
från Sverige till Kina måste förpackningen märkas och deklareras enligt lagstiftning om transport av farligt gods. Om inte
alla steg görs rätt finns risk att produkten stoppas i tullen.
Därför måste alla som hanterar farligt gods ha en certifierad
säkerhetsrådgivare.
– Vi hjälper till att förklara vad lagen och säkerhetsdatabladen betyder, ger hjälp med rutiner och hur man ska skydda
sig och omgivningen, säger Anne Samuelsson, IVL, som både är
certifierad säkerhetsrådgivare och gör företagsbesök.
Vill du veta mer om IVL:s arbete med kemikalier, kontakta:
Eva Axelsson, eva.axelsson@ivl.se, tel 010-788 68 41.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

F O T O : BE A R F O T O S/ F R E E PI K

SÄKRARE ARBE TSLIV GENOM RISKBEDÖMNINGAR OCH NYT T WEBBVERK TYG

Kemikalier som används i arbetslivet är inte bara en
potentiell miljöbelastning utan också en del av arbetsmiljön. För att kunna arbeta säkert och inte utsättas för
hälsorisker, behöver man bedöma riskerna med kemikalierna och vidta åtgärder som kontrollerar riskerna.
I ett forskningsprojekt har IVL utvecklat ett webbverktyg, KemiRisk, som stöd för bedömning av kemiska
arbetsmiljörisker. Webbverktyget blir klart sommaren 2019.
KemiRisk är ett gratisverktyg som finansierats av AFA
Försäkring.
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I bland behövs mätningar av halten luftföroreningar för att
kunna göra en riskbedömning. IVL bistår arbetsplatser vid
riskbedömningar, bland annat genom att mäta anställdas
exponering för luftföroreningar i arbetsmiljön. IVL har
spetskompetens inom detta område och anlitas ofta när
frågeställningarna är komplexa och för mätning av ovanliga
ämnen. IVL kan också erbjuda mätningar för att kartlägga
vad höga exponeringar beror på, vilket ger ett bra underlag
för att diskutera åtgärder.
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Basta skapar mer
digital kontroll av
kemikalier i byggprodukter
IVL:s dotterbolag BASTA, som har koll på kemikalier i byggprodukter, har haft ett händelserikt år.
Bland annat har en ny kravnivå introducerats och BASTA har varit tidig med att ta till sig
EU:s definition av hormonstörande ämnen.

		
Under året har en ny kravnivå introducerats:
– Under året har saker som vi stött och blött under
från BETA till BASTA. Sedan tidigare finns tre
lång tid hamnat på plats – och det är mycket mer
nivåer, BASTA som är den högsta kravnivån på
på gång. Vi ser ett ökat intresse för vår verkkemiskt innehåll, BETA som är systemets
samhet, säger Sussi Wetterlin, vd för BASTA
baskrav och Riskvärderade produkter som inte
Online.
klarar kraven men där det finns andra
Basta har tagit ett rejält digitalt kliv och
miljöfördelar.
uppdaterat den tekniska plattformen. Under
Men vad händer med produkter när de
året togs det första steget till en digital överlevererats och sitter på plats? Isolering som
föring mellan utvalda databaser, i akt och
sprayas får nöja sig med en BETA–märkning
mening att förbättra utbudet för användare
men när isoleringen väl är på plats och härdad
och kunder.
är den kvalificerad för en BASTA-nivå.
Basta går också i fronten vad gäller
Där kommer den nya kravnivån in.
hormonstörande ämnen. EU har länge haft
– Från BETA till BASTA blir ett mer flexisvårt att få till en ordentlig definition och
belt och rättvisande system där man får bättre
istället har BASTA lutat sig mot ämneslistor.
information om produkten i den färdiga
Under 2018 fastställdes slutligen en definition
Sussi Wetterlin, vd för Basta Online
		
byggnaden, säger Sussi Wetterlin som utför hormonstörande ämnen och ska
		
arbetat kravnivån i dialog med branschen.
introduceras i BASTA:s kriterier.
BASTA har under året arbetat med att ta fram en ny och
modernare loggbok. Numera loggas det mesta som finns i en
F R Å N BETA T I L L BA STA
byggnad med digital identifiering, för att kunna spåras och följas
– Den befintliga listan skall fasas ut och nu
under livscykel. Det är något Boverket föreslår ska bli
tar vi in definitionen istället. Det är förstås en komplex fråga,
obligatoriskt.
men tillverkarna av misstänkta ämnen måste ta ett större
– Vi uppdaterar loggboksverktyget för detta. Vi bygger
ansvar och en branschdialog med efterföljande vägledning
bland annat gränssnitt och förbättrar dokumenthanteringen.
kommer att arbetas fram under 2019, säger Sussi Wetterlin.
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Kraven ökar dessutom på att material i befintliga byggen ska
återvinnas eller återbrukas. Cirkulära flöden är väldigt viktigt.
Vi ser en framtida möjlighet att anpassa systemet till det och
deltar genom IVL i ett antal intressanta projekt.
BASTA Online är ett dotterbolag till IVL Svenska
Miljöinstitutet med tre personer som arbetar med utveckling
och drift. Övrig kompetens lånas in timvis från moderbolaget.
Det tycker Sussi Wetterlin är ett bra system.
– Det betyder att vi kan ta in expertis när vi behöver och kan
använda våra intäkter på ett väldigt effektivt sätt.
Framgent finns nya frågor att ta tag i. Det handlar bland
annat om innehållsinformation och hur sekretessbelagd
information från företagen ska hanteras.
– Här behöver vi diskutera med branschen för att hitta ett
upplägg som fungerar, säger Sussi Wetterlin.
Vill du veta mer om BASTA, kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 66 82
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BASTA ONLINE

• Utvecklar databasen BASTA-registret för kemikalieinnehåll i byggvaror.
• Ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges
Byggindustrier.
• Har idag cirka 150 000 artiklar i databasen, merparten
klarar den högre BASTA-nivån.
• Mer än 450 företag är knutna till BASTA och betalar
årsavgift.
• Ungefär 40-50 nya företag ansluter sig varje år.
• De företag som vill ha sina produkter i BASTA måste ha
ett strukturerat miljöarbete. Bastas verktyg och revisioner
hjälper företagen att bedriva ett sådant arbete.
Läs mer på www.bastaonline.se
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IVL kartlägger miljöfarliga
kemikalier i Kina
När miljöfarliga PFAS-ämnen förbjuds i väst flyttar produktionen till Kina. IVL Svenska
Miljöinstitutet bedriver ett aktivt arbete på plats i Kina med att kartlägga utsläppskällor och
hälsoeffekter för en av vår tids kanske farligaste kemikaliegrupp. Men även om PFAS-problemen
i Kina ökar så finns det ljuspunkter enligt IVL:s expert på området.
– Det finns stora möjligheter att förbättra föroreningssituationen i Kina. De stora tillverkarna och användarna av PFAS i Kina
skulle relativt enkelt kunna minska utsläppen rejält med befintlig reningsteknik och processförbättringar, säger Robin
Vestergren, miljökemist vid IVL Svenska Miljöinstitutet och en
av landets främsta experter på högfluorerade ämnen.
Han vill vara optimistisk. Det går att åstadkomma snabba och
betydande förändringar i Kina, resonerar han, även om problemen med PFAS-ämnen just nu ökar där.
Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, är en grupp kemikalier som har tillverkats sedan 1950-talet och som finns i
mängder av vardagsprodukter; matförpackningar, kläder,
brandskum, smink och stekpannor. I västvärlden har myndigheterna fått upp ögonen för dessa ämnen som är omöjliga för
naturen att bryta ner och som anrikas i djur och människor.
På sikt kan de påverka fortplantningsförmågan hos djur och
forskningen har kunnat visa på en koppling till cancer hos
människor.
K EM ISK A N DA L I USA

En av de mest kända är industrikemikalien PFOA som fram till
2012 användes för framställning av teflon och andra fluorplaster i Europa och Nordamerika. Under årtionden släppte den
amerikanska kemijätten Chemours, tidigare DuPont, ut PFOA
från sin teflonfabrik i Parkersburg, West Virginia, direkt i
dricksvattnet. Utsläppen kunde kopplas till testikelcancer och
njurcancer och 2017 betalade Chemours 671 miljoner dollar i
skadestånd, merparten till de 3 550 drabbade.
I EU och Nordamerika pågår nu ett omfattande arbete med
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att identifiera olika PFAS-ämnen och fasa ut dem ur konsumentprodukter. Det som händer då är att produktionen flyttar till
Asien.
– Vi har lyckats förbjuda användningen av vissa PFAS-ämnen
i västvärlden. Men fortfarande sker det gigantiska utsläpp i
produktionsledet, som ofta är i Kina. Det är där vi hittar de
högsta halterna av PFAS-ämnen i människors blod, säger
Robin Vestergren.
2018 avslutade han ett treårigt projekt som har pågått i Kina,
där han har undersökt källor till PFAS i miljön och exponeringen av människor. Han genomförde bland annat en pilotstudie bland fiskare som lever vid den PFAS-kontaminerade
sjön Tangxun Lake, i närheten av niomiljonerstaden Wuhan.
– Fiskarbefolkningen som vi undersökte har bland de högsta
nivåerna som man någonsin sett i blod från människor, säger
Robin Vestergren.
Därefter har forskningsrådet Formas beviljat IVL ett nytt
treårigt projekt för att fortsätta studera PFAS-problematiken i
Kina.
– Vi är glada över att kunna fortsätta forskningssamarbetet
kring PFAS där föroreningsproblemen är som störst. I Kina
växer produktionsanläggningarna kraftigt och de förhåller
sig inte alltid till samma spelregler som i västvärlden, säger
Robin Vestergren.
PÅ JA K T E F T E R OK Ä N DA M I L JÖ GI F T E R

I det nya forskningsprojektet kommer Robin och hans kollegor
fokusera på att identifiera och bedöma riskerna med hittills
okända PFAS. Troligen finns det många fler PFAS-ämnen som
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HÖGFLUORERADE KEMIKALIER

• PFAS, per-och polyfluorerade alkylsubstanser, är ett
samlingsnamn för en stor grupp högfluorerade kemikalier
som har tillverkats sedan 1950-talet och som finns i mängder av vardagsprodukter: matförpackningar, kläder,
brandskum, smink och stekpannor. De mest kända
ämnena i gruppen är PFOS och PFOA som är extremt
svårnedbrytbara och giftiga.
• I Sverige har högfluorerade ämnen från brandskum
förorenat dricksvattnet i flera kommuner och några
kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att dessa
ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.
• IVL Svenska Miljöinstitutet har bedrivit forskning på
högfluorerade ämnen i många år. Vi arbetar i hela kedjan,
från analys av produkter och miljöprover till reningsteknik och policyåtgärder. I vårt laboratorium analyseras
vatten, jord och fisk åt många kommuner och länsstyrelser.
Vi gör även riskbedömningar av förorenade områden.
• Resultatet av den forskningsstudie som har kartlagt
utsläppskällor och hälsoeffekter av högfluorerade ämnen
i Kina har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften
Environmental Science and Technology. Forskningen har
finansierats av Formas i samarbete med Research Center
for Eco- and Environmental Sciences (REES).
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ännu inte testats och som därför flyger under myndigheternas
radar. Robin Vestergren återkommer till exemplet med teflon,
som inte är giftigt när det ligger som en hinna i stekpannan.
Men under produktionen släpper det ut enorma mängder PFOA
och uppemot ett hundratal liknande PFAS-ämnen som fortfarande inte har reglerats. Nu ökar produktionen av teflon och
liknande material i Kina. Där har man fortfarande inte anammat den senaste tekniken för att rena utsläppen av PFOA.
– Det är inte så att kinesiska företag och myndigheter helt och
hållet struntar i västvärldens bekymrade varningar och arbete
med att förbjuda PFAS. De har skrivit under Stockholmskonventionen och det finns en nationell plan för utfasning av
PFAS. Men de tar längre tid på sig innan de implementerar
olika konventioner jämfört med Europa och Nordamerika.
De försöker köpa sig tid. Så kommer de troligen göra ytterligare
några år till.
En förändring ligger alltså inom räckhåll, även i Kina. Robin
Vestergren har ägnat många år åt PFAS-problematiken som
kemist. Men på senare tid
har perspektivet breddats
från det rent
naturvetenskapliga.
– Det är komplexa frågor. Det handlar inte bara
om att snöa in på naturvetenskapen utan att också
ta ett samhällsvetenskapligt grepp. Just det tycker
jag är fascinerande med
IVL, här kan jag ställa
bredare frågor. Hur påverkar vi användarna?
Var i kedjan går det att
åstadkomma en förändring? Det är också spännande att IVL har sådant
starkt engagemang i Kina
och är med och påverkar
utvecklingen på plats.
Var någonstans i kedjan
är det då bäst att sätta in
stöten – hos kemiföretagen
som tillverkar kemikalierna, hos de som köper PFAS och tillsätter de i sina produkter eller hos de slutliga konsumenterna?
Robin Vestergren lutar åt att det är mellanledet som går att
påverka: de som tillverkar produkterna.
– Fluorerade material finns i stekpannor, kläder, mobiltelefoner,
smink och en mängd andra produkter. Genom att uppmärksamma dem som köper in dessa material på vilka utsläpp dessa
material orsakar i produktionsledet så borde det gå att få till
förändringar i rätt riktning, säger han.
Vill du veta mer om IVL:s arbete på kemikalieområdet,
kontakta: Robin Vestergren, robin.vestergren@ivl.se,
tel. 010-788 65 26
48

Fluorerade material finns i stekpannor, kläder, mobiltelefoner,
smink och en mängd andra produkter.

Robin Vestergren

forskare inom miljökemi,
arbetar på Stockholmskontoret
”Innan jag började på IVL var jag på Stockholms
universitet. Vi hade ofta forskningssamarbeten
med IVL, arrangerade workshops tillsammans
och annat. Jag har alltid sett IVL som en attraktiv arbetsplats och för ett par år sedan öppnade
det sig en ledig tjänst som projektledare och
forskare som verkade väldigt spännande.
Några av mina roligaste projekt på IVL har
varit att identifiera hittills okända miljöfarliga
kemikalier i olika konsumentprodukter.
Analysarbetet för att upptäcka nya kemiska
ämnen i en komplex matris kan liknas vid att
hitta en nål i en höstack, men det är väldigt kul
när vi lyckas ta fram bra metoder för att sålla i
den stora mängd data som genereras av
instrumenten.
Vi har gjort några projekt tillsammans med
Naturskyddsföreningen där vi har bidragit till att
sprida kunskap om högfluorerade kemikalier, så
kallade PFAS, i kosmetiska produkter. Resultaten från
dessa studier har fått väldigt stor spridning, både
genom vetenskapliga tidsskrifter och i sociala medier.
De har också fått många företag att fasa ut miljöfarliga
ämnen ur sina produkter.
Möjligheten att få initiera och driva projekt utifrån
egna idéer och alla fantastiska kollegor är en stor inspirationskälla för mig. Framöver vill jag jobba strategiskt
med att utveckla vår forskningsverksamhet inom kemikalieområdet. Jag hoppas också att vi får fler projekt
där vi kan hjälpa företag att fasa ut användningen av
miljöfarliga ämnen genom att tillämpa mer grön kemi."
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Vi kan om vi vill – fem förslag
för att nå en hållbar plastanvändning
IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck har under 2018 varit utredare åt regeringen med uppdraget att
se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast. I december överlämnade
hon sitt betänkande till regeringen. Här skriver hon om några av de förslag som utredningen
Hållbara plastmaterial presenterade.
”Plastic is fantastic” – på 50-talet kändes plastens möjligheter
obegränsade, ett material som var både billigt, slitstarkt och
lätt att forma till olika produkter. Föga anade man då att det var
precis de egenskaperna som skulle göra att vi 65 år senare nås
av nyheter som ”mer plast än fisk i haven år 2050” eller ”stor
mängd av plasten som vi inte vet var den tagit vägen”.
Rätt använt är plast ett fantastiskt material. Det hjälper
oss spara bränsle och energi och ger oss möjligheter att leva
det liv vi är vana vid idag. Trots detta kvarstår faktumet–
genom vår plastanvändning har vi skapat ett miljöproblem som
vi måste lösa.
Under 2018 har jag lett utredningen ”Hållbara plastmaterial”
som redovisas i betänkandet ”Det går om vi vill – Förslag till en
hållbar plastanvändning” (SOU 2018:84). En av de viktigaste
slutsatserna är att det går att vända trenden och skapa en hållbar plastanvändning. Men för att det ska vara möjligt måste vi
öka samarbetet och kommunikationen på flera håll. Det går inte
att tro att omställningen ska komma genom konsumentmakt.
Det krävs styrmedel men också mod att våga gå före.
Därför föreslår jag följande:
1. Minska den onödiga användningen av plast
Det viktigaste vi kan göra är att våga fundera över vår konsumtion i stort och minska den onödiga användningen av plast.
Vi kan alla bidra genom att driva arbeten kring minskad och
smartare användning.
2. Rätt plast på rätt plats
Välj det material som är mest resurseffektivt givet den funktion
som ska åstadkommas. Kartlägg plastströmmarna i din verksamhet och tänk funktion, design och material i kombination
med resurseffektivitet.
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3. Slut cirkeln – se till att plasten går att återvinna
För att kunna återvinna mer plast behöver den återvunna
plasten bli mer konkurrenskraftig samt att spårbarheten
behöver förbättras. Tillverkare liksom offentliga upphandlare
kan ställa ökade krav både på återvunnen råvara och på återvinningsbara produkter. Ekonomiska styrmedel för att öka
efterfrågan behöver införas liksom system för att skapa
spårbarhet.
4. Skapa förutsättningar för förnybar plastråvara
Det är viktigt att återvinningsbarheten i flera cykler står i fokus
för de produkter vi skapar, oavsett material och råvara.
Termerna ”biobaserad” eller ”bionedbrytbar” missförstås lätt av
konsumenter. Inför massbalansberäkning för biobaserad och
återvunnen råvara likt det system vi har i handeln med el.
Samverkan för att hitta optimala avvägningar mellan materialval och råvarukällor behövs.
5. Inrätta en nationell plastresurs
Det behövs en person som får ansvar för att nationellt driva och
samordna frågan samt ta fram etappmål som kopplar till en
hållbar plastanvändning under vilket olika aktörer kan skapa
sina åtaganden.
Stora värden går förlorade idag. Om vi alla försöker tänka på
plasten som ett material dyrbart som guld skulle en del av
omställningen kanske kännas lättare. För vem vill att guld ska
försvinna ut i världshaven, tappa i värde vid återvinning eller
helt enkelt bara slösas bort?
Åsa Stenmarck
avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet
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MEDAR BETAR E O CH ARBE TSM IL JÖ

Engagerade
medarbetare är
nyckeln till framgång
För ett kunskapsföretag som IVL är det av allra största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare
som förmår att behålla talangfulla medarbetare och attrahera nya.
IVL kan med sin breda verksamhet inom hållbarhetsområdet
erbjuda intressanta arbetsuppgifter på en internationell arena
och möjligheter för medarbetare att få vara med och bidra till
en hållbar samhällsutveckling.
På IVL finns ett brett fält av kompetenser, från ingenjörer,
kemister, biologer, geologer till beteendevetare, statsvetare,
jurister och ekonomer. IVL har också en stark specialistkompetens; nästan en tredjedel av medarbetarna har doktorerat.
STA R K E X PA NSION

IVL befinner sig i en expansionsfas och antalet medarbetare
fortsatte öka under 2018. För att klara vår vision om ett hållbart
samhälle krävs kunskap och kreativitet. Därför behöver vi en
mångfald av medarbetare och en så allsidig och bred sammansättning av medarbetare som möjligt, med hänsyn till kön, ålder
och etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell
läggning. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är väsentliga i
samband med rekrytering av nya medarbetare och frågorna
styrs av policyer och planer för rekrytering samt jämställdhet
och likabehandling.
Könsfördelningen är sedan flera år jämn bland såväl chefer
som övriga medarbetare.
KOM PET ENS O CH L E DA R SK A P

För att IVL ska kunna leverera tillämpad forskning och uppdrag som motsvarar samhällets och kundernas behov samt
behålla konkurrenskraften är medarbetarnas kompetens och
skicklighet absolut avgörande. IVL:s syn på kompetensutveckling motsvarar den så kallade ”70-20-10-modellen” som innebär
att 70 procent av kompetensutvecklingen sker i den dagliga
verksamheten, 20 procent genom lärande av erfarna kollegor
och 10 procent genom mer formella utbildningsaktiviteter.
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U T BI L DN I NG A R V I A I V L: S PROJ E K T KON T OR

Så gott som allt arbete på IVL bedrivs i projektform och för att
höja kvaliteten och ytterligare professionalisera företagets
projektledare har IVL utvecklat en intern projektledarutbildning som genomförs i fyra steg. Under 2018 har totalt
61 medarbetare genomgått projektledarutbildningen.
CH E FS - O CH L E DA R SK A PSU T V E CK L I NG

IVL har sedan 2013 ett program för ledarskapsutveckling som
omfattar samtliga chefer. Programmet bygger på IVL:s definierade framgångsfaktorer för ledare och kombinerar gemensamma utbildningsmoduler med individuell coachning. Under
2018 har våra två moduler genomförts för åtta gruppchefer.
M E DA R BETA R SA M TA L

Årliga medarbetar- och utvecklingssamtal ger varje medarbetare möjlighet att tillsammans med sin chef sätta mål och se sitt
bidrag till IVL:s totala utveckling. Samtalen resulterar i individuella utvecklingsplaner.
M E DA R BETA RU N DE R SÖK N I NG

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning, med
hjälp av en extern organisation, där alla medarbetare anonymt
får möjlighet att uttrycka sina åsikter om IVL som arbetsgivare,
arbetsplats och sina egna utvecklingsmöjligheter
Undersökningen mäter och levererar index för ledarskap,
arbetsklimat och engagemang. Ordinarie undersökning genomfördes 2015 och den visade en generell förbättring, från en
redan hög nivå, avseende ledarskap, arbetsklimat och medarbetarnas engagemang. 2018 genomfördes en omfattande
undersökning som visade på fortsatt bra resultat på ledarskapsindex och engagemangsindex samt teameffektivitet.
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Grupperna arbetar vidare med resultatet och skapar utifrån
detta egna aktiviteter för att behålla eller förbättra arbetsklimatet. På organisationsnivå ligger resultatet av undersökningen till grund för diskussioner i arbetsmiljökommittén och
för arbetsmiljöplanen.
A R BET SM I L JÖ, H Ä L SA O CH SÄ K E R H ET

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 formella arbetsmiljöarbetet inom IVL styrs av en arbetsmiljöpolicy och bedrivs genom delegeringar och en årlig
arbetsmiljöplan. Planen utarbetas av en arbetsmiljökommitté
som samordnar arbetet medan det leds av gruppcheferna i den
dagliga verksamheten.
Under året genomfördes en fördjupad psykosocial enkät om
arbetsmiljön där områden att arbeta med var ökad tydlighet
och tid för reflektion.
Gruppcheferna har under 2018 genomgått utbildning
avseende kränkande särbehandling och förebyggande av
ohälsosam stress.
Arbetet på IVL bedrivs till stor del vid datorer inne på
kontoren och för att minska negativa följder av stillasittande
och ibland monotont arbete bakom en skärm görs årligen
ergonomironder. Medarbetarna erbjuds utrustning och
behandling av naprapat för att minska eventuella påfrestningar.
Ett stort antal medarbetare arbetar på laboratorier och
testanläggningar, bland annat med substanser som kan
innebära hälsorisker. Därför läggs här stor vikt vid skadeförebyggande åtgärder. Andra utmaningar som måste hanteras
är fältarbete och ensamarbete.
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Sjukfrånvaron ökade något jämfört med året innan och utgjorde
3,06 procent (3,1) av arbetstiden. IVL har avtal om företagshälsovård som omfattar samtliga medarbetare som även erbjuds
regelbundna hälsokontroller. Samtliga medarbetare erbjuds
gratis vaccinering i influensatider. För att uppmuntra till en
hälsosam livsstil får alla anställda ett årligt friskvårdsbidrag.
IVL stödjer företagets mycket aktiva idrotts- och kulturföreningar.
U T M A N I NG A R O CH F R A M T I DA PL A N E R

IVL lockar och rekryterar högpresterande medarbetare. Därför
riktas särskild uppmärksamhet på åtgärder för att hantera
stress. Det konkreta arbetet görs dels inom respektive grupp,
dels i form av coachningsgrupper.
I slutet av 2015 startade ett coachningsprojekt där ett antal
seniora medarbetare fick utbildning i att stötta mindre erfarna
medarbetare att hantera i utmanade situationer och arbetsuppgifter. Förutom att lära mindre erfarna medarbetare att
hantera utmanande arbetsuppgifter har projektet syftat till att
öka utväxlingen av kunskap och effektivisera projektarbeten.
Coachningsprojektet har varit framgångsrikt och under 2017
beslutades att programmet skulle fortsätta under namnet
Mentorskapsprogram. Under 2017 utbildades tolv mentorer och
under 2018 ytterligare elva.
K I NA KON T OR ET

Medarbetarna vid IVL:s kontor i Kina omfattas av samma policyer och förmåner som medarbetarna i Sverige. Däremot är den
yttre miljön, i synnerhet luften, i framför allt Beijing tidvis
hälsofarlig. IVL har därför utrustat både kontoren och medarbetarnas hem med luftreningsutrustning.
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Så tycker några av våra
medarbetare om våra
nya kontor och vårt arbetssätt

Filip Sandkvist, verksam inom avfallsgruppen vid kontoret i Malmö:
"Kontoret känns ljust och fräscht och placeringen i kontorskomplexet Studio
Malmö är väldigt trevlig. Det händer mycket i byggnaden i form av evenemang
och närheten till de många andra företagen upplever jag som positiv.
Kontorsytan är relativt liten jämfört med kontoren i Göteborg eller Stockholm,
så avgränsningen mellan zoner blir flytande. Att arbeta i öppet landskap vill jag
inte byta bort. Det gör väldigt mycket för trevnaden att arbeta tillsammans med
andra och att kunna utbyta några ord när det passar."

Liisa Perjo, arbetar med miljömässigt och socialt hållbar stadsutveckling
i politik- och ekonomigruppen i Stockholm:
"Jag är ny på IVL och jobbade aldrig på det gamla kontoret, men har tidigare
jobbat såväl i kontorslandskap som i eget arbetsrum. Jag tycker att det nya
kontoret fungerar bra. Faktum är att det fungerat så bra att jag inte känt
behov av att reflektera över det aktivitetsbaserade arbetssättet. Jag gillar att
kontoret har gott om olika mötesplatser och mötesrum, som gör det lätt att få
till spontana möten."

Joel Wanemark, utvecklare inom hållbar digitalisering i Göteborg:
"De nya lokalerna är fyllda med härliga färger, grönska och liv och det är ett riktigt
lyft mot tidigare. Det märks att det inte bara är vi medarbetare som trivs, utan även
gäster som är på besök. Jag trivs bra med det aktivitetsbaserade arbetssättet och
upplever att vi både som organisation och individer blir bättre och bättre på att
utnyttja möjligheterna det ger. Jag känner att det blivit en större kontorsgemenskap
och att jag har bättre koll på vad mina kollegor arbetar med, vilket är fantastiskt
roligt och ger möjligheter till nya samarbeten."
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Lisa Winberg von Friesen, arbetar med mikroskräp i vattengruppen i Malmö:
"Flexibiliteten är den största fördelen. Du är alltid är välkommen till de andra
kontoren och kan lätt flytta mellan olika städer. Jag tycker om konceptet med
kontorsplatser som inte är fasta och tror det ger bättre koll på vad dina kollegor
jobbar med och i förlängningen kanske nya projektidéer. Att vi arbetar i projektform ger stor frihet för individen att påverka sitt arbete och även utvecklas inom
nya områden. Men det kräver också mer i form av stresshantering och
arbetsplanering."

Robin Vestergren, forskare och projektledare i miljökemigruppen, Stockholm:
"Jag är väldigt nöjd med vårt nya kontor. Det blev helt enkelt lite roligare att
gå till jobbet efter renoveringen. Jag uppskattar möjligheten att kunna välja
aktivitetszon utifrån arbetsuppgifter och att kunna sitta i ett helt tyst rum när
det behövs. Att man byter arbetsplats gör också att man lär känna fler kollegor
från andra grupper och enheter. Vårt nya lunchrum är en fantastisk mötesplats.
En negativ aspekt med det aktivitetsbaserade arbetssättet är att det kan vara
svårt att hitta folk."

Martin Jerksjö, arbetar med hållbar mobilitet med fokus på
emissioner från fordon, Göteborg:
"Jag tycker att vårt nya kontor är jättefint. Den enhetliga inredningen,
det utökade antalet mötesrum och vårt fina lunchrum är saker jag speciellt vill
lyfta fram som stora förbättringar jämfört med tidigare. Det känns extra roligt
att få besök av kunder och samarbetspartners nu när vi har så fina lokaler att
mötas i. För mig fungerar vår aktivitetsbaserade kontorslösning bra. Jag gillar
möjligheten att sitta i tysta rum när jag behöver arbeta ostört, vilket var svårare
förut. En utmaning som jag ser är att känslan av grupptillhörighet i vissa fall
har försämrats jämfört med tidigare då vi hade fasta platser och satt tillsammans. Men det är något vi jobbar med, vilket jag uppskattar då det är viktigt
för att behålla god trivsel, sammanhållning och samarbete."

AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS
• Aktivitetsbaserade arbetsplatser innebär att ingen har fast
skrivbordsplats utan man delar på resurserna.
• I lokalen finns platser för olika typer av aktiviteter,
till exempel högkoncentrerat arbete, projektarbete,
telefonsamtal, umgänge.
• Varje person har ett skåp i lokalen där man förvarar sitt
material och sina personliga saker.
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• Förutom skrivbordsplatser innehåller kontoret utrymmen
för informellt samarbete, sociala sammankomster och
pauser, liksom miljöer avsedda för enskilt arbete och
projektarbete tillgängliga för IVL:s personal och besökare.
• Med ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan vi välja miljö för
vår arbetsdag, vilket i sin tur ställer krav på till exempel
flexibla och anpassade IT-lösningar, minskad pappersförbrukning och ökat förtroende mellan chefer och
medarbetare.
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Etik och integritet

För IVL Svenska Miljöinstitutet är oberoendet grundläggande
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.
Som en av de viktigaste delarna i våra kärnvärden har vi
trovärdighet, där vi i vår oberoende ställning ska leverera
resultat som ger nytta till våra kunder.
U PPF ÖR A N DE KOD

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och det är viktigt
att vi i vårt arbete och våra relationer följer rutiner för hur vi
etiskt ska förhålla oss till vår omvärld.
IVL har som grund för detta sedan många år tillbaka en
uppförandekod. Under 2018 genomfördes workshops för alla
medarbetare avseende vår uppförandekod, något som kommer
genomföras varje år för nyanställda.
I anslutning till denna har IVL en visselblåsarfunktion, vilken
ger medarbetare en kommunikationsväg för att lyfta såväl
interna som externa oetiska uppföranden.
Genom uppförandekoden och den rutin som finns där tillhandahåller IVL ett system som ger varje medarbetare möjlighet att utan några som helst efterräkningar göra en anmälan
vid misstanke om överträdelser av lagar, förordningar eller
uppförandekoden.
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IVL garanterar varje medarbetares rätt att göra en anonym
anmälan. Koden finns lättåtkomlig för alla medarbetare i
anslutning till våra styrande rutiner och information om
IVL:s uppförandekod ges i samband med introduktion av
alla nyanställda.
R ISK BE D ÖM N I NG

I samband med anbud och ansökningar görs en riskbedömning. Syftet är att fånga upp möjliga risker med projekt,
identifiera åtgärder samt ta ställning till om IVL kan utföra
uppdraget utifrån våra grundprinciper om full trovärdighet
och oberoende.

Som en av de viktigaste delarna
i våra kärnvärden har vi trovärdighet,
där vi i vår oberoende ställning
ska leverera resultat
som ger nytta till våra kunder.
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VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på
trovärdighet, framsynthet,
helhetssyn, engagemang och nytta.
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Internt miljöarbete på IVL
IVL:s verksamhet ska bedrivas med lägsta möjliga miljöpåverkan. Därför driver vi ett ständigt
förbättringsarbete inom ramen för ett integrerat ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001
respektive ISO 9001.
Mål och förbättringsaktiviteter beslutas och följs upp enligt en
fastställd ordning i ledningssystemet. Vid resor, inköp av kemikalier och kontorsmaterial prioriteras miljöbästa alternativ.
Våra mest betydande miljöaspekter är:
• Klimatpåverkan, genom resor och energianvändning
i våra lokaler
• Resurseffektivisering och cirkuläritet
• Kemikalieanvändning
K L I M AT PÅV E R K A N

Klimatpåverkan för verksamheten består främst av resor och
energiförbrukning. IVL har 2018 påbörjat ett arbete med att
förbättra uppföljningen av vår klimatpåverkan, vilket ökar
möjligheterna till att prioritera åtgärder.
Tjänsteresor
IVL har sedan länge mål för att minska koldioxidutsläppen från
tjänsteresor, bland annat genom att främja videokonferenser
framför fysiska interna möten samt tåg framför flygresor. Resor
är dock ofta nödvändiga för att driva verksamheten och utföra
uppdragen. Trots att verksamheten har ökat, har den totala
klimatpåverkan från tjänsteresor minskat jämfört med föregående år. Inrikes resor med tåg har använts i större utsträckning under 2018. Utrikes resor med flyg är dock ofrånkomligt i
den internationella verksamheten.
För koldioxidutsläppen från tjänsteresor avsätter IVL medel
till en klimatfond motsvarande de externa kostnaderna för
utsläppen. Fondens syfte är att minska klimatpåverkan i
samhället i stort genom olika aktiviteter och påverkansinsatser
utöver IVL:s ordinarie verksamhet. Fonden startades under
2017 och medel har avsatts för utsläpp från IVL:s tjänsteresor
från och med 2016.”

Energianvändning i våra lokaler
Den totala energiförbrukningen för kontoren i Stockholm,
Göteborg och Malmö uppgick till totalt 1 681 MWh varav
44 procent var el och 56 procent fjärrvärme. Huvuddelen
av energiförsörjningen är förnybar energi. En mindre andel
av fjärrvärmen som används i Stockholm kommer från ickeförnybara källor, men där klimatkompenserar leverantören
för 20 453 kg CO₂-ekvivalenter vilket är cirka en tredjedel av
inköpt energi.
R E SU R SE F F E K T I V ISE R I NG O CH CI R K U L Ä R IT ET

IVL ska driva sina verksamheter resurseffektivt. Återbruk av
material och utrustning är en viktig komponent i detta arbete.
Vid ombyggnaden och renoveringen av våra kontor i
Stockholm och Göteborg under 2017/2018 har vi därför lagt
särskilt fokus på att säkra återanvändning och återbruk.
Runt 40 procent av den fasta interiören är återbrukad, liksom
60 procent av möblerna. Det resulterade i 60 procent lägre
klimatbelastning, 30 ton mindre avfall och en besparing om
3,3 miljoner kronor jämfört med om allt köpts nytt. Läs mer
om detta på sidorna 12–13.
K EM I K A L I E A N VÄ N DN I NG

IVL:s laboratorier arbetar systematiskt med att reducera
kemikalieanvändningen och byta ut kemikalier till mindre
miljöpåverkande, bland annat genom ett internt projekt för
att förbättra processen gällande provtagningsteknik.
Under 2018 har IVL ackrediterat ett nytt analysinstrument
och därmed reducerat kemikalieförbrukningen och även
minskat mängden restkemikalieavfall med cirka 20 procent.

IVL kan stärka ert miljö- och hållbarhetsarbete
IVL har kompetensen som krävs för att utveckla och
stärka miljö- och hållbarhetsarbete i olika organisationer,
inklusive uppföljning och beräkning av miljöpåverkan enligt
inter-nationella standarder. Siffrorna på högersidan visar
uppföljning av vår egen verksamhet, vi kan göra liknande
beräkningar för ert företag.
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Vill du veta mer om utveckling av miljö- och
hållbarhetsarbete, kontakta: Ann-Christin Pålsson,
ann-christin.palsson@ivl.se, tel. 010-788 66 14
Vill du veta mer om uppföljning av transporter och
tjänsteresor, kontakta: Tomas Wisell, tomas.wisell@ivl.se,
tel. 010-788 69 17
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ENERGI OCH KLIMAT LOKALER
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Vd kommenterar årets resultat

IVL Svenska Miljöinstitutet
fortsätter att växa och utvecklas
IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter att växa och utvecklas.
Under år 2018 ökade vår nettoomsättning med åtta procent jämfört
med föregående år och den har ökat med drygt 80 procent jämfört
med åtta år tillbaka i tiden. Med beaktande att vi under året genomförde en utflytt (Stockholm) och två återflyttar (Göteborg och
Stockholm) av våra kontor är tillväxten bättre än förväntat.
För moderbolaget redovisar vi ett nollresultat efter finansiella
poster, bokslutsdispositioner och skatt. Detta främst på grund av de
kostnader för lokalprojektet som vi valt att ta direkt under året samt
lägre debiteringsgrader än normalt, vilket till viss del är kopplat till
lokalprojektet och införandet av nya system. För hela koncernen redovisar vi en liten vinst med en god utveckling och förbättrade nyckeltal
inom framförallt Basta- och EPD-bolagen.
Vi har genomfört en del andra i media uppmärksammade projekt
som varit kopplade till lokalprojektet, som återbruk av kontorsutrustning och –inredning och som beskrivs närmare tidigare i
årsredovisningen.
Vi har en fortsatt hög synlighet i tryckt press, radio, TV och
webb med inslag om allt från återbruk, biodrivmedel, digital
miljöövervakning, förbränningsmotorer, kilometerskatt, plastanvändning till hur luftföroreningar omvandlas i atmosfären,
ostronodling och öl från avloppsvatten.
Resultaten från de kundundersökningar och intervjuer som
gjordes under förra året visar på en fortsatt hög kundnöjdhet.
Vi har mycket lojala kunder som gärna återkommer till IVL.
Att jobba vidare med är att identifiera och få in nya kunder samt att
förbättra uppföljningen av våra leveranser.
Vi har lyckats att få ett antal större EU-projekt beviljade.
Ett exempel är projektet Pulp & Fuel som handlar om förgasning av
restflöden från pappers- och massaindustrin för att tillverka biodrivmedel. IVL ska bl a göra miljöbedömningar samt ta fram
lösningar på hur vattnet från processen kan renas.
IVL har en omfattande internationell verksamhet med Europa
som vår hemmamarknad. Vår verksamhet i Kina fortsätter att
utvecklas väl. I Indien lyckades vi i slutet av året ta in två större
projekt inom vattenrening. Under 2019 kommer vi att etablera ett
eget bolag i ndien för att stötta dessa två projekt samt även andra
hållbarhets- och miljöprojekt.
Under året har vi fortsatt att bredda och förstärka vår kompetens
genom ett antal framgångsrika rekryteringar och vi är nu mer än
300 medarbetare i IVL-koncernen.
Under 2019 kommer vi att fortsätta vår digitaliseringsresa bland
annat med implementering av den digitala arbetsplatsen inklusive
ett nytt intranät och dokumenthanteringssystem. Vi planerar för en
fortsatt tillväxt och kommer parallellt att se över vår organisation
och roller för att öka vårt kundfokus och vår lönsamhet.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för IVL Svenska Miljöinstitutet AB får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018, bolagets trettiosjunde
räkenskapsår.
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Koncernens verksamhet
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) bedriver forskning och
uppdragsverksamhet 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 30 år. IVL har kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Beijing 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, även av
dotterbolagen Bastaonline AB, EPD International AB, eBVD i
Norden AB, IVL Environmental Technologies (Beijing)
Company Ltd och joint venture-bolaget Sino–Swedish
Environmental Technology Development Center, SEC, i Kina.
IVL:s verksamhet bedrivs i allt väsentligt inom moderbolaget.

Pilotanläggningen för Stockholms framtida vattenrening på
IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk kommer
inom några år vara världens största avloppsreningsverk med
membranteknik. Det ska ge den växande staden en avloppsrening som har större kapacitet och ger mindre utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön.
Under året genomfördes i samarbete med Carnegiebryggerierna ett projekt med lansering av ett öl, Purest, gjort
på renat avloppsvatten. Syftet var att slå ett slag för en hållbar
vattenhantering och skapa uppmärksamhet kring de svenska
och globala vattenfrågorna. I en värld som hotas av vattenbrist
ville IVL visa att det redan idag finns tekniker för att omvandla
avloppsvatten till dricksvatten som är lika rent som vanligt
kranvatten.
Stockholm Vatten och Avfalls (SVA) stora utbyggnad skapar
en osäkerhet om utrymme uppe på berget från 2020 och framåt.
Diskussioner om lösning pågår mellan IVL, KTH och
Stockholm Vatten och Avfall. Beslut väntas 2019.

MODE R BOL AGE T

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 fyra operativa enheter, liksom enheter för
affärsutveckling och marknad samt forskning som verkar tvärs
genom organisationen. Arbetssättet inom IVL präglas av tvärvetenskaplighet 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 internationellt verksamma storföretag, branschorgan, myndigheter
– där Naturvårdsverket är den största enskilda anslags- och
uppdragsgivaren – samt kommuner och organisationer
Hammarby Sjöstadsverk
Hammarby Sjöstadsverk är en av Sveriges ledande FoUanläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som
drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både
nationella och internationella forskningsprojekt och som en
test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.
Anläggningen utgör basen till Sweden Water Innovation Center
– SWIC.
Verksamheten har vuxit kraftigt sedan starten 2007 och vid
anläggningen utvecklas idag kommunala vattenreningstekniker
av forskare från institut och högskolor samt cirka 25 svenska
och internationella vattenreningsföretag. För närvarande
arbetar ett 30-tal IVL-medarbetare i 20 olika FoU-projekt vid
Hammarby Sjöstadsverk.
Tillsammans med KTH, Uppsala universitet, SLU och
Mälardalens Högskola ingår Hammarby Sjöstadsverk i
VA-kluster Mälardalen som är ett centrum för kommunal
vattenrening med finansiering från Svenskt Vatten och
kommunala verk från Mälardalsregionen.
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Fiskebäckskil
Bolaget bedriver huvuddelen av sin marina verksamhet på
forskningsstationen Lovéncentret Kristineberg i Fiskebäckskil.
IVL har idag omfattande forskning om marint mikroskräp och
maritima miljöeffekter av utsläpp av läns- och skrubbervatten
samt utveckling och utvärdering av nya former av akvakultur.
Kristineberg är också basen för uppbyggnad av Kristineberg
Research and Innovation Centre som är ett samarbete mellan
GU, IVL, Chalmers, KTH, RISE och Lysekils Kommun.
Visionen för centret är att skapa ett nationellt och internationellt ledande centrum för marin forskning, innovationer och
hållbar blå tillväxt.
Bland de större projekt som IVL bedriver på platsen märks
Baseman (Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters) och Plastox (Direct and
indirect ecotoxicological impacts of microplastics on marine
organism) med finansiering från JPI Ocean. IVL:s experter i
Fiskebäckskil arbetar på uppdragsbasis med mikroskräpanalyser i olika vatten samt som expertstöd till HaV och andra
myndigheter. I Vinnovaprojektet Integrerad Akvakultur
utvecklas ett nytt cirkulärt koncept för samodling av sjöpung,
makroalger och fisk tillsammans med bland annat innovationsbolaget Marin Biogas.
I innovationsprojektet odlas Stillahavsostron. Projektet
undersöker om ostronen kan förbättra lönsamheten för den
svenska mussel- och ostronodlingen samt bidra till ett hållbart
vattenbruk. Utanför Lysekil på västkusten genomförs innovationsprojekt där IVL ska testa nya metoder för att odla den
främmande arten i havet. Projektet tittar på olika odlingsmetoder och utvärderar en för Sverige ny teknik, med nedsänkta odlingssystem. Går det vägen kan det innebära en helt
ny näring för Sverige. Projektet finansieras av Havs- och
Fiskerifonden via Jordbruksverket. Det startade i september
2017 och pågår till december 2020.
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Internationell verksamhet
IVL har en omfattande internationell verksamhet. Europa
betraktas som företagets hemmamarknad och i övrigt ligger
fokus huvudsakligen på Kina och Indien.
Kommunikation, kurs- och seminarieverksamhet
Kommunikation, liksom seminarie- och konferensproduktion,
är en del av enheten Affärsutveckling och marknad. Under året
har över 1 710 personer deltagit på IVL:s evenemang och 259
har delatgit på IVL:s webinarier. Kommunikation är följaktligen
en integrerad del i bolagets verksamhetsutveckling.
Kommunikation har blivit en allt viktigare komponent inom
såväl forskningsprogram som allmänt för att öka kännedomen
om IVL:s verksamhet. Kommunikationen behöver vara målgruppsanpassad för att vara relevant och nå genom bruset.
Fokus läggs på att förstå kundens behov och drivkrafter för att
nå målet att skapa beteendeförändring med tillämpad forskning. Även seminarieverksamheten spelar en väsentlig roll, inte
minst för att befästa IVL:s roll som arena för möten mellan
forskning, näringsliv, myndigheter och politiker, framför allt
med konferenserna Tillståndet i miljön, Vägen till giftfritt
byggande, det årliga Östersjöseminariet och Hållbara
transporter.
SA M A R BETEN

I IVL:s roll ligger att agera som brobyggare mellan forskning
och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika
samhällsaktörer. Det är en av anledningarna till att IVL har en
aktiv roll i olika typer av nätverk och andra samarbeten, varav
ett par lyfts fram ovan. Dessutom deltar IVL i en lång rad europeiska teknologiplattformar som exempelvis WSST (vatten),
ESTEP (stål), FBST (skog) och ECTP (bygg).
Andra exempel:
SPIRE - ett nätverk som arbetar för ökad resurseffektivitet i
processindustrin.
ENERO – European Network of Environmental Research
Organisations – är en sammanslutning av europeiska forskningsinstitut inom ramen för European research area (ERA) där
IVL är aktiv medlem.
EUR AQUA – ett europeiskt nätverk av forskningsorgan
inom sötvattensområdet. IVL är svensk representant i nätverket.

NORMAN – ett nätverk av referenslaboratorier och forskningsorganisationer som arbetar med screening av nya miljöstörande kemikalier.
LIGHTHOUSE – centrum för nordisk sjöfartskompetens
och ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan i
Göteborg och Sveriges Redarförening.
NTM, NÄTVERKET FÖR TRANSPORT OCH MILJÖ
IVL är medlem i nätverket och har därutöver sedan 2009 ett
formaliserat samarbete med NTM. Syftet med samarbetet är att
stärka NTM:s nätverk genom att ställa IVL:s expertis till förfogande för NTM:s arbetsgrupper och medlemmar.
SMED – Svenska Miljöemissionsdata – är ett konsortium
bildat 2001 av IVL, SCB, SMHI och SLU, för att långsiktigt
samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistiken kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen och kemikalier.
Sedan 2006 levererar SMED alla underlag till Sveriges internationella rapportering inom dessa områden och det befintliga
ramavtalet löper till 2022.
STOCKHOLM CLEANTECH, som är en utveckling av
Stockholms Miljöteknikcenter, är initierat av och administreras
av IVL. Stockholm Cleantech kopplar samman besökare, intressenter, projekt, teknologi, företag och forskning inom miljöteknik i Stockholm/Mälardalsregionen.
SKOGFORSK – I början av året slöt IVL ett samarbetsavtal
med Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, om
forskning på framtidens bioekonomi.
KRISTINEBERG MARINE SCIENCE AND
INNOVATION CENTER – Det är en unik satsning för
Sverige, men också inom EU, med fem tunga forskningsorganisationer som går samman för att gemensamt driva marin forskning och innovation. Därigenom kan man täcka in allt från
marinbiologi och miljöeffektforskning till innovationsnära
forskning inom exempelvis marin livsmedels- och bioteknik,
marin energi och maritima operationer. Centralt i konceptet är
bred och avancerad testbäddsverksamhet, som kan brygga över
från forskningsresultat till industriell tillämpning. Därigenom
kan man bidra till att utveckla företag och skapa arbetstillfällen.
Den marina infrastrukturen vid Kristineberg är en nationell
resurs och ett internationellt centrum för forskning och innovationer om marina resurser och ekosystem.

Koncernföretag
B A STAON L I N E A B

Bastaonline AB (org. nr. 556719-5697) är sedan 2007 ett till 60
procent ägt dotterbolag till IVL. Resterande 40 procent ägs av
Sveriges Byggindustrier. Bastaonline AB har sitt säte i
Stockholm och verksamheten är förlagd till IVL:s huvudkontor.
Bolaget förvaltar och utvecklar det så kallade BASTA-systemet
för utvärdering och utfasning av särskilt farliga ämnen i
byggvaror.
BASTA-systemet har varit i drift sedan 2005 och
BASTAonline AB som äger och driver systemet bildades i
januari 2007. Verksamheten i det nya bolaget påbörjades den
1 mars samma år. Vid starten var 55 leverantörer anslutna till
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BASTA och i slutet på år 2018 var drygt 450 anslutna. Antal
produkter i BASTA var vid årets slut cirka 43 000 stycken
(motsvarande över 150 000 enskilda artiklar). Av dessa var ca
1 000 produkter registrerade i BETA-registret och cirka
150 riskvärderade. Ett stort antal riskvärderade artiklar har
under året överförts till BASTA-registret som ett resultat av
golvföretagens framgångrika utfasning av icke önskade ämnen
även i återvunnet material. Under året avropades 66 leverantörsrevisioner till fem olika revisionsbolag.
Införandet av GDPR innebar att en större förändring av
systemets inloggning och administration genomfördes, bland
annat ett mer effektivt administrationsverktyg och ett förbätt-
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rat användargränssnitt. I samband med detta lanserades även
en ny sökmotor i systemet vilket öppnat nya möjligheter för presentation av artiklar, användarinformation och dokumentation.
Utöver detta påbörjades den sista etappen i uppgraderingen av
BASTAonlines IT-plattform i och med att arbetet med ett nytt
loggboksverktyg startades. Utvecklingen av verktyg och den
tekniska plattformen har som tidigare skett i samarbete med
Construct IT AB.
Under 2018 anordnades fyra heldags leverantörsutbildningar,
samt ett större antal kortare utbildningar både genom direkta
besök och online. I mars arrangerades åter det uppskattade
seminariet Vägen till giftfritt byggande tillsammans med IVL
Svenska Miljöinstitutet och i november genomfördes
BASTA-dagen.
BASTA-online har under året medverkat i en rad projekt
inom digitalisering samt i branschinitiativ som 100gruppen och
BIM Alliance. Ett samarbetsavtal har slutits med Logic Sweden
AB för att tillsammans verka för en förbättrad effektivitet och
spårbarhet kopplat till miljödokumentation och loggböcker.
Arbete med att utveckla kriterier för utfasning av särskilt farliga
ämnen tillhör BASTAonline AB:s kärnverksamhet.
Hormonstörande ämnen är en ur hälso- och miljösynpunkt
omdiskuterad ämnesgrupp där avsaknaden av tydlig tillämpning i lagstiftningen är otillfredställande. Under året har ett
nytt förhållningssätt till hormonstörande ämnen arbetats fram
vilket införs i kriterierna under 2019.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 6 861 (6 591)
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till
907 (451) kSEK. Eget kapital uppgår till 2 228 (1 620) kSEK.
Ordinarie avgifter för 2018 var oförändrade men en prishöjning
för 2019 aviserades under året.
För mer information se www.bastaonline.se
E PD I N T E R NAT IONA L A B

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 samarbetspartners. Bolaget driver och förvaltar EPD-systemet
(the International EPD® System) som är ett program för tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer, EPD:er.
En EPD (Environmental Product Declaration) är ett frivilligt
verktyg för att kommunicera varor och tjänsters miljöpåverkan i
ett livscykelperspektiv på ett jämförbart och trovärdigt sätt.
Informationen används i en rad olika branscher och tillämpningar såsom miljökommunikation mellan företag, grön offentlig
upphandling och miljöcertifiering av byggnader. Bolaget
kommunicerar globalt om systemet, upprätthåller och utvecklar
regelverket, internationella samarbeten, och registrerar och
publicerar godkända miljövarudeklarationer. Totalt finns 986
EPD:er från cirka 330 företag publicerade på www.environdec.
com, och under 2018 registrerades över 270 nya EPD:er från
företag i 28 olika länder. Under året arrangerades bland annat
den sjätte EPD International Stakeholder Conference i Bryssel,
Belgien. Våren 2018 lanserades en ny databas för digitala
EPD:er (https://data.environdec.com) för att möta efterfrågan
på information i ett maskinläsbart format inom främst byggsektorn. Samarbetsavtal med SCS Global Services (USA) och
CIS Center (Ryssland) skrevs under året och samarbetet med
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EarthSure (USA) från 2015 avslutades då det inte längre var
aktuellt. I slutet av verksamhetsåret framkom ett allvarligt
klagomål på en internationell samarbetspartner som för
närvarande är under utredning.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 5 671 (4 202)
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 684
(1 063) kSEK. Eget kapital uppgår till 1 873 (890) kSEK.
SI NO - S W E DISH E N V I RON M E N TA L T E CH NOL O GY
DE V E L OPM E N T CE N T E R LT D (SE C)

Tillsammans med TAES (Tianjin Academy of Environmental
Sciences) har IVL sedan mer än tio 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
kinesiska marknaden.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var1 670 (1 968)
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 26 (277)
kSEK. Eget kapital uppgår till 1 738 (1 630) kSEK.
E BV D I NOR DE N A B

eBVD i Norden AB (org.nr 559093-5390) är sedan 2017 ett bolag
som IVL äger till 51 procent och som har sitt säte i Stockholm.
Resterande del ägs av Byggmaterialindustrierna. I Sverige har
det funnits ett frivilligt ansvar inom byggsektorn i mer än 20 år
att deklarera byggprodukter ur miljösynpunkt. IVL genomförde
under 2013-2015 ett antal utvecklingsprojekt för att uppdatera
systemet och framförallt ta fram ett digitalt format med syftet
att öka kvaliteten i informationen och underlätta digitaliseringen inom sektorn. Detta ledde sedan till ett samarbete med
Byggmaterialindustrierna där vi 2016 lanserade en gemensam
tjänst för den digitala byggvarudeklarationer för deras medlemmar. 2017 i september formaliserades arbetet genom att ett
gemensamt bolag bildades, eBVD i Norden AB. Bolaget hade vid
årsskiftet 2018/2019 171 licensanvändare av systemet och mer
än 3000 digitala deklarationer.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 900 (368) kSEK
och resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 (63) kSEK.
Eget kapital uppgår till 101 (112) kSEK.
I V L E N V I RON M E N TA L T E CH NOL O GI E S (BE I J I NG)
COM PA N Y LT D

IVL har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i Kina som huvudsakligen ska ägna sig åt konsulttjänster inom miljöområdet och
tekniköverföring på den kinesiska marknaden. Under 2018 har
bolaget fortsatt samarbete med svenska företag. Under året
invigdes Smart City i Kina och under tre dagar med deltog över
1 000 personer.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 2 514 (2 068)
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 176 (61)
kSEK. Eget kapital uppgår till 1 135 (913) kSEK. Bolaget har sex
personer anställda.
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Finansiell utveckling
KONCE R N E N

Koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med
8 (11) % och uppgick till 353 277(327 664) kSEK med ett resultat
efter finansiella poster om 1 763 (4 663) kSEK. Årets resultat
efter skatt uppgår till 940 (3 264) kSEK. Avkastningen på eget
kapital blev 1,6 (4,3) % och avkastning på totalt kapital 1,1
(2,2) %. Genomsnittlig avkastning på eget kapital den senaste
fem åren är 4,8(7,0) %.
Koncernens balansomslutning ökade till 230 108 (225 625)
kSEK och det egna kapitalet ökade till 87 424 (86 932) kSEK.
Kassaflödet blev negativt med -20 505 (5 631) kSEK.
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar uppgick till 15 319 (9 872) kSEK. Soliditeten är något
lägre 38,2 (38,5) %.
För en mer detaljerad flerårsöversikt och nyckeltalsdefinition
hänvisas till Not 2.
MODE R BOL AGE T

IVL:s nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med
8 (10) % och uppgick till 349 115 (323 273) kSEK med ett resultat
efter finansiella poster på -6 840 (-606) kSEK. Årets resultat
efter skatt uppgick till 78 (71) kSEK.
De huvudsakliga förklaringarna till resultatförsämringen
2018 är stora kostnader, såväl externa som interna, förknippade
med utveckling av våra kontor i Stockholm och Göteborg där
kontoret i Göteborg återflyttade i Q 1. Kontoret i Stockholm

evakuerades under Q 1 2018 och återflyttades efter ombyggnaden i Q 4.
Ytterligare en anledning till resultatförsämringen är en fortsatt låg andel vinstavräknade projekt 2018 samt en generellt för
låg debiteringsgrad 64,1 (65,8) %. I koncernen tillgodogörs dessa
vinster då värdering sker till kundpris, vilket är högre än
anskaffningsvärdet i moderbolaget. Därav det förhållandvis
högre resultatet i koncernen jämfört i moderbolaget.
Balansomslutningen uppgick till 219 274 (216 355) kSEK och det
egna kapitalet till 56 795 (56 717) kSEK. Justerat eget kapital
beräknas till 61 920 (67 709) kSEK.
Kassaflödet under året blev negativt med -20 331 (3 988)
kSEK och orsakades till stor del av den höga investeringsnivån i
ombyggnaden av våra kontor samt förskjuten fakturering till
två av våra större kunder. Likviditeten blev ansträngd efter
sommaren och vi utökade vår kreditfacilitet hos SHB med 5
mSEK med säkerhet i företagsinteckningar. Ingen del av kredit
utrymmet behövde dock utnyttjas under hösten. Avkastningen
på justerat eget kapital blev negativt liksom avkastning på totalt
kapital. Genomsnittlig avkastning på eget kapital den senaste fem
åren är 3,1 (8,2) %.
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar uppgick till 14 871(9 162) kSEK. Soliditeten minskade till
28,2 (31,3) %.
För en mer detaljerad flerårsöversikt och nyckeltalsdefinition
hänvisas till Not 2.

Organisation och bolagsstyrning
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 förutsättningar för miljöforskning på IVL och genom ägandet
garantera IVL en oberoende ställning.
SIVL har en partssammansatt styrelse där regeringen förordnar 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.
ST Y R E L SE NS A R BE T E

Under verksamhetsåret 2018 hade styrelsen fyra ordinarie
sammanträden, utöver ett konstituerande sammanträde, ett
extramöte och ett strategimöte, som hölls i september.
Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, bokslut
samt större investeringar och förvärv. Styrelsen får en regelbunden redovisning för utveckling av bolagets verksamhet och
ekonomi. I samband med ordinarie möten görs även en
presentation av någon av bolagets verksamheter. Verkställande
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direktören är föredragande på styrelsemötena.
Styrelsen utser inom sig en ersättningskommitté som lämnar
förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledamöter i den
verkställande ledningen. Ersättningskommittén ska bestå av
minst två ledamöter som utses för en period om två år.
KONCE R N L E DN I NG

IVL:s verkställande ledning utgörs av verkställande direktör,
vice verkställande direktör, administrativ chef, chef för affärsutveckling och marknad samt forskningschef. I bolagets
ledningsgrupp ingår även fyra enhetschefer, HR-chef och
kommunikationschef. Kvalitets- och miljöchefen är adjungerad
till ledningsgruppen.
ORG A N ISAT ION

IVL:s verksamhet är organiserad i fyra operativa enheter som i
sin tur är indelade i ett antal grupper med gruppchefer som
leder personal och beläggningsplanering. Vidare finns enheter
för affärsutveckling och marknad samt forskning; de senare
verkar tvärs genom hela organisationen. Samtliga enheter
samverkar i en matrisorganisation med fyra temaområden;
dessa är Naturresurser, klimat och miljö, Resurseffektiva
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kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik samt Hållbar stadsutveckling och transporter.
Fyra verksamhetsråd med externa intressenter är knutna till

respektive temaområde. Deltagare i verksamhetsråden är
utsedda av IVL:s ägarstiftelse SIVL.

IT
För IT-avdelningen präglades året av återflyttning till nyrenoverade lokaler i Göteborg samt evakueringsflytt och återflytt i
Stockholm. Innan kontorsflyttarna överfördes all egen drift av
servrar till en hyrd säker serverhall. På bägge kontoren byggdes
nya nätverk och arbetsplatser och konferensrum uppdaterades
med ny teknik för att stötta den nya aktivitetsbaserade arbetssättet i organisationen. Beslut togs att implementera Windows
10 och Office 365 som en del i den digitala arbetsplatsen tillsammans med nytt intranät och ledningssystem. IT-avdelningen
har även stöttat affärsutvecklingsenheten med införandet av
nytt säljstödssystem Salesforce.

Ett nytt verktyg för projektplanering, Project Manager, har
utvecklats och implementerats. En ny IT-chef rekryterades och
tillträde den 1 oktober. En offensiv plan för fortsatt utrullning
av Office 365-funktioner har tagits fram vilket inkluderar
användning av SharePoint Online för säkert och effektivt
samarbete både internt och extern. En förstudie för en översyn
av IVL:s informationssäkerhetsarbete har påbörjats.
IT-avdelningen har stöttat organisationen i implementeringen
av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och bland annat
infört rutiner för begäran av registerutdrag.

Hållbarhetsredovisning
IVL redovisar information om företagets hållbarhetsarbete tillsammans 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 väsentlighetsanalys 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
• Klimatpåverkan och energi
• Kemikaliehantering
• Resurseffektivisering och cirkularitet
Redovisning av princip och GRI-indikatorer presenteras i
årsredovisningen under avsnittet GRI index - innehåll och
sidhänvisningar.

Miljö- och kvalitetsledning
IVL arbetar med 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 respektive SS-EN ISO 9001. Dessa
certifikat underhålls årligen och certifieras periodiskt av ackrediterat certifieringsföretag.
Större delen av den verksamhet som omfattar provtagning,
fältmätningar och analyser är ackrediterad och granskas regelbundet av SWEDAC, enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005.
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Kvalitet
IVL:s kvalitetsarbete har fokus på kundrelationen och av den
anledningen görs återkommande uppföljning för att säkerställa
att kunderna är nöjda med företagets arbete. Uppföljningen
görs i form av telefonintervjuer av minst två kunder per operativ
enhet. Kunderna representerar näringsliv, kommuner och statliga
myndigheter. Nöjd kund-index på 5-gradig skala blev 4,5 (4,3)
för 2018. Den interna rapporten efter intervjuerna ger förutom
flera förbättringsförslag en positiv bild av IVL som professionell
och viktig samarbetspart och leverantör. IVL:s långsiktiga
arbete med projektledarutbildning har fått ett positivt genomslag hos kunderna.
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Väsentliga händelser under året
Tillväxt och strategiska rekryteringar
IVL befinner sig i en expansionsfas och antalet medarbetare har
fortsatt att öka under 2018. För att klara vår vision om ett hållbart samhälle krävs kunskap och kreativitet. Därför behöver vi
en mångfald av medarbetare och en så allsidig och bred sammansättning av medarbetare som möjligt, med hänsyn till kön,
ålder och etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och
sexuell läggning. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är
väsentliga i samband med rekrytering av nya medarbetare och
frågorna styrs av policyer och planer för rekrytering samt
jämställdhet och likabehandling.
Könsfördelningen är sedan flera år jämn bland såväl chefer
som övriga medarbetare.
Strategiska projekt
Under 2018 startade IVL projektet Teknikutveckling för odling
av stillahavsostron som är inriktat på att utveckla nedsänkbara
odlingssystem som kombinerar odling av både stillahavsostron,
inhemska ostron och musslor. Stillahavsostronet finns i Sverige
sedan 2006 och spreds hit som larver med strömmar från
Danmark. IVL testar och utvärderar innovativa odlingsmetoder
som kan möjliggöra odling av bland annat stillahavsostron i
svenska vatten och som kan underlätta expansion av den redan
existerande produktionen av inhemska ostron och musslor.
Metoderna vi utvärderar involverar teknik för fullt nedsänkt
djupvattensodling, en teknik som kan möjliggöra både en biologiskt och socialt hållbar utveckling av den svenska vattenbrukssektorn, parallellt med en ekonomisk utveckling av landsbygdssamhällen och svensk turism.
2018 beviljades IVL forskningsprogrammet Mistra Digital
Forest som koordineras av Skogsindustrierna. Programmet
utgör en bred satsning på digitalisering och ökad effektivisering
i skogsbruket och IVL är ansvariga för utveckling av metoder
för hållbarhetsbedömning och visualisering.

finansiering från en kinesisk kylskåpstillverkare för att minimera matförlusterna genom rätt kylhantering.
IVL har under många år också bedrivit projektverksamhet i
Indien mestadels finansierat från Sverige, svenska företag och
EU. I ett projekt finansierat av EU:s biståndsbudget har IVL
varit rådgivare till Mumbai och Delhi vad avser hur de ska lösa
sina vatten- och avfallsproblem. Som en uppföljning av detta
har IVL vunnit en upphandling där vi tillsammans med en lokal
konsult under sex år ska utvärdera uppförandet av de två största
kommunala avloppsreningsverken i Mumbai. IVL har därför
etablerat ett eget kontor i Mumbai. Ett uppföljande besök till
Pune har också resulterat i en förstudie av WtE anläggning i
Pune som direkt finansieras av beställaren. IVL har också tillsammans med teknikföretagen bearbetat olika Smart Cityinitiativ och arbetar nu med ett projekt om återföring av renat
avloppsvatten till jordbruksmark i Pimpri.
Ur hållbarhetssynvinkel är det glädjande att vi i båda dessa
länder nu erhåller en betydande inhemsk FoU-finansiering.
Synlighet
IVL:s strategiska satsning på redaktionell synlighet i media och i
samhällsdebatten har fortsatt att ge resultat. Under 2018 har
IVL synts i media 2 190 (2 153) gånger, mätt i antal pressklipp.
I annonsvärde motsvarar det 69 232 652 (61 423 419) MSEK,
vilket är vad TT-ägda företaget Retriever beräknar att motsvarande utrymme skulle kosta att köpa som annonser.
Ledarskap och kvalitet
Den ledarskapsutbildning som inleddes 2013 har fortsatt även
under 2018, bland annat med utbildning av nya gruppchefer.
Under 2018 har våra två moduler genomförts för åtta
gruppchefer.
Under året har även en särskild satsning gjorts på CRMsystemet (kunddatasystemet) som ett led i att förenkla och
effektivisera bland annat säljverksamheten inom IVL.

Kinesisk och indisk finansiering av FoU
IVLs Kinaverksamhet har byggts upp med medel från bistånd,
EUs forskningsbudget, finansiering från svenska företag i Kina
och från svenska finansierande organisationer som TVV, EM,
Vinnova och Formas. IVL har nu genom sin långvariga närvaro
även lyckats få finansiering från MOST (Ministry of Science and
Technology). Det är kompletterande stöd till Refresh-Food
waste Project. Syftet är att studera förluster av mat i hela kedjan
med fokus på situationen i Beijing, Shanghai och Shandong. IVL
har även erhållit medel från MOST för att fördjupa FoU samverkan mellan Kina och EU inom Next Gen. Ett utbildningsprogram för mathantering finansierat av CAS (Chinese
Academie of Science) har tagits fram. IVL har även erhållit
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Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2018 har IVL:s ledning kontinuerligt bedömt och övervakat de risker som är kopplade till bolagets verksamhet. Risker
har även behandlats vid styrelsemöten under året. Samtidigt
har riskanalyser som kopplat till den dagliga verksamheten,
inklusive arbetsmiljö gjorts i respektive enhet.
Långsiktig expansion
I bolagets långsiktiga mål, antagna av bolagsstyrelsen, finns ett
uttalat expansionsmål som går ut på en fördubbling av omsättningen till 2020, eller en tillväxt på 10 procent per år. Denna tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv; dock får den
inte ske på bekostnad av kvaliteten på forskning och uppdrag.
Motivet för en expansion är att en sådan krävs för att IVL även
fortsatt ska kunna bidra till en hållbar tillväxt inom näringsliv
och övrigt samhälle, liksom på den internationella marknaden.
Marknad
Europa och i synnerhet Norden är IVL:s största marknad.
Kunderna återfinns i ett flertal branscher som exempelvis energisektorn, offentlig sektor, industri samt inom bygg- och fastighetsbranscherna. Det innebär att bolaget är beroende av en
stabil utveckling inom dessa områden för att nå uppsatta mål
och hantera de risker som konjunktur- och strukturförändringar och ändrade marknadstrender innebär. Samtidigt innebär det faktum att IVL är verksamt på flera marknader och
inom områden och branscher som har olika konjunkturförlopp,
att riskerna för snabba svängningar minskas. En systematisk
och återkommande utvärdering av den egna situationen i relation till omvärlden ger en hög beredskap att möta förändringar.
Konkurrenter
IVL har såväl stora internationella konkurrenter som mindre
lokala konkurrenter på varje marknad. Detta utgör en risk eftersom det råder hård konkurrens om de mest attraktiva uppdragen och de mest kompetenta medarbetarna. En kontinuerlig
utvärdering av dessa risker är därför nödvändig.
Medarbetare
För att kunna attrahera och behålla medarbetare med hög
kompetens satsar bolaget på kontinuerlig utbildning, kompetensutveckling och ledarskapsutveckling. IVL kan vidare erbjuda
stora, kvalificerade och internationella projekt, vilket är
attraktivt för blivande medarbetare.Medarbetarsamtal med
samtliga medarbetare hålls årligen, där individuella utvecklingsplaner diskuteras och utformas.
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Hållbarhet
Med tanke på att IVL verkar på en global marknad ökar riskerna
som relaterar till hållbarhetsfaktorer som mänskliga rättigheter,
arbetsförhållande, miljö och korruption. Dessa risker minskas
genom ett systematiskt hållbarhetsarbete och genom tydliga
policys, såsom uppförandekod och miljö- och hållbarhetspolicy,
vilka beskriver vårt förhållningssätt i relation till kunder och
omvärlden. Under 2018 påbörjades ett arbete med syfte att ytterligare stärka och tydliggöra strukturen och styrningen av IVLs
hållbarhetsarbete. En Whistleblowing-kanal finns som ger varje
medarbetare möjlighet att på ett integritetssäkert sätt rapportera eventuella avvikelser mot uppförandekoden. Inga avvikelser
är registrerade under året. Under 2018 har alla medarbetare fått
genomgå en utbildning och workshop avseende vår uppförandekod vilken löpande kommer genomföras för alla nyanställda.
Finansiella risker
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 kreditrisker; sammantaget är dock de finansiella riskerna relativt sett
små. Dock uppgår valutarisker relaterade till förändringar i förväntade och kontrakterade betalningsflöden i EU-projekt till 3,0
(2,6) MEUR. En förändring av SEK-kursen med 10 öre ger en
effekt på resultatet om 0,4 (0,4) MSEK inkluderat matchningen
av projekten. Bolaget gör löpande bedömning huruvida flödena
ska valutasäkras men valde att även under 2018 inte valutasäkra. Under året uppgick valutavinsterna netto till 0,8 (0,2)
MSEK.
Bolagets kreditrisker utgörs av utestående och icke fakturerade konsultuppdrag. IVL:s 30 största kunder, som står för cirka
75 procent av omsättningen, är samtliga stora internationella
företag, EU-kommissionen, svenska eller utländska statliga
institutioner och ägaren SIVL.
Känslighetsanalys
PÅVERKAN PÅ

FÖRÄNDRING, %
(ALLT ANNAT LIKA)

Debiteringsgrad

1

RESULTATEFFEKT, kSEK
2018

2017

2016

4 516

4 132

3 726

Timarvode

1

2 893

2 720

2 370

Lönekostnader

1

2 088

1 885

1 693

Omkostnader

1

716

671

623

Antal årsmedarbetare

1

1 123

1 143

1 038
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Forskning och utveckling
F ÖR DE L N I NG M E L L A N F OR SK N I NG O CH
U PPDR AG I V E R K SA M H E T E N

hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften.
CityAirSim är ett treårigt tvärvetenskapligt projekt som kopplar
samman biologisk och meteorologisk kunskap med modern
visualiserings- och kommunikationsteknik. Projektet leds av
Göteborgs universitet i samarbete med IVL Svenska
Miljöinstitutet och Chalmers.
Energimyndigheten beviljade inom programmet Viable Cities
projektet Sharing Cities Sweden Sege Park. Projektet går ut på att
integrera delningsekonomins principer i utformningen av infrastruktur och bostäder. (Sharing Cities Sweden leds av IIIEE
Lunds universitet och Sege Park delen leds av Malmö stad.)
Finansiär Viable Cities (Energimyndigheten)
Vinnova beviljade finansiering med 3,2 MSEK för projektet
Rekyleffekter och utformning av styrmedel som leds av IVL och
där även KTH ingår som partner. Projektet handlar om att
undersöka rekyleffekter av styrmedel inom transportsektorn
samt att föreslå hur dessa kan utformas så att rekyleffekter
undviks eller minimeras och samhällsnyttan blir så stor som
möjligt.

Uppdrag
IVL har, förutom uppdrag åt näringsliv, kommuner och organisationer, 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, vatten, avfall och farliga ämnen.

SA M F I NA NSI E R A D F OR SK N I NG

Under året upparbetade arvoden och utlägg fördelar sig mellan
IVL:s forsknings- och uppdragsverksamheter med 51 (51)
procent respektive 49 (49) procent. Med forskningsverksamhet
avses i detta sammanhang dels den mellan staten och näringslivet samfinansierade forskningen genom Stiftelsen Institutet
för Vatten- och Luftvårdsforskning, dels verksamheter som
anslagsfinansieras genom statliga forskningsorgan, forskningsstiftelser, EU och motsvarande. Samfinansierad verksamhet
uppgår till 16 (13) procent av under året upparbetade arvoden
och utlägg och anslagsfinansierad verksamhet till 35 (38)
procent.
IVL:s forskning är en integrerad del av företagets verksamhet
och den är en förutsättning för IVL:s möjlighet att bedriva en
uppdragsverksamhet med spetskompetens.
IVL:s uppdragsverksamhet omfattar såväl kortare konsultinsatser och analysuppdrag som mer omfattande uppdrag nationellt och internationellt av forsknings- och utvecklingskaraktär.

EU-projekt
Under året har flera projekt beviljats och startats som finansieras
dels genom olika EU-organ, däribland H2020 och JPI Oceans.
Totalt var IVL delaktigt i 39 EU-finansierade forskningsprojekt
under 2018, varav 9 beviljats under året.
Övriga aktuella forskningsprogram
IVL har under 2018 haft framgång med ansökningar från nationella anslagsgivare. Forskningsstiftelsen Mistra beviljat till
forskningsprogrammet Mistra Digital Forest som leds av
Skogsindustrierna och där IVL bl.a. ska utveckla och tillämpa
metoder för hållbarhetsbedömning av skogsråvara.
Från Formas tilldelades IVL projekten Användande av screeningdata i farobedömning av kemikalier: En metodik för att
bestämma persistens och bioackumulationspotential av nya högfluorerade ämnen i miljön samt De första långtids-stationära
mätningarna av kvicksilverflöden på den svenska västkusten Undersökning av säsongsvariationer och modellering av atmosfärsspridning. Båda projekten innebär en utveckling av IVL:s
verksamhet med mätningar av miljögifter i fält. Från Formas
beviljades även projektet CityAirSim där syftet är att ska visa
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Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL,
är ägare till bolaget och huvudman för IVL:s samfinansierade
verksamhet. Forskningen har under 2018 bedrivits inom fyra
temaområden: Naturresurser, klimat och miljö, Resurseffektiva
kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik
samt Hållbar stadsutveckling och transporter.
Ledord för IVL:s forskning är hög kvalitet och relevans.
SIVL har under 2018 disponerat sammanlagt 37 (37) MSEK
för samfinansierad forskning genom regeringens anslag till
Naturvårdsverket 17 (17) MSEK och Formas 20 (20) MSEK.
Den sammanlagda volymen, på 79,3 (80,3) MSEK, av den samfinansierade forskningen utgörs av dessa medel samt av 24,9
(18,7) MSEK från näringslivet och 14,1 (24,5) MSEK från EU.
Under 2018 erhölls, via Formas, 10 (10) MSEK till basfinansiering av verksamheten, som komplement till den samfinansierade forskningen.
För 2019 kommer SIVL att disponera 47 (47) MSEK för
samfinansierad forskning, varav 10 (10) MSEK utgör medel som
kan användas till basfinansiering av verksamheten.
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Utländska filialer
IVL:s verksamhet i Kina fortsätter att expandera och vid
utgången av 2018 fanns 8 anställda vid Beijing kontoret.
Verksamheten är huvudsakligen inriktad på forskning och
uppdrag, utbildning och kunskapsöverföring, relationsbyggande med kinesiska myndigheter, företag och organisationer
samt tekniköverföring.
Samarbetet med det kinesiska forskningsinstitutet CRAES,
som är en av de främsta rådgivarna åt den kinesiska regeringen,
vidareutvecklas inom miljöområdet. IVL och CRAES arbetar
tillsammans med mätningar av emissioner till luft och har det
gemensamma laboratoriet Sino-Swedish Air Joint Lab. IVL:s
medarbetare på Beijing-kontoret har, tillsammans med IVL:s
luftvårdsexperter, utvecklat och genomfört utbildningar i luftvård för representanter för miljömyndigheter i staden Tianjin

och från IVL:s samarbetspartner sedan många år, TAES,
Tianjin Academy of Environmental Sciences. Delar av utbildningen genomfördes vid IVL:s Göteborgskontor.
IVL har sedan 2015 en medarbetare från IVL:s kinakontor
stationerad i Wuhan i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Bland
uppgifterna ingår att förestå ett representationskontor åt
Dalarnas län och Borlänge kommun (IVL Wuhan Center
SweDalar Office) som har avtal med staden respektive provinsen samt bistå med bland annat marknadsundersökningar och
arrangemang av seminarier och workshops.
Under året har vi introducerat Smart City Sweden i Kina
vilket rönt stor uppmärksamhet. Under de tre invigningsdagarna deltog över 1 000 åhörare.

Miljöpåverkan
Bolagets mest betydande miljöaspekter har identifierats som
råd till kund, klimatpåverkan och energi, kemikaliehantering,
resurseffektivitet och cirkularitet. För dessa aspekter finns mål
och de följs årligen upp. IVL genomför efter projektavslut en
hållbarhetsbedömning, vilken hittills gett ett positivt index
förutsatt att våra råd tillämpas

Miljötillstånd
Bolagets verksamhet är inte tillståndspliktig enligt
Miljöbalken. Däremot har IVL tillstånd för hantering av asbest
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Eftersom bolaget inte
har mer än 5 000 kvm lokalyta vid något av de två laboratorierna i Stockholm och Göteborg gäller inte anmälningsplikten enligt miljöprövningsförordningen.

Medarbetare
ST RU K T U R O CH PE R S ONA L OM SÄT T N I NG

Antalet medarbetare i moderbolaget IVL har under verksamhetsåret i medeltal uppgått till 291 (279), varav 43 (45) procent
män och 57 (55) procent kvinnor. De operativa enheterna har
vardera ett antal grupper ledda av gruppchefer. Av totalt åtta
enhetschefer är fördelningen 2018 fem kvinnor och tre män.
Gruppcheferna är till antalet 24 varav fördelningen är 15
kvinnor och 9 män. Under verksamhetsåret har 38 (26) tillsvidareanställda medarbetare lämnat sin anställning för annan
verksamhet och 4 personer har gått i pension. Nyrekrytering
har skett med 61 (38) personer.
JÄ M STÄ L L DH E T O CH L I K A BE H A N DL I NG

IVL har en övergripande policy och plan för jämställdhet och
likabehandling. Planen är framtagen i en partssammansatt
grupp. Ledning, chefer och medarbetare ska alla arbeta för att
mångfaldsperspektiv och likabehandling präglar verksamhet
och företagskultur, och därmed bidrar till IVL:s trovärdighet
som rådgivare i hållbarhetsfrågor.
DE BI T E R I NG S GR A D

Debiteringsgraden var under perioden 64,10 (65,8) procent.
Debiteringsgrad definieras som tid debiterad mot kund i förhållande till närvarotiden. Resterande tid, interntid, utgörs av

68

tid för marknadsföring, utbildning, tekniskt underhåll, ledning
och administration.
F R Å N VA RO O CH SE M E ST E R

Den totala frånvarotiden inklusive semester utgjorde under året
22,1 (24,9) procent av arbetstiden. Sjukfrånvaron utgjorde 2,67
(3,12) procent och semesteruttaget motsvarande 7,98 (8,66)
procent. Tjänstledighet uppgick till 8,99 (10,41) procent, varav
6,04 (7,20) procent utgjordes av föräldraledighet. Arbetstiden är
definierad som arbetstid inklusive semester och arbetad övertid
minskad med frånvaro på grund av sjukdom, barns sjukdom,
semester, föräldraledighet eller annan tjänstledighet samt uttag
av kompensationsledighet. Samma beräkningssätt ligger till
grund för uppgifterna om antalet avlönade årsarbeten i medeltal i Not. 7 Personalkostnader.
KOM PE T E NSU T V E CK L I NG

IVL har som ambition att medarbetarna ska ha minst två dagars
kompetensutveckling under året vilket följs upp kontinuerligt.
Under 2018 har genomsnittlig tid för kompetensutveckling uppgått till 3,1 dagar/medarbetare. En intern projektledarutbildning genomförs av IVL:s projektkontor som vid 12 tillfällen
under 2018 utbildat totalt 86 medarbetare. Så gott som allt
arbete inom IVL sker i projektform och utbildningen är framtagen för att ytterligare professionalisera projektledarskapet.
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IVL har sedan 2013 ett program för ledarskapsutveckling som
omfattar samtliga chefer. Programmet bygger på IVL:s definierade framgångsfaktorer för ledare och kombinerar gemensamma utbildningsmoduler med individuell coachning. Under
2018 har våra två moduler genomförts för åtta gruppchefer.
AT T R A K T I V A R BE T SPL AT S

IVL genomför en genomgripande medarbetarundersökning
vartannat år och en mindre omfattande så kallad pulsmätning
vartannat år. Under 2018 genomfördes pulsmätning där frågeområdena teameffektivitetsindex, ledarskapsindex och index för
engagemang följs upp. Vad gäller ledarskapsindex ligger IVL i
nivå med benchmark och index för teameffektivitet samt engagemang ligger IVL precis under benchmark.
IVL:s styrkor visar på stöd och information från närmaste
chef, man kan påverka sin arbetssituation och vi ser en positiv
trend inom flera områden avseende ledarskap och utvecklingsmöjligheter. IVL har fortfarande utmaningar att skapa kring
tydlighet av mål och förväntningar, både hos chefer och medarbetare, och vi vill också stärka vårt resultat avseende återkoppling. Samtliga grupper går igenom sitt resultat från medarbetarundersökningen och diskuterar utvecklingsmöjligheter kopplat
till resultatet. Resultatet följs även upp i Arbetsmiljökommittén
och i ledningsgruppen.
Under 2018 genomfördes också en separat undersökning för
Göteborgskontoret enbart fokuserat på vår arbetsmiljö och nya
aktivitetsbaserade arbetssätt. Resultatet används i den fortsatta
utvecklingen av kontor och arbetssätt. Motsvarande undersökningar kommer under 2019 genomföras i Stockholm och Malmö.
A R BE T SM 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 formella arbetsmiljöarbetet inom IVL styrs av en arbetsmiljöpolicy och bedrivs genom delegeringar och en årlig arbetsmiljöplan som tas fram i samverkan i Arbetsmiljökommittén och
sedan godkänns av IVL:s ledningsgrupp. Planen utarbetas av en
arbetsmiljökommitté som samordnar arbetet medan det leds av
gruppcheferna i den dagliga verksamheten.
Under året genomfördes en fördjupad psykosocial enkät om
arbetsmiljön där områden att arbeta med var ökad tydlighet och
tid för reflektion.
Gruppcheferna har under 2018 genomgått utbildning avseende
kränkande särbehandling och förebyggande av ohälsosam stress.
Arbetet på IVL bedrivs till stor del vid datorer inne på kontoren och för att minska negativa följder av stillasittande och
ibland monotont arbete bakom en skärm görs årligen ergonomironder. Medarbetarna erbjuds utrustning och behandling av
naprapat för att minska eventuella påfrestningar. Ett stort antal
medarbetare arbetar på laboratorier och testanläggningar,
bland annat med substanser som kan innebära hälsorisker.
Därför läggs här stor vikt vid skadeförebyggande åtgärder.
Andra utmaningar som måste hanteras är fältarbete och ensamarbete. Sjukfrånvaron ökade något jämfört med året innan och
utgjorde 3,06 procent av arbetstiden.
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IVL har avtal om företagshälsovård som omfattar samtliga
medarbetare som även erbjuds regelbundna hälsokontroller.
Samtliga medarbetare erbjuds gratis vaccinering i influensatider. För att uppmuntra till en hälsosam livsstil får alla
anställda ett årligt friskvårdsbidrag. IVL stödjer företagets
mycket aktiva idrotts- och kulturföreningar.
Arbetsmiljöplanen baseras på förbättringsaktiviteter, framtagna i samverkan i Arbetsmiljökommittén, vilka uppkommer
från exempelvis resultatet från medarbetarundersökningen,
skyddsronder och förändrade eller skärpta lagkrav.
Skyddsronder genomförs två gånger per år vid företagets anläggningar. Det genomförs också ergonomiska skyddsronder årligen
tillsammans med ergonom från företagshälsovården.
Arbetsmiljökommittén sammankallas kvartalsvis.

ÖVRIG PERSONALREDOVISNING RÄKNAT PER DEN 31/12
Personalomsättning
Andelen anställda som
slutat i förhållande till
medeltalet anställda
under året.
* Exklusive pension

12,6 %
(11,4 %*)

10 %
(9,3 %*)

2018

2017

Anställningstid
Genomsnittlig
anställningstid är
9,86 (10,6) år.

>10 år
31 %

<2 år
29%

>10 år
38 %

2018

<2 år
24%

2017
2-10 år
38 %

2-10 år
40 %

Åldersfördelning

Utbildning

100 %
Från 50 år

90 %

5%

Från 50 år

70 %

33 %

30-49 år

60 %
30-49 år

50 %
40 %

7%

26 %

80 %

31 %

2018

32 %

2017

36 %

30 %

5%
26 %

36 %

38 %

20 %
10 %
0%

Upp till 29 år

Upp till 29 år

2018

2017

•
•

Doktorsexamen
Civilingenjörsexamen

•
•

Genomsnittlig ålder är
44,3 (43,5) år

Övrig akademisk utbildning
Gymnasial el eftergymnasial
utbildning

Ekonomiska nyckeltal/medarbetare
kSEK
Omsättning exkl. utlägg

2018 2017
1 120

1 093

Lönekostnad

721

676

Resultat efter finansiella poster

-22

-2

2016
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Eget kapital
KONCERNEN
Belopp vid årets ingång
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

MODERBOLAG
Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition enligt årsstämma
Upplösning fond för utvecklingsutgifter
Avsättning fond för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
7 000

7 000

Aktiekapital
7 000

Reservfond
1 400

7 000

1 400

Annat eget kapital
inkl årets resultat
79 932
44
940
80 916

Fond för
utvecklings
utgifter
1 193
-174
501

Balanserat
resultat
47 053
71
174
-501

1 520

46 797

Totalt
86 932
44
940
87 916

Årets
resultat
71
-71

Totalt
56 717

78
78

78
56 795

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står (kSEK):
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt

46 797
78
46 875

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

46 875

Totalt

46 875

Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret samt ställning i övrigt per 2018-12-31 hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalys, bokslutskommentarer och noter.
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Resultaträkningar
kSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring pågående arbeten
Övriga rörelseintäkter

KONCERNEN
2018
Not 3
Not 4

2017

MODERBOLAGE T
2018
2017

353 227
-10 158
97
343 166

327 664
-9 896
1
317 769

349 115
-16 354
97
332 858

323 273
-13 632
1
309 642

-45 229
-69 892
-217 879

-39 879
-71 142
-196 340

-44 515
-70 180
-216 833

-39 879
-69 215
-195 618

-7 729
-340 729

-6 687
-314 048

-7 506
-339 034

-6 475
-311 187

2 437

3 721

-6 176

-1 545

16
-690

1 047
-105

15
-679

1 044
-105

1 763

4 663

-823

1 399

-6 840
7 521
-603

-606
1 200
-523

940

3 264

78

71

Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Not 6
Not 7
Not 8

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Not 9
Not 9

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Not 10
Not 11

ÅRETS RESULTAT

ÅRSREDOVISNING 2018
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Balansräkningar
kSEK
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaruutveckling
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

Not 12

KONCERNEN
2018

2017

7 271
430

6 917
654

38 607

31 146

35
46 343

60
38 777

83 787
15 824
4 727
2 087
6 446
8 332
121 203

73 737
9 803
5 133
1 158
6 409
7 043
103 283

Not 13
Not 14

Not 5
Not 15

Kortfristiga placeringar

Not 20

28 050

28 612

Kassa och bank

Not 19

34 512

54 953

Summa omsättningstillgångar

183 765

186 848

SUMMA TILLGÅNGAR

230 108

225 625

7 000
80 916

7 000
79 932

87 916

86 932

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Annat eget kapital inkl. årets resultat

Not 21

Summa eget kapital
Avsättningar

Not 16

7 603

7 801

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 18

2 840

2 903

Not 18
Not 4

2 327
67 765
29 725
12 279
2 285
17 368

2 601
71 564
22 138
11 781
3 189
16 716

Summa kortfristiga skulder

131 749

127 989

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

230 108

225 625

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader
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Not 5
Not 17
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Balansräkningar
MODERBOLAGE T
2018
2017

kSEK
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaruutveckling
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

Not 12
5 908
430

6 130
654

33402

25 593

1 262
35
41 037

1 262
35
33 674

81 907
17 573
5 030
441
6 446
8 263
119 660

72 263
12 167
5 136
416
6 409
7 039
103 430

Not 13

Not 14
Not 14

Not 5
Not 15

Kortfristiga placeringar

Not 20

28 050

28 612

Kassa och bank

Not 19

30 527

50 639

Summa omsättningstillgångar

178 237

182 681

SUMMA TILLGÅNGAR

219 274

216 355

7 000
1 400
1 520
9 920

7 000
1 400
1 193
9 593

46 797
78
46 875

47 053
71
47 124

56 795

56 717

Not 10

6 571

14 092

Not 4

94 454
29 711
12 186
2 285
17 272

92 178
21 985
11 610
3 189
16 584

Summa kortfristiga skulder

155 908

145 546

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

219 274

216 355

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Not 21

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader

ÅRSREDOVISNING 2018

Not 5
Not 17

73

FÖRVALTNINGS B ERÄT T EL S E

Kassaflödesanalys

kSEK (Direkt metod)

KONCERNEN
2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 763
5 953
-437
7 279

4 663
4 425
-1 290
7 798

-6 840
5 811
-497
-1 526

-606
4 063
-375
3 082

-17 000
7 587
224
-3 799
-5 709

-11 614
7 521
1 033
11 122
15 860

-15 075
7 726
576
2 276
-6 023

-12 176
7 370
836
15 071
14 183

-1 285
-14 034
25
562
-14 732

-9 817
-55
-1 033
-10 905

-500
-14 370
562
-14 308

-9 107
-55
-1 033
-10 195

-63
-63

676
676

-20 504

5 631

-20 331

3 988

54 953

49 377

50 639

46 654

63

-55

219

-3

34 512

54 953

30 527

50 639

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning/Minskning av fordringar
Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minskning av övriga skulder
Minskning/Ökning av förskott pågående arbeten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2017

MODERBOLAGE T
2018
2017

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Kassa och bank vid årets ingång
Kursdifferens i likvida medel
Kassa och bank vid årets utgång
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N OTER

Noter
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 1
REDOVISNINGSPRINCIPER

1.1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG
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 koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets
redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa K3 i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt i vissa fall av skatteskäl.

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPR ÄTTANDE AV MODER
BOLAGETS 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 antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden
bedöms vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden 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.

ÅRSREDOVISNING 2018

1.3 ÄNDR ADE REDOVISNINGS-

PRINCIPER OCH UPPLYSNINGSKR AV

Under 2018 har inga nya redovisningsprinciper trätt ikraft som haft
någon påverkan på koncernen.

1.4 KLASSIFICERING MM
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas 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 återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

1.5 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.
Dotterföretag redovisas enligt klyvningsmetoden. Metoden innebär
att så stor andel av det gemensamt ägda företagets intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder tas upp i koncernredovisningen.
Skälet till den valda konsolideringsprincipen är att IVL deltagit i den
ursprungliga etableringen av koncernföretag och inte förvärvat dessa
till över- eller undervärde.
Det under 2017 tillkomna dotterbolaget eBVD i Norden AB konsolideras inte då verksamheten hade en ringa omfattning. Från 2018 konsolideras eBVD i Norden AB enligt klyvningsmetoden.
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.
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1.6 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 transaktionstillfället. 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, valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring 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 respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår i

samband med omräkning av en utländsk nettoinvestering
redovisas i övrigt totalresultat.

1.7 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 kunderna 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.
g.
I anslagsprojekt där IVL står som avtalspart mot forsknings-

finansiären och distribuerar projektmedel mot övriga deltagare
i projekten redovisas dessa medel inte som intäkt utan bokförs
direkt i balansposten pågående arbeten för annans räkning.
Detta medför att faktureringen och kostnader för utlägg
minskar motsvarande de medel som erhålls och sedan utbetalas
till andra projektparter.
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1.8 RÖRELSEKOSTNADER OCH FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kostnader i moderbolaget avseende operationella leasingavtal redovisas 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 redovisningsperiod 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.

1.9 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 innehavstiden är längre än ett år och om de är kortare som övriga fordringar.
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden 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.

1.10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
1.10.1 Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 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 redovisas 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/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig
rörelseintäkt/-kostnad.
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1.10.2 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 väsentligt är överförda till leasetagare, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal
har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen
att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan
leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt
över löptiden.

1.11 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
1.11.1 Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar,
övertagna skulder samt eventualförpliktelser.
Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och grupper av
kassagenererande enheter och testas årligen för nedskrivningsbehov.
Goodwill värderas således till anskaffningsvärde minus eventuella
ackumulerade nedskrivningar.
1.11.2 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 ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig.
Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

1.12 NEDSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGSPRÖVNING
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning belastar resultaträkningen.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader 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 obestämbar 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 återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning
av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.
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1.13 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner
redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. IVL til�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

1.14 AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse,
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.

1.15 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 hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 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.

1.16 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 operationell leasing. Leasing i koncernredovisningen redovisas som materiella anläggningstillgångar med kortfristig och långfristig skuld till
kreditinstitut. I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot
obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
I koncernen redovisas pågående arbete till kundpris med en viss reservering av försiktighetsskäl jämfört med moderbolaget där endast projekt
som är färdigställda till 95 % redovisas till kundpris.
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Not 2
EKONOMI OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG

KAPITALSTRUKTUR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Eget kapital årsmedelvärde
Totalt kapital årsmedelvärde
Soliditet, %
Balanslikviditet, ggr

46 343 38 777 35 591 29 889 22 950 41 037
183 765 186 848 170 030 166 905 149 804 178 237
87 916 86 932 83 722 83 900 79 865 56 795
6 571
131 749 127 989 112 497 103 101 83 981 155 908
2 840
2 903
2 227
2 487
1 765
7 603
7 801
7 175
7 306
7 143
230 108 225 625 205 621 196 794 172 754 219 274
6192
87 424 85 327 83 811 81 883 75 192 64 815
227 867 215 620 201 208 184 774 177 557 217 815
38,2
38,5
40,7
42,6
46,2
28,2
1,39
1,46
1,51
1,62
1,78
1,1

ÖVRIGT
Investeringar anläggningstillgångar
Fakturering/anställd inkl. utlägg
Fakturering/anställd arvoden och analyser
Debiteringsgrad, %
Årsanställda
Lönekostnad per anställd

2014

2018

2014

33 674 30 985 26 052 19 709
182 681 166 929 164 828 147 360
56 717 56 647 57 006 53 939
14 092 15 292 15 293 12 366
145 546 125 975 118 581 100 765

216 355 197 914 190 880 167 070
67 709 68 575 68 935 63 584
68 142 68 754 66 260 59 192
207 135 194 397 178 975 172 577
31,3
34,6
36,1
38,1
1,26
1,33
1,39
1,46

1,6
4,8
1,1

4,3
7,0
2,2

0,2
8,1
0,2

5,1
11,5
3,0

13,0
9,5
7,1

Neg
3,1
Neg

Neg
8,2
Neg

0,1
11,1
0,1

8,4
13,6
4,1

15,8
11,1
7,0

15 319
1 177
1 100
64,1
300
702

9 872
1 150
1 086
65,8
285
665

10 551
1 160
1 055
63,6
255
669

11 285
1 188
1 090
66,3
232
645

7 074
1 157
998
66,3
228
616

14 870
1 200
1 120
64,1
291
721

9 162
1 159
1 093
65,8
279
676

9 710
1 175
1 067
63,6
249
680

10 676
1 197
1 098
66,3
228
652

6 736
1 175
1 010
66,3
224
625

Vinstmarginal
Resultatet efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
Justerat eget kapital
Eget kapital samt obeskattade reserver med avdrag för 22 % schablonskatt.
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto och avdrag för 22 % schablonskatt i
förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital.
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MODERBOLAG
2017
2016
2015

352 227 327 664 294 741 274 232 264 488 349 115 323 273 292 570 272 812 263 272
2 437
3 721
-287
4 969 10 885
-6 176
-1 545
-494
6 767 10 325
1 763
4 663
256
5 392 12 543 -6 840
-606
46
7 173 11 972
0,5
1,4
0,1
2,0
4,7
Neg
Neg
0,0
2,6
4,5

LÖNSAMHET
Avkastning justerat eget kapital, %
Avkastning justerat eget kapital medeltal 5 år, %
Avkastning på totalt kapital, %

2018

KONCERNEN
2017
2016

kSEK
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättning
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat efter finansnetto
Vinstmarginal %

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto med återläggning av kostnadsräntor i
förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Debiteringsgrad
Mot kund debiterad tid i förhållande till total närvarotid.
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.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder.
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Not 3

Not 6

NETTOOMSÄTTNING

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
KONCERNEN

kSEK

2018

MODERBOLAG

2017

2018

2017

Nettoomsättningen fördelas på
Fakturerade arvoden och analyser
Fakturerade utlägg
Total nettoomsättning

Ersättning till revisorer
KONCERNEN
kSEK

330 044

309 414

23 183

18 250

325 932 305 023
23 183

18 250

353 227 327 664 349 115 323 273

Av årets nettoomsättning avser 24,4 (21,3) % fakturering till andra
företag i koncernen, utgörande ersättning för samfinansierad forskning,
som bolaget utfört på uppdragsbasis.
Vidare erhålls ersättning från koncernbolag för utförda personaltjänster och utlägg.

2017

FÖRÄNDRING PÅGÅENDE ARBETEN/PÅGÅENDE
ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING
KONCERNEN
kSEK

MODERBOLAG

2017

2018

2017

Uppdragskostnader

628 863 496 892

602174

476 278

Förskottsfakturering

-696 628 -568 456 -696628 -568 456

Bokfört värde

2018

67 765

71 564

94 454

92 178

2018

2017

Revisionsuppdraget

207

359

157

317

Övriga tjänster

140

119

140

119

23

28

23

28

R3 Revisionbyrå KB

Rödl & Partner Nordic AB
Revisionsuppdraget
Övrig revisionsverksamhet
Övriga tjänster
Övriga revisorer
Revisionsuppdraget
Totalt

Not 4

MODERBOLAGET

2018

32

28

14

15

402

534

334

479

Leasingkostnader
Leasingavgifter för operationella leasingavtal under 2018 uppgick till
19 377 (18 400) 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

2019

2020

2021

1 756

1 084

Lokalhyror

2 327
20 170

20 593

20 902

21 215

21 533

Totalt

22 497

22 349

21 985

21 215

21 533

Leasingavgifter övrigt

2022

2023

Förändring redovisad i
Resultaträkningen
Balansräkningen
Årets totala förändring
pågående arbete

9 909

9 896

16 105

13 362

-13 708

1 226

-13 829

1 709

- 3 799

11 122

2 276

15 071

PERSONALKOSTNADER
KONCERNEN

Not 5

2018

UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT/FAKTURERAD
MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT
KONCERNEN
kSEK

2018

2017

MODERBOLAG
2018

2017

Upparbetad men ej
fakturerad intäkt

kSEK
Styrelse och VD
Övriga medarbetare

Löner och
andra
ersättningar
2 489
139 291

2017

Sociala
kostnader
(varav
Löner och
pensionsandra
kostnader) ersättningar

1 671
(765)
67 288

2 611
125 212

(23 997)

Uppdragskostnader

49 464

68 315

49 464

68 315

Förskottsfakturering

-43 018

-61 906

-43 018

-61 906

6 446

6 409

6 446

6 409

Bokfört värde

Not 7

Totalt

141 780

68 959
(24 762)

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

1 782
(751)
59 931
(20 763)

127 823

61 712
(21 514)

Fakturerad men ej
upparbetad intäkt
Uppdragskostnader
Förskottsfakturering
Bokfört värde

ÅRSREDOVISNING 2018

21 971

16 488

21 971

16 488

-24 256

-19 677

-24 256

-19 677

2 285

3 189

2 285

3 189
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MEDELANTALET ANSTÄLLDA*
I KONCERNEN UPPGICK UNDER ÅRET TILL:

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2018

2017
TOTALT

MÄN KVINNOR

MÄN KVINNOR

TOTALT

Stockholm

61

61

122

70

55

125

Göteborg

53

86

139

47

86

133

Lysekil

1

4

5

2

2

4

Malmö

7

11

18

3

6

9
10

Beijing

5

8

13

4

6

Tianjin

2

1

3

3

1

4

Totalt

129

171

300

132

153

285

PERSONALKOSTNADER
MODERBOLAG
2018
Löner och
andra
ersättningar

kSEK
Styrelse och VD

2 489

Övriga medarbetare

138 526

2017

Sociala
kostnader
(varav
Löner och
pensionsandra
kostnader) ersättningar

1 671
(765)
67 175

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

1 730
(751)
59 836

2 540
124 823

(23 997)
Totalt

141 015

68 846

(20 763)
127 363

61 566

(24 762)

(21 514)

MEDELANTALET ANSTÄLLDA*
I MODERBOLAGET UPPGICK UNDER ÅRET TILL:
2018

2017

MÄN KVINNOR

TOTALT

MÄN KVINNOR

TOTALT

Stockholm

61

61

122

70

55

125

Göteborg

53

86

139

47

86

133

Lysekil

1

4

5

2

2

4

Malmö

7

11

18

3

6

9

Beijing
Totalt

2

5

7

3

5

7

124

167

291

125

154

279

*definierat som antalet avlönade årsarbeten

ANTALET ANSTÄLLDA I FÖRETAGETS LEDNINGSGRUPP
(varav i verkställande ledning):
2018

2017

Män

4(4)

4 (4)

Kvinnor

7(1)

7 (1)

Koncernen
Verkställande direktören i Joint venture-bolaget har ett anställningsförhållande om 1 år räknat från 2018-07-01. Rätt till pension utöver
lagstadgad utgår ej.

Not 8
AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen och Moderbolag
Avskrivningar enligt plan av balanserade utgifter för programutveckling sker årligen med 10 till 33,3 % på anskaffningsvärdet från tidpunkten av färdigställandet under året.
Avskrivningar av rörelsegoodwill sker årligen med 20 % på anskaffningsvärdet. 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 anskaffningen 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 utländskt joint venture.

Not 9
RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER KONCERNEN OCH
MODERBOLAG

STYRELSELEDAMÖTER
2018

2017

Män

5

4

Kvinnor

5

6

80

Moderbolag
I enlighet med årsstämmans beslut kostnadsfördes totalt ett styrelsearvode inklusive sociala kostnader om 510 (565) kSEK. Av detta belopp
tillföll styrelsens ordförande 94 (94) kSEK exklusive sociala kostnader.
För verkställande direktören i moderbolaget gäller en uppsägningstid
från företagets sida på 12 månader samt ett avgångsvederlag med ett
belopp som motsvarar 12 gånger den fasta månadslönen. Skulle VD:s
befattning eller ansvarsområden komma att förändras till följd av
väsentliga förändringar i bolagets verksamhet eller till följd av förändring av ägarstrukturen avseende majoriteten av bolaget aktier, äger VD
rätt till egen uppsägning med 6 månaders uppsägningstid samt erhålla
ett avgångsvederlag om 18 gånger den fasta månadslönen. VD har rätt
till pension från 62 års ålder. VD:s pension är avgiftsbestämd och det
avsätts årligen ett belopp motsvarande 35 % av respektive års lön inkl.
förmån av tjänstebil. Vid pension efter 62 års ålder slutbetalas premien
för ålderspension som om VD arbetat fram till 65 års ålder.

I koncernen redovisas ränteintäkter och avkastning kortfristiga placeringar om 16 (1 037) och i moderbolaget 15 (1 034) kSEK. I koncernen
redovisas räntekostnader och negativ avkastning kortfristiga placeringar om -690 (-105), och i moderbolaget -679 (-105) kSEK, av
räntekostnaden i moderbolaget avser 0 (53) kSEK koncernföretag.
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UTVECKLINGSU TGIFTER

GOODWILL

MODERBOLAGET, kSEK 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående
anskaffningsvärde

BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER
MODERBOLAG
kSEK

2018-12-31 2017-12-31

Ingående obeskattade reserver

14 092

8 088

8 088

2 919

2 919

501

-

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

8 589

8 088

2 919

2 919

Ingående avskrivningar

-1 958

-1277

-2 265

-2 042

Årets anskaffningar

15 292

Årets avskrivningar

-723

-681

-224

-223

- 1 200

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-2 681

-1958

2489

-2 265

-7 521

-1 200

Utgående
planenligt restvärde

5 908

6 130

430

654

6 571

14 092

Förändring av ack. avskrivningar över plan
(Maskiner-Inventarier)

-2 315

Förändring av periodiseringsfond

-5 206

Totala bokslutsdispositioner
Utgående obeskattade reserver

Not 13
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN

KONCERNEN

MODERBOLAGET

kSEK

MODERBOLAG

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

BERÄKNING AV EFFEKTIV
SKATTESATS, kSEK

2018

2017

2018

2017

Resultat före skatt

1 763

4 663

680

594

Ingående
anskaffningsvärde

93 696

83 892

87 896

78 788

14 034

9 815

14 370

9 108

1

-

-6 705

-11

388

1 026

150

131

Årets inköp inkl.
finansiella leasingavtal

Ej skattepliktiga intäkter

-3

-42

-3

-42

Kursdifferens

Ej avdragsgilla kostnader

268

275

268

272

Årets utrangeringar

Skatt enligt gällande
skattesats 22 %

Schablonintäkt
periodiseringsfonder

19

16

19

15

Schablonintäkt fonder

24

23

24

23

Skatt från tidigare år

1

-3

1

-2

Utländsk skattekostnad

162

158

144

126

Uppskjuten skatt

-37

-55

-

-

Redovisad effektiv skatt
Redovisad effektiv skattesats

823

1 399

603

523

46,7 %

30,1 %

88,8 %

88,1 %

Not 12
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
UTVECKLINGS
UTGIFTER
KONCERNEN, kSEK

GOODWILL

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående
anskaffningsvärde

9 137

9 137

2 919

2 919

Årets anskaffningar

1 287

-

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

10 424

9 137

2 919

2 919

Ingående avskrivningar

-2 220

-1 329

-2 265

-2 042

-933

-891

-224

-223

-3 153

-2 220

2489

-2 265

7 271

6 917

430

654

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående
planenligt restvärde
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-6 705

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

101 026

93 696

95 561

87 896

Ingående avskrivningar

-62 549

-56 991

-62 303

-56 733

0

12

Årets utrangeringar

Kursdifferens

6 705

11

6 704

-

Årets avskrivningar

-6 574

-5581

-6 560

-5 570

Utgående ackumulerade
avskrivningar för
inventarier

62 419

-62 549

62 169

-62 303

Utgående planenligt
restvärde

38 607

31 147

33 402

25 593

Finansiell leasing
Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår i koncernen
med ett redovisat värde om 5 167 (5 504) kSEK. Under korta respektive
långfristiga skulder i koncernens balansräkning redovisas framtida
betalningar avseende skuldförda leasingförpliktelser. Se även not 18
”Skulder till kreditinstitut”.
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NOTER

Not 14

Not 17

KONCERNFÖRETAG OCH ANDRA
LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERINNEHAV

UPPLUPNA KOSTNADER
KONCERNEN

KONCERNEN

kSEK

MODERBOLAG

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde aktier och andelar

60

5

1 297

1 247

-

55

-

55

-25

-

Årets anskaffningar
Omklassificering
Utgående ackumelaerade
anskaffningsvärden

35

60

1 297

1 297

Bokfört

Kvotvärde

Aktier och andelar
KONCERNEN
Företag , kSEK
Andel i IVL Svenska
Miljöinstitutet AB:s
personalstiftelse

Antal

MODERBOLAGET

Andel

5

5

5

Basta Online AB

600

60 %

-

60

60

EPD International AB

500

100 %

-

50

50

Sino-Swedish
(Tianjin) Environmental Technology
Development Co., Ltd

1

50 %

-

581

581

IVL Environmental
Technologies (Beijing)
Company Ltd

eBVD i Norden AB
RD Rent Dagvatten AB
Totalt

1

Bokfört

1

100 %

510
200

51%
9%

-

546

546

30
35

25
9
1 276

25
30
1 297

7 761

7 458

7 760

8 405

7 544

8 405

7 544

Övriga upplupna
kostnader
Belopp vid årets utgång

1 505

1 411

1 410

1 280

17 368

16 716

17 273

16 584

Not 18
SKULDER TILL KREDITINSTITUT
KONCERNEN
kSEK

2018-12-31 2017-12-31

Belopp vid årets ingång

2 903

Belopp vid årets utgång

2 227

-63

676

2 840

2 903

2 601

2 574

Kortfristiga skulder
Belopp vid årets ingång
Förändring skulder till kreditinstitut
Belopp vid årets utgång

-274

27

2 327

2 601

Not 19
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER,
KONCERNEN OCH MODERBOLAG

FÖRUTBETALDA KOSTNADER
KONCERNEN

MODERBOLAG

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Hyror kontor och lokaler

5 123

3 608

5 123

3 607

Övriga förutbetalda
kostnader

3 209

3 435

3 140

3 432

Belopp vid årets utgång

8 332

7 043

8 263

7 039

Not 16

kSEK

2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter avseende skuld till
kreditinstitut
Företagsinteckningar

10 000

5 000

Totalt

10 000

5 000

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Not 20

AVSÄTTNINGAR
KONCERNEN

MODERBOLAG

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Uppskjuten skatteskuld

7 603

7 801

Belopp vid årets utgång

7 603

7 801

IVL bedömer att förfall av latent skatt under 2019 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
konsolideringsändamål. Under efterföljande fem-årsperiod kommer
i varje fall periodiseringsfonden för 2014 och 2015 att upplösas om
sammanlagt 4 388 k SEK.
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7 458

Upplupna
sociala kostnader

Förändring skulder till kreditinstitut

Not 15

kSEK

Semesteroch övertidsskulder

Långfristiga skulder

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

kSEK

MODERBOLAG

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

KORTFRISTIGA PLACERINGAR,
KONCERNEN OCH MODERBOLAG
KONCERNEN
kSEK

MODERBOLAG

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans

28 612

27 579

28 612

Värdeförändring

-562

1 033

-562

1 033

28 050

28 612

28 050

28 612

Belopp vid årets utgång

27 579

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

N OTER

Not 21

Not 23

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL, MODERBOLAG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

2018-12-31

2017-12-31

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

kSEK

Antal

Kvotvärde
per aktie

Not 22

I slutet av året erhöll IVL två stora uppdrag för Municipal Corporation
Greater Mumbai Indien, motsvarande Stockholm Vatten. Uppdragen
löper under 6 år och innebär för IVL utvärdering av anbud för byggande, övervakning av byggfas och drift av två stora reningsverk i
Mumbai. Totalt ordervärde ca 160 MSEK. Uppdragen innebär att IVL
måste bilda ett helägt dotterbolag i Mumbai för att genomföra uppdragen. För uppdragen så krävs fullgörandegarantier från bank på cirka
16 MSEK vilka SHB har utfärdat med säkerhet i företagsinteckningar
samt spärrat belopp hos banken.

DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST, MODERBOLAG
2018-12-31 2017-12-31
Balanserade vinstmedel

46 797

Årets resultat

47 053

78

71

Totalt

46 875

47 124

Balanseras i ny räkning

46 875

47 124
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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 DE N

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för IVL Svenska Miljöinstitutet AB för år 2018.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 59-83 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.
GRU N D F ÖR U T TA L A N DE N

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 F OR M AT ION Ä N Å R SR E D OV ISN I NGE N
O CH KONCE R N R E D OV ISN I NGE N

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består
av Årsredovisning IVL Svenska Miljöinstitutet 2018 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår
revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
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utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap 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 SE NS O CH V E R K STÄ L L A N DE
DI R E K T ÖR E NS A NS VA R

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
R E V IS OR NS A NS VA 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 revisionsberättelse 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.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
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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
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 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.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, 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
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 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 uttalandet 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 koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
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.
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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 PP ORT OM A N DR A K R AV E N L IGT
L AG A R O CH A N DR A F ÖR FAT T N I NG A R

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för IVL Svenska Miljöinstitutet
AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter 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 fullgjort 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 SE NS O CH V E R K STÄ L L A N DE
DI R E K T ÖR E NS A NS VA 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 koncernens 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
situation 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 medelsförvaltningen 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:
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• 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,
årsredovisningslagen 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 förenligt 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
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 den 11 april
Tomas Nöjd
Auktoriserad revisor
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Auktoriserad revisor
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B ERÄT
HFÖRVALTNINGS
ÅLL B AR H ETSNOT
ER T EL S E

Hållbarhetsnoter
IVL:s hållbarhetsarbete är uppbyggt kring policies, rutiner,
ledningssystem och verksamhetsplaner. Arbetet leds av IVL:s
ledningsgrupp som beslutar strategi, inriktning och mål för hållbarhetsarbetet. Utveckling och implementation sker i enheterna.
VD rapporterar regelbundet status för arbetet till bolagsstyrelse
och stiftelsens styrelse.
Fokusområden och ansvar
Under 2018 har en uppdaterad struktur för IVL:s hållbarhetsarbete utvecklats och beslutats, med syfte att ytterligare stärka
och tydliggöra arbetet, samt säkerställa att hållbarhet är integrerat i alla delar av verksamheten. Den uppdaterade strukturen består av fem fokusområden där olika delar i IVL:s hållbarhetsarbete styrs och utvecklas, både med avseende på hur IVL
genom sin verksamhet bidrar till kundernas hållbarhetsarbete,
samt med avseende IVL:s egna interna hållbarhetsarbete.
De fem fokusområdena är:
• Förbättrad miljöprestanda hos kunder
och ett hållbart samhälle
• Attraktiv arbetsplats
• Etik och integritet
• Miljöpåverkan
• Sund ekonomi
Som en del i denna uppdatering har även roller och ansvar i
arbetet förtydligats. IVL:s ledningsgrupp har det övergripande
ansvaret för IVL:s hållbarhetsarbete. För varje fokusområde har
fokusområdessansvariga definierats, som ansvarar för utveckling av respektive fokusområde, inklusive mål, handlingsplaner
och uppföljning, samt för att koordinera implementationen i
enheterna. Enheterna ansvarar för implementation av olika
delar i hållbarhetsarbetet samt för utveckling av arbetet inom
ramen för respektive enhets ansvarsområde.
Styrelse (bolag och stiftelse)
Ledningsgrupp
Förbättrad miljöprestanda hos kunder och ett hållbart samhälle
VD & enhetschefer

Enheter

Attraktiv arbetsplats
HR-chef

Etik och integritet
VD

Sund ekonomi
Administrativ chef
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Miljöpåverkan
Kvalitets- och miljöchef

Policys
Basen för IVL:s hållbarhetsarbete beskrivs i IVL:s uppförandekod, 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, leverantörer, affärspartners och
andra intressenter.
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 arbetsmiljöpolicy som
mer i detalj beskriver IVL:s ambitionsnivå för IVL som arbetsplats och arbetsförhållanden inom organisationen, samt en
jämställdhets- och likabehandlingspolicy. Utöver detta finns en
resepolicy som beskriver principer avseende både hänsyn till
miljö och säkerhet vid tjänsteresor.
Ledningssystem och systematiskt arbetssätt
IVL har ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem i
enlighet med ISO 14001 och 9001. Det ger ett systematiskt och
strukturerat arbetssätt för verksamheten och alla delar av hållbarhetsarbetet. Inom ramen för ledningssystemet arbetar IVL
med ständiga förbättringar, där mål sätts och följs upp enligt en
fastställd ordning i ledningssystemet.
Utöver detta finns en arbetsmiljöplan som innefattar ansvarsfördelning, mål, arbetsmetoder och en handlingsplan för områdena organisatorisk och social arbetsmiljö.
IVL uppmanar samtliga leverantörer och samarbetspartners
att följa IVL:s uppförandekod. Vid utvärdering av nuvarande
och framtida leverantörer ska principerna i uppförandekoden
tillämpas.
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
medarbetare, kunder, leverantörer, styrelse och ägare, samarbetspartner, intresseorganisationer samt politiker och
myndigheter. Dessa grupper har identifierats som IVL:s
viktigaste intressenter baserat på verksamhetens natur.
Dialogen sker i olika kanaler, genom kund- och medarbetarundersökningar, inom projekten som IVL driver, samt genom de
nätverk som IVL leder och deltar i.
En viktig del av dialogen sker inom IVL:s fyra verksamhetsråd, som är tematiskt inriktade. Dessa är: Naturresurser, klimat
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och miljö, Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar
produktion och miljöteknik samt Hållbar stadsutveckling och
transporter. Inom verksamhetsråden samlar IVL intressenter
från olika grupper, såsom kunder, myndigheter, ägare och
samarbetspartner. Verksamhetsråden har det dubbla syftet att
identifiera kommande forskningsbehov samt informera om
intressanta resultat av pågående projekt som bedrivs inom IVL.
Inom verksamhetsråden diskuteras bland annat omvärldsfrågor, branschers övergripande behov, nya projektidéer och
utveckling av IVL:s forskningsagenda
Enkätundersökningar och intervjuer
En första fördjupad undersökning av vilka hållbarhetsområden
som IVL:s intressenter anser är viktigast genomfördes under
2016. I undersökningen fick medarbetare, medlemmar i respektive verksamhetsråd samt styrelserna ranka olika fördefinierade
hållbarhetsaspekter utifrån väsentlighet. De fick även möjlighet
att lyfta fram ytterligare frågor som inte redan definierats i
listan över hållbarhetsaspekter.
Under slutet av 2017 genomfördes riktade intervjuer med
personer ur intressentgrupperna; medarbetare, kunder, styrelse
och ägare, samarbetspartner samt myndigheter. Dessutom integrerades några specifika frågor kring hållbarhetsarbetet i ordinarie kundundersökning. Resultaten visar att de områden som
IVL valt att rapportera på är fortfarande aktuella men att vissa
delar behöver lyftas fram på ett tydligare sätt. Det som särskilt
betonas är kopplingen till de globala hållbarhetsmålen samt
även till de nationella miljökvalitetsmålen. Utöver detta bör det
interna hållbarhetsarbetet lyftas fram tydligare i rapporten
samt även att IVL:s strategi och verksamhet bör beskrivas
tydligare.
Dialogen med IVL:s intressenter i företagets olika kanaler,
tillsammans med svaren från undersökningen och intervjuer,
utgör grunden för vilka aspekter som belyses i hållbarhetsredovisningen. IVL kommer att fortsätta genomföra intressentdialoger löpande för att säkerställa att relevanta hållbarhetsaspekter inkluderas i redovisningen.

områden som har definierats tidigare är fortsatt relevanta.
Jämfört med tidigare år har väsentlighetsanalysen för detta år
dock kompletterats med tre miljöaspekter som identifierats och
bedömts som signifikanta inom ramen för miljöledningssystemet; dessa är Klimatpåverkan, Kemikalieanvändning samt
Resurseffektivisering och cirkularitet. Som en del i arbetet med
att ytterligare stärka IVL:s hållbarhetsarbete, har också de
väsentliga aspekterna grupperats i fem fokusområden, med
tydligt ägarskap (se ovan).
IVL:s genomgripande viktigaste aspekt är hur verksamheten
bidrar till miljönytta 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 miljönytta

Attraktiv arbetsplats

Arbetsmiljö, hälsa och
säkerhet
Jämställdhet, likabehandling
och mångfald
Kompetens och ledarskapsutveckling

Etik och integritet

Etik och integritet

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan och energi
Kemikalieanvändning
Resurseffektivisering och
cirkularitet

Sund ekonomi

Kund- och miljönytta

VÄSENTLIGHETSANALYS
Resultaten från enkätundersökning, intervjuer och den löpande
intressentdialog som genomförts utgör stommen i IVL:s väsentlighetsanalys och rapporteringen enligt GRI Standards.
Under 2018 har väsentlighetsanalysen gåtts igenom och
validerats i IVL:s ledningsgrupp. De områden som lyfts fram i
intressentdialogerna har utvärderats och en prioritering har
gjorts utifrån både IVL:s påverkan och intressenternas förväntningar. Baserat på analysen beslutade IVL att de fem väsentliga
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GRI-index – innehåll
och sidhänvisningar
IVL Svenska Miljöinstitutet redovisar information om
företagets hållbarhetsarbete tillsammans med verksamhetens
utveckling och finansiella resultat i årsredovisningen
Hållbarhetsredovisningen, liksom årsredovisningen, avser
verksamhetsåret 2018 och omfattar moderbolaget där inget
annat anges. Den hållbarhetsrelaterade informationen i årsredovisningen är inte granskad av tredje part.
IVL avser att rapportera årligen och avger för verksamhetsåret 2018 sin tredje redovisning enligt GRI och sin andra

redovisning enligt GRI Standards, nivå Core. IVL:s senaste
hållbarhetsredovisning publicerades i maj 2018.
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-INDIKATORER MED SIDHÄNVISNING OCH KOMMENTARER
Upplysningsnr. | Upplysning

Sida

Kommentarer och utelämnanden

GENERELLA UPPLYSNINGAR
ORGANISATIONSPROFIL
102-1

Organisationens namn

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

102-3

Huvudkontorets lokalisering

102-4

Länder där organisationen är verksam

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

102-7

Organisationens storlek

Redovisningens framsida
5, 60-61
60
60
60, 92
60
Not 2
68-69

102-8

Information om anställda och andra medarbetare

102-9

Leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisationen
och dess leverantörskedja

102-11

Försiktighetsprincipen

102-12

Externa initiativ

61

102-13

Medlemskap i organisationer och nätverk

61

Majoriteten tillsvidareanställda; kvinnor 93%, Män 88%

5-6, 61-62
65
54, 66

STRATEGI
102-14

Uttalande från vd

3, 8, 58

ETIK OCH INTEGRITET
102-16

Bolagets värdegrund, principer, standarder och
normer för uppförande

54,88

STYRNING
102-18

Styrning och ägarstruktur för organisationen

60-61, 64, 88, 92-93

INTRESSENTDIALOG
6, 88

102-40

Intressentgrupper

102-41

Anställda som omfattas av kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval av intressentgrupper

88-89

102-43

Metoder för dialog med intressenter

88-89

102-44

Viktiga frågor som framkommit i dialog
med intressenter

88-89
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97% av alla anställda omfattas av kollektivavtal.
Anställda i Kina saknar kollektivavtal.
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GRI-INDIKATORER MED SIDHÄNVISNING OCH KOMMENTARER
Upplysningsnr. | Upplysning

Sida

Kommentarer och utelämnanden

RAPPORTERINGSPRAXIS
102-45

Delar av organisationen som ingår i redovisningen

Not 1.5

102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54

Definition av rapportinnehållet och avgränsningar
Väsentliga aspekter
Justeringar av tidigare lämnad information
Förändringar i rapportering
Redovisningsperiod
Datum för senaste redovisningen
Redovisningscykel
Kontaktinformation för frågor kring rapporten
Påståenden kring rapportering i enlighet med
GRI Standards
GRI Index
Extern granskning

88-89
88-89

102-55
102-56

Inga rättelser
90
90
90
90
Redovisningens baksida
90
90-91
90

VÄSENTLIGA OMRÅDEN
Sociala standarder
ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

103-3
403-2

Utvärdering av hållbarhetsstyrning
Typer av skada, arbetssjukdomar, förlorade dagar
och frånvaro samt antal arbetsrelaterade dödsfall

51, 69
51, 69, 88

51, 69
51

Rapporterar endast på sjukfrånvaro

JÄMNSTÄLLDHET OCH LIKA MÖJLIGHETER
50, 68

103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

50, 68, 88

103-3
405-1

Utvärdering av hållbarhetsstyrning
Mångfald – ledning och anställda

50, 68
68, Not 2

TRÄNING OCH UTBILDNING
103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

103-3
404-1

Utvärdering av hållbarhetsstyrning
Genomsnittlig utbildningstid per år per anställd

50, 68
50, 68, 88

50, 68
68

Endast redovisad som totalt per medarbetare

Ekonomiska standarder
ANTI-KORRUPTION
54, 66, 88

103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

54, 88

103-3
205-2

Utvärdering av hållbarhetsstyrning
Kommunikation och utbildning om anti-korruption

54, 88
54

Del av utbildning i IVL:s uppförandekod

Miljöstandarder
ENERGI
103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

103-3
Utvärdering av hållbarhetsstyrning
302-1
Energianvändning inom organisationen
ev 302-3 Energiintensitet

56
56, 64, 88

56
56-57
56-57

UTSLÄPP
103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

103-3
305-1
305-2
305-3
305-4

Utvärdering av hållbarhetsstyrning
Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)
Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)
Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)
Intensitet avseende växthusgasutsläpp
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56
56, 64, 88

56
56-57
Ingår i redovisning av tjänsteresor
56-57
56-57 Inkluderar tjänsteresor samt produktion av bränslen till inköpt energi
56-57
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Bolagsstyrning
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 börsnoterade bolag och bolag med spritt ägande.
ÄG A R E

IVL Svenska Miljöinstitutet är sedan 2004 helägt av Stiftelsen
Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (SIVL). När verksamheten i dåvarande Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning 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 slutet 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 NG SF ÖR 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 suppleant i IVL:s styrelse, dels genom att inhämta förslag från regeringen till styrelseordförande samt tre ordinarie statliga ledamöter 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
fackliga representanterna rätt att utse två ledamöter och två
suppleanter.
Ledamöterna i IVL:s styrelse består av fem kvinnor och fem
män och de presenteras på sidan 94-95.
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Styrelsen är inom ramen för aktiebolagslagen och bolagsordningen 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 2018 har styrelsen, enligt arbetsordningen, haft fyra
ordinarie sammanträden, utöver det konstituerande sammanträdet 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 delårsbokslut redovisades, det vill säga i mars, maj, september och
december.
Vid samtliga ordinarie styrelsesammanträden följs en dagordning som alltid innehåller rapport från vd, ekonomirapporter, strategiska frågor samt risk- och konsekvensanalys.
Vid styrelsens sammanträde i mars fastställdes förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition samt diskuterades en
bearbetad 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 sammanträde i december behandlades bland annat
bolagets budget för 2019 samt mål och strategidokument.
Ersättningskommitté
Enligt arbetsordningen för styrelsen i IVL Svenska
Miljöinstitutet AB ska bolagets styrelse utse en ersättningskommitté 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 verkställande ledningen i bolaget föreslår verkställande direktören

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

B O LA GS ST YR N IN G

motsvarande, vilka sedan fastställs av ersättningskommittén.
Det förekommer inga incitamentsprogram inom bolaget.
Ersättning till styrelsen
Vid bolagsstämman 2017 fastställdes arvode till ordförande och
ledamöter i styrelsen. Arvodet till ordförande fastställdes till 94
(94) kSEK och till övriga ledamöter sammanlagt 308 (414)
kSEK. Till personalrepresentanterna utgår inget arvode.
E X T E R N R E V I SION

Revisorernas uppdrag är att på ägarens vägnar oberoende granska 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 revisionsuppdraget för IVL
sedan 2014.
B OL AG SL E DN I NG

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och övriga anvisningar som styrelsen
meddelar. Vd:s instruktion fastställdes den 16 maj 2018 i samband med styrelsens konstituerande sammanträde.
Bolagets verkställande ledning utgörs av verkställande direktören, vice verkställande direktören, administrative chefen,
chefen för affärsutveckling och marknad samt forskningschefen. I bolagets ledningsgrupp ingår även fyra enhetschefer,
kommunikationsschefen, HR-chefen och dit är även kvalitetsoch miljöchefen adjungerad.
• Tord Svedberg, född 1958, civilingenjör Kemi, KTH 1983, är
verkställande direktör i IVL Svenska Miljöinstitutet sedan
2008. Tidigare hade han olika ledande befattningar inom
Pharmacia (1984-1990), Astra (1990-1999) och AstraZeneca
(1990-2007) bland annat som chef för bolagets tillverkning i
Sverige och medlem av koncernledningen. Ledamot i Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning IV.
• Östen Ekengren, född 1952, civilingenjör Kemi KTH 1978, är
vice verkställande direktör och anställd i bolaget sedan 1978.
• Anna Jarnehammar, född 1965, civilingenjör Maskinteknik
1991, Luleå tekniska universitet, är chef för affärsutveckling
och marknad. Hon är anställd i bolaget sedan 2005, först som
enhetschef och sedan 2014 som chef för affärsutveckling och
marknad. Anna Jarnehammar är ordförande i dotterbolaget
Bastaonline AB.
• John Munthe, född 1960, doktor i kemi vid Göteborgs universitet 1992, är forskningschef sedan 2010. Anställd i bolaget
sedan 1992 och avdelningschef sedan 1994.
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• Mats Ridner, född 1955, civilekonom Handelshögskolan
Stockholm, är administrativ chef sedan 1994.
Till verkställande direktören rapporterar enhetschefer, administrativ chef, forskningschef och kvalitets- och miljöchefen.
Ledningen har stabsfunktioner för ekonomi, HR, kommunikation,
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 verksamhets- och ledningssystem. Detta utgör samtidigt bolagets
integrerade kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierade
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 SE N
O CH V E R K STÄ L L A N DE DI R E K T ÖR E N

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 O CH H A N T E R I NG AV R I SK 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 kompetensförluster och risker förknippade med image och varumärke.
Riskanalyserna åtföljs av åtgärdsplaner. Ledningssystemet 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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Styrelse
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