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Forskningsfinansiering
IVL:s forskning utgör ca hälften av vår omsätt-
ning på 509,5 MSEK med finansiering från na-
tionella anslagsgivare och EU:s forsknings- och 
utvecklingsprogram. Med stöd från statliga an-
slag till SIVL (37 MSEK 2022) bedriver IVL även 
samfinansierad forskning där näringslivet står 
för 50% av finansieringen. Den samfinansierade 
forskningen drivs i samverkan med finansierande 
företag i projektform och är inriktad på tillämpad 
forskning av generellt intresse för en bransch och 
samhället i stort. De statliga medlen används även 
för att medfinansiera EU-projekt. Genom samfi-
nansiering med näringslivet och EU så generera-
de den statliga finansieringen på 37 MSEK pro-
jekt med en total budget på drygt 92 MSEK under 
2022, där kontantbidraget från näringslivet upp-
gick till ca 23 MSEK och från EU till 32 MSEK.

Exempel på viktiga nationella forskningsfinansiä-
rer är Vinnova, Formas, Mistra, Energimyndighe-
ten och Naturvårdsverket.

Samverkan
IVL bygger på en grundtanke om samverkan 
mellan forskning, näringsliv och myndigheter 
för att lösa dagens och framtidens miljöproblem 
och stödja omställningen till ett hållbart samhäl-
le. Vår ägarstiftelse såväl som bolagsstyrelsen är 
sammansatt av representanter för näringsliv och 
myndigheter, och våra forskningsprojekt bedrivs i 
nära samarbete med relevanta avnämare. IVL har 
även ett nära samarbete med akademin genom av-
tal med KTH och Chalmers samt med andra in-
stitut. Internationellt samarbetar IVL med flera 
olika partnerorganisationer inom våra EU-pro-
jekt samt med företag och internationella organi-
sationer på den globala arenan. IVL har etablerad 
verksamhet i Kina och Indien och projektsam- 
arbeten i ett antal andra länder världen över.

IVL bedriver kvalificerad forskning inom områdena miljö och hållbar utveckling, ofta med 
tvärvetenskaplig inriktning med tillämpade frågeställningar. Här ges en sammanfattad 
beskrivning av IVL, med fokus på samfinansierad forskning, vilka projekt som beviljats 
under året och vilka resultat vi kommit fram till. En mer detaljerad redogörelse av IVL:s 
forskningsverksamhet och hur vi kan bidra till en hållbar framtid i samarbete med 
myndigheter och näringsliv presenteras i verksamhetsberättelsen för 2022 till IVL:s ägare 
Stiftelsen IVL (SIVL). För en fullständig beskrivning av IVL:s verksamhet, som består av 
lika delar forskning och uppdrag, hänvisas till ivl.se och IVL:s årsredovisning 2022.

Hållbar framtid i samarbete med 
myndigheter och näringsliv
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IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och håll-
barhet. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhets-
målen som de svenska miljömålen.

IVL drivs i bolagsform med Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL) som ensam ägare. IVL bildades 
1966 som ett gemensamt forskningsinstitut mellan stat och näringsliv med ett tydligt uppdrag att lösa dåtidens miljöp-
roblem med fokus på skogsindustrins och energibranschens utmaningar. Sedan dess har IVL utvecklats och arbetar idag 
med forskning och utveckling inom ett brett hållbarhetsperspektiv, men fortfarande med fokus på att lösa dagens miljö- 
och hållbarhetsutmaningar. 

Det här är IVL

IVL i siffror 2022
OMSÄTTNING RESULTAT RAPPORTER ARTIKLAR
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ANSTÄLLDA 

Samfinansierad forskning och utveckling på 
IVL under 2022 
IVL:s forskning bedrivs inom tre temaområden med inriktningarna Hållbar Miljö, Hållbart 
Samhälle respektive Hållbar Omställning. IVL:s samfinansierade forskning bedrivs i nära 
samarbete med finansierande företag och branscher. Projekten är ofta tillämpade med syfte 
att ge konkreta resultat och råd som kan användas och komma till nytta för företag, branscher 
och myndigheter i arbetet med omställning till ett hållbart samhälle. Den samfinansierade 
forskningen innefattar även medfinansiering av EU-projekt.

Temaområde — Hållbar miljö
Temaområdet Hållbar miljö omfattar utveckling 
och konsekvensanalyser av olika åtgärdsstrate-
gier, regelverk, styrmedel och beslutsstödsystem 
för begränsning av klimat- och miljöpåverkan 
vid användning av naturresurser och ekosystem-
tjänster, inkluderande bevarande av den biologis-
ka mångfalden och sociala värden. Målkonflikter 
står ofta i fokus inom temaområdet, där vi bland 
annat driver dialogprocesser mellan näringslivet 
och myndigheter. I verksamheten ingår att kart-
lägga förekomst och effekter av luft- och vatten-
föroreningar samt farliga ämnen i miljön (yttre 
miljö - luft, mark, biota, sediment, vatten- och 
innemiljö) samt att kartlägga risker, spridnings-
vägar och källor för dessa ämnen. Vidare omfattas 
hållbarhetsfrågor, acceptansfrågor och potential-
bedömningar rörande energi och naturresurser, 
markanvändning, kompensationsåtgärder och 
vattenbruk. Aktuella utvecklingsområden är bio-
logisk mångfald och hållbar blå tillväxt. 

Exempel på samfinansierade projekt inom Håll-
bar miljö som drivits under 2022 är Biologiska 
effekter av läkemedelsutsläpp (samfinansieras 
med Norrtälje Vatten och Avfall AB) med syfte 
att öka kunskapsläget om hur läkemedelsrester i 
kommunala avloppsvatten påverkar organismer i 
mottagande recipienter och hur väl man med oli-
ka kompletterande reningssteg kan minska denna 
påverkan. Projektet inkluderade analys av vatten-
prover och biota, fältstudier och exponeringsstu-
dier i microcosm. IVL deltog även i EU-projek-
tet NextGen, som löpt sedan 2018. Projektet har 
arbetat för att driva på övergången mot cirkulär 
ekonomi genom att demonstrera innovativa tek-
niska, affärsmässiga och styrningsmässiga lös-
ningar för vatten i storskaliga demonstrationsfall 
och utveckla metoder, verktyg och partnerskap 
för att kunna överföra och öka skalan. I Sverige 
har arbetet inom NextGen fokuserats vid test-
bädd Storsudret på Gotland.

DET HÄR ÄR IVL
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Temaområde — Hållbart samhälle
Temaområdet Hållbart samhälle omfattar stra-
tegier, regelverk och konsekvensanalyser kring 
klimatfrågor, transporter och mobilitet, energi-
system och stadsutveckling. Inom temaområdet 
arbetar vi med samhällets infrastruktur (inklusive 
bebyggelse) framför allt inom städer och tätorter, 
men även på landsbygden. Trenden, såväl i Sveri-
ge som i andra delar av världen, är att det sker in-
flyttning till städer och tätorter från landsbygden. 
Det innebär både möjligheter och risker för en 
hållbar samhällsutveckling. Lösningar av grund-
läggande strukturell karaktär behöver integreras 
i den långsiktiga stadsplaneringen. Inom ramen 
för temaområdet läggs också fokus på hållbara fi-
nanser och social hållbarhet i den gröna omställ-
ningen.

Exempel på samfinansierade projekt som drivits 
inom Hållbart samhälle under 2022 är Vätgasens 
roll i energi och klimatomställningen (samfinan-
sieras med Energiforsk), med målet att kartläg-
ga och analysera produktionspotentialen och 
marknadsförutsättningarna  för vätgas längs hela 
värdekedjan. Projektet inkluderar även analys 
av möjliga användningsområden för syrgas från 
elektrolysörer. IVL deltog även i EU-projektet 
CARES, som utvecklar teknik för att mäta utsläpp 
av hälsofarliga luftförorenignar från enskilda for-
don i verklig trafik, med syfte att kunna identifie-
ra högemitterande fordon och övervaka verkliga 
utsläpp. CARES omfattar 19 olika partners och 
koordineras av IVL.

Temaområde — Hållbar omställning 
Temaområdet omfattar utveckling och imple-
mentering av teknik, metoder och verktyg för att 
stödja näringsliv och myndigheters arbete för en 
hållbar omställning. Temaområdet fokuserar på 
resursanvändning, ökad resurseffektivitet samt 
på att täcka in produkters hela livscykel. Vårt mål 
är att svara upp mot företagens och samhällets 
behov av kompetens att analysera och utveckla 
åtgärder för att möta klimat-, miljö- och arbets-
miljöutmaningar.

Exempel på samfinansierade projekt inom Håll-
bar omställning som drivits under 2022 är Karak-
terisering av kommunalt avloppsvatten  (samfi-
nansieras med Svenskt Vatten). I projektet ingår 
bland annat framtagning av metodförslag för 
karakterisering av kommunalt avloppsvatten i 
Sverige. Syftet är att förbättra förutsättningar-

na för bra design, utvärdering och digitalisering 
av kommunala avloppsreningsverk.  IVL inledde 
även sitt arbete i EU-projektet IRISS, med syfte 
att utveckla livscykeltänkande kring säkerhet, kli-
matneutralitet, cirkularitet och fuktionalitet hos 
material, produkter och processer, i enlighet med 
begreppet Safe and Sustainable By Design (SSbD). 
Projektet, som koordineras av IVL, kommer att 
bygga upp ett nätverk, utveckla färdplaner, iden-
tifiera kunskapsluckor och utveckla ett modernt 
SSbD-ekosystem.  

Fullständig förteckning av projekt finansierade 
under 2022 presenteras här

Forskningens samhällsnytta
För att världen ska lyckas uppnå de 17 globala 
hållbarhetsmålen krävs det forskning, kunskap 
och innovation. Vi måste hitta nya lösningar lo-
kalt, nationellt och globalt. Lösningarna kräver 
samarbeten mellan olika aktörer, såväl nationellt 
som internationellt. Sverige ligger långt framme 
inom hållbarhetsarbete och har möjlighet att ta en 
global ledarroll när det kommer till forskning och 
innovation som bidrar till de globala målen. För 
att kunna koppla forskningens resultat till de glo-
bala hållbarhetsmålen arbetar IVL kontinuerligt 
med att utveckla metodik och kommunikations-
vägar för att beskriva forskningens samhällsnytta. 
Ett exempel redovisas på nästa sida, ytterligare 
sex exempel från 2022 och 2021 finns på vår hem-
sida Forskning - IVL.se

Resultatspridning
Resultat från IVL:s forskning sprids genom rap-
porter, vetenskapliga publikationer och konfe-
renser samt digitalt via hemsida, nyhetsbrev och 
LinkedIn. IVL deltar också i ett antal nationella 
och internationella nätverk.

Resultat från den samfinansierade forskningen 
publiceras i rapportserie IVL B. En sammanställ-
ning av publicerade B-rapporter från 2022 finns 
här.  En sammanställning av vetenskapliga artik-
lar med resultat från IVL:s forskning (samfinan-
sierade projekt, EU-projekt och anslagsprojekt) 
publicerade under 2022 finns här. 

Publicerade B-rapporter och vetenskapliga artik-
lar från IVL:s forskning finns även tillgängliga på 
ivl.se samt i DiVA. 

https://www.ivl.se/download/18.77932582182575f4af33ebe/1681201162005/Bilaga-1-Samfinansierade-projekt.pdf
https://www.ivl.se/om-oss/forskning-och-utveckling/forskningens-samhallsnytta.html
https://www.ivl.se/download/18.77932582182575f4af33ebf/1681201178581/Bilaga-2-B-rapporter-publicerade.pdf
https://www.ivl.se/download/18.77932582182575f4af33ec0/1681201193114/Bilaga-3-vetenskapliga-artiklar.pdf
https://www.ivl.se/publikationer.html
http://ivl.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2935
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KONTAKT samfinansierad forskning

Ökad återvinning av plast från 
industri och sjukvård
Dagens plastanvändning är långt ifrån cirkulär. I bästa fall 
återvinns plasten en enda gång innan den skickas till för-
bränning. I arbetet med återvinning av plast är målet att ta 
fram processer som säkrar att plasten kan tas tillbaka och 
återanvändas i nya produkter med högt värde. 

Under 2022 drev IVL flera projekt inom plaståtervinning, 
bland annat ett innovationsprojekt inom systeminnova-
tion för att öka cirkulär användning av plastförpackningar 
från industri och företag. IVL drev även ett samfinansierat 
forskningsprojekt med fokus på engångsplast inom hälso- 
och sjukvården, en bransch med stora mängder plastavfall 
(Verifiering av sterilisering i LDPE regranuleringsprocess, 
samfinansierat med Trioworld Industrier AB). Projekten 
ligger båda inom IVL:s temaområde Hållbar omställning.

Inom innovationsprojektet Sluta cirkeln för industriell 
plast testas processen för utveckling av slutna loopar. Såväl 
tillverkare, som användare och återvinnare deltar i pro-
jektet. Kunskapen som tagits fram i projektet kommer att 
användas för att ta fram policyförslag och offentliga rap-
porter. Nästa steg är att utveckla en lösning som bidrar till 
att skala upp slutna loopar för plastförpackningar från in-
dustri. Projektet som fokuserar på återvinning av engångs-
plast från sjukvården har utformat en metod som ger en 
mätbar effekt av sterilisering i återvinningsprocessen och 
som tar hänsyn även till bakterier som inkapslats i plasten. 
Metoden innefattar en extraktion av DNA och verifiering 
av metoden görs både i labb och i stor skala. 

För att uppnå ökad återvinning av industriella plastför-
packningar krävs ett nytt och cirkulärt tankesätt kring 
användning av plast, samt nya affärspartnerskap och logis-
tikmodeller. Resultaten från innovationsprojektet Slutna 
loopar för industriell plast kan implementeras direkt av 
företagen men även överlämnas till ansvarig aktör. Resul-
taten från projektet med engångsplast från sjukvården kan 
implementeras direkt och kommer utgöra underlag för en 
ny standard för sterilisering vid plaståtervinning.  

Läs hela fallstudien här.  

Projektens samhällsnytta och positiva 
bidrag till de globala målen
Arbetet med att öka återvinningen av plast bidrar till att 
minska mängden fossil jungfrulig plast i produkter och 
därmed minska utsläppet av växthusgaser vid förbrän-
ning. För att projekten ska lyckas och implementeras i 
industrin och sjukvården krävs samarbete mellan flera 
aktörer. Därmed bidrar ökad återvinning av plast till både 
hållbar konsumtion och produktion, minskade utsläpp av 
växthusgaser och globalt partnerskap.

Projektet bidrar till flera globala mål
Mål 12 – Hållbar konsumtion och 
produktion
Genom att öka återvinningen av plastförpack-
ningar från industrin och engångsplast i sjuk-

vården bidrar projekten till att minska mängden fossil 
jungfrulig plast i produkter och minskade mängder plas-
tavfall. Detta ger en mer effektiv och hållbar användning 
av naturresurser och bidrar i sin tur till minskade CO2-ut-
släpp från tillverkning och förbränning av plast.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
CO2-utsläpp från tillverkning och förbrän-
ning av plast kan minskas genom att minska 
mängden fossil jungfrulig plast i produkter 

och minska avfallsmängden. Industriella plastförpack-
ningar och engångsplast i sjukvården är två områden där 
produkterna idag nästan enbart består av fossil jungfrulig 
plast och där det sker mycket litet återvinning av plasten. 
Projekten har därför stor potential att bidra till minskade 
utsläpp och målet att bekämpa klimatförändringar.

Mål 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap
Projekten bidrar till dessa mål eftersom det 
kräver samarbete mellan flera aktörer för att 

implementeringen av resultaten ska lyckas. Bland annat 
behövs en beteendeförändring bland företag, men även ett 
nära samarbete mellan sjukhus och tillverkare av plast.

EXEMPEL på samfinansierat projekt 2022

https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2022-05-17-sakrare-atervinning-av-plast-fran-sjukvarden.html
https://www.ivl.se/projektwebbar/sluta-cirkeln-for-industriell-plast.html
https://www.ivl.se/om-oss/forskning-och-utveckling/forskningens-samhallsnytta/atervinning-av-plast.html


IVL Svenska Miljöinstitutet  
Samfinansierad forskning och utveckling 2022

6

IVL Svenska Miljöinstitutet  
STOCKHOLM 
  
 

GÖTEBORG MALMÖ FISKEBÄCKSKIL SKELLEFTEÅ BEIJING, KINA

  

MUMBAI, INDIEN

Läs gärna mer på ivl.se




