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Förord 
Fem års avhandlingsarbete är nu till ända. De har inneburit frustration, 
förnöjelse, framgång och fruktansvärt mycket arbete. Roligt arbete. Ett 
inledande tack går därför till min handledare Johan Hedrén för att han 
fångade in mig och för den goda vägledning jag har fått under de år som gått. 
Att Johan med en fantastisk fingertoppskänsla, intellektuell skärpa och 
pedagogisk fallenhet har läst och kommenterat utkast efter utkast, ställt förlö-
sande frågor, uppmuntrat mina egna idéer, tankar och uppslag samt skingrat 
de upptornande svarta moln som en alltför självkritisk hållning kan medföra 
gör honom till en suverän handledare. Ett stort och varmt tack! 
Förutom Johan finns långt fler personer som också har varit betydelsefulla. 
Ett stort och hjärtligt tack går till min bihandledare Björn-Ola Linnér vars 
skoningslösa läsning och förlösande skratt är en härlig kombination som 
dödar alla former av prestigetänkande. Jag har med andra ord inte bara varit 
förunnad en fantastisk handledare, utan två! Att jag dessutom har varit del av 
ett projekt där även Jonas Anshelm och Lars J. Lundgren har ingått i känns 
som en extra bonus; de har gett många värdefulla kommentarer alltsedan de 
första idéskisserna. Många tack! Ett varmt tack går även till Karolina Isaksson 
och Sofie Storbjörk som från den dagen jag klev in på Tema som projekt-
anställd har intresserat sig för mig och mitt arbete och fortlöpande gett många 
värdefulla kommentarer och råd. Ett särskilt tack riktas även till Sofie, som är 
kvar på tema efter att hon disputerat, för alla dessa små vardagliga diskussio-
ner om allehanda spörsmål som uppstår relaterat till avhandlingsarbetets 
vedermödor.  
Ett stort tack riktas även till er som på olika sätt har bidragit till att realisera 
denna studie. Det handlar om er som har blivit intervjuade och som har låtit 
mig få närvara vid olika slags möten, men också er som jag har träffat i sam-
band med dessa möten. Ni har alla på olika sätt uppmuntrat och sporrat mitt 
arbete. Ett stort tack går även till Mistras kanslipersonal som har varit behjälp-
lig på många olika sätt vad gäller materialinsamling. Jag vill särskilt tacka Måns 
Lönnroth och Kerstin Lövgren för att de öppnade möjligheten för mig att få 
tillträde till olika möten som arrangerats i Mistras regi. Jag vill dessutom tacka 
Helena Lundin för den hjälp jag har fått med praktiska detaljer kring dessa 
möten och i samband med de arkivgenomgångar jag har gjort.  
Många tack för kommentarer på olika stadier under arbetets gång går till delta-
garna i det periodvis återupplivade NTS-seminariet vid Tema-institutionen 
och till SAMS-gruppen, i vilken bland annat Rolf Lidskog och Eva Sandstedt 
ingår. Er diskussion om den text jag lade fram klargjorde mycket för mig. Ett 
stort tack för kommentarer går även till Martin Letell och sist, men inte minst, 
ett stort tack till min slutseminarieopponent Árni Sverrisson. 
Många tack för trevligt umgänge, diskussioner och kommentarer på tema 
Vatten går, förutom till Sofie, Johan och Björn-Ola, även till Karin von 



Arnold, Mattias Hjerpe, Helena Krantz, Ulrik Lohm, Johanna Alkan Olsson, 
Annika Nilsson, Birgitta Rydhagen och många andra. Jag har trivts i ert 
sällskap och den miljö tema erbjuder.  
För praktiska detaljer kring arbetet har Christina Brage, Ian Dickson och Claes 
Fransson på olika sätt varit behjälpliga.  
Ett tack riktas även till Jane Summerton för att hon förmedlade en kontakt till 
Universitetet i Lancaster. 
Denna studie har finansierats av Formas och Naturvårdsverket. Ett STINT-
stipendium möjliggjorde en vistelse vid Universitetet i Lancaster våren 2001. 
Våren 2003 välkomnade SISTER mig att sitta i ett stort rum med utsikt över 
Stockholm. Tack! 
Avslutningsvis ett varmt tack till: 
Vänner i Linköping, Göteborg, Stockholm och annorstädes för gott kamrat-
skap. Jag vill särskilt framhålla Åsa Eriksson och Jennie Medin som jag använt 
som avstjälpningsplats för den beryktade ”avhandlingsångesten” och för deras 
ork att lyssna till mina insnöade beskrivningar om avhandlingen. 
Mamma och pappa för att ni är dem ni är, men också för att ni på grund av 
mitt pendlande har härbärgerat mig och servat med mat, stöd och uppmunt-
ran. Syrran som trots långt rumsligt avstånd alltid finns nära och ställer upp 
när så behövs i stort och smått. Ni är alla suveräna och har även konkret 
bidragit på olika sätt: korrekturläsning, omslag och layout. Jag önskar bara att 
även Simon skulle ha varit en del i detta äventyr – han hade i så fall varit en 
given toastmaster.  
Och ett alldeles särskilt tack till Anders för alla stimulerande diskussioner och 
för ditt aldrig sviktande stöd och uppmuntran, trots att jag vet att du mycket 
hellre skulle vilja ta med din tjej på allehanda utflykter och äventyr i stället för 
att hon bara jobbar. Jag är klar nu. Vart ska vi åka?  
 
Linköping augusti 2004  
Malin Mobjörk 
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KAPITEL 1 

Forskning, kunskap och miljöfrågans 
utmanande karaktär 

Sedan staten under mellankrigstiden påtog sig en roll som en betydelsefull 
finansiär av forskning har motiven och direktiven för forskningsfinansieringen 
genomgått åtskilliga faser.1 Den senaste trenden inom forskningspolitiken har 
betonat forskningens samhälleliga relevans, inte bara för det offentliga samhäl-
let, utan även för näringsliv och industri.2 Denna inriktning återspeglas inter-
nationellt och inom svensk forskningspolitik i allmänhet och kanske i synner-
het i samband med etableringen av sju forskningsstiftelser 1994. Stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning, Mistra, är en av de forskningsstiftelser som den 
borgerliga regeringen etablerade med medel från de då nyligen avskaffade 
löntagarfonderna.3 Totalt sett innebar detta en forskningspolitisk satsning 
omfattande cirka 18 miljarder i 1993 års penningvärde, varav Mistra erhöll 2,5 
miljard. Stiftelserna etablerades utifrån en grundtanke om minskad statlig 
kontroll och att forskningen i högre utsträckning skulle styras av marknads-
krafterna.4 Flera av stiftelserna, däribland Mistra, knöts till idén om strategisk 
forskning och till forskning som syftar till att främja Sveriges framtida 

                                                           
1 För den forskningspolitiska utvecklingen i Sverige, se t ex Rune Premfors (1986) Svensk 
forskningspolitik; Thorsten Nybom (1997) Kunskap, forskning, samhälle; Aant Elzinga 
”Triangeldramat bakom forskningspolitiken” (1990) Makten över forskningen red. W. Agrell. 
2 Proposition 1999/2000:81 Forskning för framtiden; Proposition 2000/2001:3 Forskning och 
förnyelse; Mats Benner (2001) Kontrovers och konsensus; Ulf Sandström red. (2002) Det nya 
forskningslandskapet: Perspektiv på vetenskap och politik; Michael Gibbons m fl (1994) The New 
Production of Knowledge; Helga Nowotny m fl (2001) Re-Thinking Science. 
3 De övriga sex stiftelserna är: Stiftelsen för strategisk forskning, SFF; Stiftelsen för forskning 
inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, Östersjöstiftelsen; 
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT; Stiftelsen för 
Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet; Stiftelsen för 
kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen; och Stiftelsen för vård- och allergi-
forskning, Vårdalstiftelsen. Den kulturvetenskapliga stiftelse som regeringen initialt föreslog 
resulterade i en donation till Riksbankens Jubileumsfond. Utöver dessa stiftelser etablerades ett 
antal mindre stiftelser delvis i anslutning till befintliga universitet och högskolor.  
4 M. Benner (2001) s. 32-33, 41.  
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Kapitel 1 

konkurrenskraft. Tillkomsten av dessa forskningsstiftelser var politiskt kontro-
versiell och har inneburit en i grunden förändrad forskningspolitik i Sverige.5  

I denna avhandling utgår det empiriska materialet från Stiftelsen för miljö-
strategisk forskning. Mistra etablerades inte bara vid en tidpunkt när en 
forskningspolitisk våg som betonade tillämpbarhet, konkurrenskraft och inter-
disciplinära satsningar svepte över landet, utan också vid ett tillfälle när miljö-
frågan genomgått en omfattande transformering. Ett centralt inslag i denna 
miljöpolitiska förändring utgjordes av målsättningen om hållbar utveckling, 
som blev nationellt och internationellt uppmärksammad i och med Brundt-
landrapporten Our Common Future 1987. Hållbar utveckling har i Sverige 
kommit att innebära ett omställningsprojekt där miljöhänsyn skall integreras i 
all samhällsplanering och begrepp som grön produktion och grön konsumtion 
har, inte minst inom svensk politik, givits en central plats.6  

Visionen om hållbar utveckling kan tolkas som att ett införlivande av den 
strukturkritik som miljöfrågorna inneburit har kommit till stånd,7 i vilken 
miljörörelsens kritik mot det moderna samhällets institutionella struktur, det 
ekonomiska systemet och den moderna vetenskapen har utgjort centrala 
element.8 Men även om vetenskapen har pekats ut som en bidragande orsak 
till miljöförstöringen, särskilt genom den tekniska utveckling som följt den-
samma, har vetenskapen i allmänhet ansetts ha en avgörande betydelse för att 
hantera problemen.9 Genom mer och bättre kunskap om naturen skulle miljö-
frågorna kunna hanteras; denna potential har också legat till grund för den 
teoriutveckling som skett där framväxten av systemanalys och ekologi utgjor-
de betydelsefulla områden, särskilt under 1960- och 1970-talet.10  
                                                           
5 M. Benner (2001) s. 209-210; SOU 1996:29 Forskning och pengar s. 29; SOU 1995:121 Riksdagen, 
regeringen och forskningen s. 20, 28, 48-49.  
6 För framväxten av denna inriktning och dess utmärkande drag, se Jonas Anshelm (2002a) 
”Det gröna folkhemmet: Striden om den ekologiska moderniseringen av Sverige”, Naturen som 
brytpunkt red. J. Hedrén; Katarina Eckerberg m fl (2003) ”Från miljöforskning till forskning för 
hållbar utveckling”, Vägar till kunskap red. L. J. Lundgren; Johan Hedrén (2002) ”Naturen som 
hot mot det moderna”, Naturen som brytpunkt red. J. Hedrén. Se även proposition 1997/98:145 
Svenska miljömål; Regeringens skrivelse 1997/98:13 Ekologisk hållbarhet; Regeringens skrivelse 
2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling. 
7 John Dryzek (1997) The Politics of the Earth s. 123-125; Phil Macnaughten & John Urry (1998) 
Contested Natures s. 212-218; Frank Fischer & Maarten Hajer (1999) Living with nature s. 2. 
8 Arthur P. J. Mol (2003) ”The Environmental Transformation of the Modern Order”, 
Modernity and Technology red. T. J. Misa, P. Brey & A. Feenberg s. 303; F. Fischer & M. Hajer 
(1999) s. 4-5. Se även Arthur P. Mol (1996) ”Ecological Modernization and Institutional 
Reflexivity: Environmental Reform in the Late Modern Age”, Environmental Politics vol. 5 nr. 2 
s. 302-323; Scott Lash m fl red. (1996) Risk, Environment & Modernity s. 5-6. 
9 Our Common Future (1987) se t ex s. 22-23, 87-88, 172-173; Agenda 21: The United Nations 
programme of Action from Rio (1992) s. 257-258. 
10 För olika aspekter i denna utveckling, se t ex Tim Hayward (1994) Ecological Thought s. 11-48; 
Jozef Keulartz (1999) “Engineering the Environment: The Politics of ‘Nature Development’”, 
Living with Nature, red. F. Fischer & M. Hajer; Lennart J. Lundqvist (1971) Miljövårdsförvaltning 
och politisk struktur; Lars J. Lundgren (1998a) ”Miljöforskningen förr och nu. En himla 
skillnad?”, Framväxten av idéer om hållbar utveckling FRN 1998:12. 
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 Forskning, kunskap… 

Vetenskapens särställning i den moderna miljöpolitiken framträder genom 
att miljöfrågorna har karakteriserats som förvetenskapligade, vilket inneburit 
att problemen har definierats som problem i naturen vilka därmed skulle 
hanteras genom mer vetenskaplig kunskap om naturen.11 Efterhand har dock 
denna ståndpunkt i tilltagande utsträckning kommit att ifrågasattas och en mer 
diversifierad syn på såväl miljöfrågans problematik som vetenskapens roll har 
vuxit fram. Under 1980-talet har följaktligen sociala och kulturella dimensio-
ner relaterade till miljöfrågorna kommit att ges en allt större plats, även inom 
den offentliga politiken. I diskursen kring hållbar utveckling ingår de, åtmins-
tone på ett retoriskt plan, som en naturlig del och man kan med fog tala om 
en tendens till ett överskridande mellan natur och kultur.  

Denna politiska utveckling, i vilken miljöfrågorna har börjat studeras också 
utifrån sina sociala och kulturella dimensioner, har även haft betydelse för 
forskningen. Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på miljöfrå-
gor kom allt oftare att efterfrågas under 1980-talet och än mer under 1990-
talet.12 I anslutning till denna förändring kan man notera en generell utveck-
ling inom vetenskaperna i vilken den traditionella tudelningen mellan natur 
och kultur har kommit att betraktas som alltmer obsolet och att den behöver 
överskridas.13 Man kan i enlighet med Ulrich Beck göra betraktelsen att det 
senmoderna samhället, åtminstone på ett diskursivt plan, har transformerats 
och börjat reflektera över sig självt.14 Denna utvecklingsprocess innebär inte 
desto mindre att förutsättningarna för, och föreställningarna om, kunskapsre-
laterade frågor har förändrats och de senaste decenniernas kunskapsteoretiska 
diskussion har inneburit ett bejakande av en post-positivistisk kunskapssyn i 
                                                           
11 Johan Hedrén (1994) Miljöpolitikens natur s. 71-75, 190-192; Johan Hedrén (2002) s. 303, 313-
317; Bronislaw Szerszynski (1996) ”On Knowing What to Do: Environmentalism and the 
Modern Problematic”, Risk, Society & Modernity red. S. Lash m fl s. 111; Robin Grove-White 
(1996) “Environmental Knowledge and Public Policy Needs: On Humanising the Research 
Agenda”, Risk, Society & Modernity red. S. Lash m fl s. 269-272; Timothy Luke (1999) ”Eco-
Managerialism: Environmental Studies as a Power/Knowledge Formation”, Living with Nature 
red. M. Hajer & F. Fischer s. 103-104.  
12 För olika aspekter i denna utveckling i Sverige, se t ex Lars J. Lundgren (1986) Miljöproblem i 
ett samhällsperspektiv NV rapport 3155; Forskning för hållbar utveckling – en nationell strategi FRN 
1998:21; Jonas Anshelm & Johan Hedrén (1998) ”Miljöforskningens döda vinkel”, Hållbart 
samhälle – en antologi FRN 1998:14; Jan Nolin (2000) Strategier för finansiering av miljöforskning, NV-
rapport 5136; Lars J. Lundgren m fl (2002) Miljöns mänskliga dimension. En snarlik utveckling 
sker i flera Europeiska länder. För en genomgång av några länders satsningar, se Michael 
Redclift m fl (2000) Social Environmental research in European Union. 
13 Man kan urskilja en ömsesidig process mellan natur- och humanvetenskaper där samhälls-
teorin å sin sida börjar införliva naturen i sin teoribildning, och naturvetenskapen samhälls-
aspekter å den andra, se t ex Philippe Descola & Gísli Pálson red. (1996) Nature and Society: 
Anthropological Perspectives; Gulbenkian-kommittén (1998) Öppna samhällsvetenskaperna; Alf 
Hornborg (1998) “Miljöhistoria, humanekologi och ekologisk antropologi”, Miljöhistoria idag och 
imorgon red. M. Johansson; Erland Lagerroth (1999) Nya tankar, nya världar. 
14 Ulrich Beck (1992/1986) Risk Society: Towards a New Modernity passim; Ulrich Beck (1995) Att 
uppfinna det politiska s. 23-53; Ulrich Beck (1996) ”Risk Society and the Provident State”, Risk, 
Society & Modernity red. S. Lash m fl s. 27-30. 
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vilken förekomsten av en objektiv och universellt giltig kunskap avvisas.15 I 
anslutning till framväxten av en post-positivistisk kunskapssyn kan man notera 
hur uppfattningen om att disciplingränser är socialt baserade, och därmed 
historiskt och kulturellt betingade, har blivit alltmer vedertagen. Detta har 
inneburit att den rådande disciplinära strukturen inte bara har ifrågasatts inom 
forskarsamhället, utan även inom forskningspolitiken. I den senaste forsk-
ningspolitiska trenden har tvär- och mångvetenskaplig forskning återigen satts 
i centrum,16 och inom litteratur om kunskapsproduktion talar man i termer av 
att det är en ny kunskapsproduktion för handen, en kunskapsproduktion som 
har frångått, eller åtminstone omdefinierat, den moderna vetenskapens karak-
teristiska kännetecken.17 Detta ligger till grund för att rikta intresse mot att 
undersöka hur denna utveckling kommer till uttryck i en forskningsfinansiärs 
verksamhet.  

I Mistras ändamålsparagraf anges att stiftelsen skall ”stödja forskning av 
strategisk betydelse för en god livsmiljö”, ”främja utvecklingen av starka 
forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges 
framtida konkurrenskraft”, ”forskningen skall ha betydelse för lösandet av 
viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad utveckling” och ”möjligheterna 
att uppnå industriella tillämpningar skall tagas till vara”.18 I verksamhetspara-
grafen framgår även att stiftelsen skall främja ”projekt och program som 
innebär gränsöverskridanden mellan discipliner”.19 Jag menar att Mistras 
stadgar tydligt återspeglar de allmänna trender som skett inom såväl forsk-
ningspolitiken som miljöpolitiken och att man således kan betrakta Mistra 
som ett exempel på denna utveckling. Mot bakgrund av den särskilda ställning 
miljöfrågan har haft i det moderna samhället, som en fundamental utmaning 
mot det moderna samhällets institutioner20 och mot den traditionella disciplin-
uppdelningen, menar jag att Mistra kan förstås som ett synnerligen gott fall för 

                                                           
15 Begreppet ‘post-positivism’ används t ex av Sandra Harding (1998) Is Science Multi-cultural? s. 
9; Frank Fischer (2003) ”Beyond empiricism: policy analysis as deliberative practice”, 
Deliberative Policy Analysis red. M. Hajer & H. Wagenaar s. 210. Post-positivism skall förstås som 
en övergripande benämning för en mängd olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska uppfatt-
ningar, vilka har ett gemensamt drag i och med att de tar avstånd från positivismens 
grundläggande antagande om vetenskap som en alltigenom rationell verksamhet i vilket ett 
objektivistiskt anspråk står centralt såväl som idén om ett demarkationskriterium mellan 
vetenskaplig kunskap och kunskap i allmänhet.  
16 Se t ex proposition 1999/2000:81 Forskning för framtiden; proposition 2000/2001:3 Forskning 
och förnyelse. Se även Ulf Sandström & Tobias Harding (2002) ”Tvärvetenskap och 
forskningspolitik”, Spänningsfält: Tekniken, Politiken, Framtiden red. L. Sturesson m fl. 
17 Se t ex M. Gibbons m fl (1994); Silvio Funtowicz & Jerome Ravetz (1993) ”Science for the 
post-normal age”, Futures; John Ziman (1996) “’Post-academic science’: Constructing Know-
ledge with Networks and Norms”, Science Studies vol 9, nr 1; H. Nowotny m fl (2001).  
18 Mistra stadgar § 1. 
19 Mistra stadgar § 3. 
20 Ulrich Beck (1994) ”The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive 
Modernisation”, Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aestetics in the Modern Social Order, 
red. U. Beck m fl s. 8. 
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att undersöka den inriktning och utveckling som skett inom samtida kun-
skapsproduktion.21 

Mitt syfte är att undersöka idéer och föreställningar om miljöfrågans prob-
lematik och forskningens roll i samtiden såsom de kommer till uttryck i 
Mistra. I detta ingår att studera implicita antaganden som rör såväl miljöpoliti-
ken som miljöforskningen, men också de idéer och föreställningar om forsk-
ningens roll och funktion som kommer till uttryck. Då jag tolkar miljöproble-
matiken och särskilt miljöforskningen som en fruktbar och intressant skär-
ningspunkt mellan det moderna och vetenskapens roll i samhället, vilket delvis 
beror på miljöfrågornas vetenskapsberoende, har min analys även ambitionen 
att utgöra ett bidrag till att förstå och reflektera över den roll forskningen har 
på ett generellt plan och bringa insikt om vår samtids vetenskap och dess 
epistemologiska förutsättningar.  

1.1 Studiefältet och frågorna 
I det ovanstående avsnittet har jag på ett översiktligt plan ringat in det 
problemfält som denna avhandling avser att undersöka. Inför att presentera 
en mer fördjupad beskrivning av vilka frågeställningar som står i fokus för 
studien kommer jag att beskriva bakgrunden till Mistra, den forskningsstiftelse 
som utgör källan till det empiriska materialet. Denna genomgång kommer 
även att innebära att drag i samtidens kunskapsproduktion ytterligare tangeras.  

1.1.1 Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
Etableringen av Mistra och de andra stiftelserna gjordes mot bakgrund av att 
den borgerliga regeringen hade avskaffat löntagarfonderna och följaktligen 
frigjort knappt 20 miljarder i 1993 års penningvärde. Redan i propositionen 
om avvecklingen av löntagarfonderna föreslog regeringen att cirka hälften av 
löntagarfondernas värde skulle gå till forskning.22 Regeringen förespråkade 
                                                           
21 Detta implicerar dock inte att jag vill beteckna min studie som en fallstudie. En utgångspunkt i 
fallstudier är att olika – både kvalitativa och kvantitativa – ansatser kan kombineras, varpå ett 
centralt moment för forskaren blir att klargöra vilka metoder hon eller han använt och varför de 
är lämpliga för det specifika fallet (eller fallen). Betraktar man hur valet av fall kan motiveras 
menar jag att man kan urskilja två skilda förhållningssätt. Den ena tar utgångspunkt i tanken om 
generalisering, vilket innebär att fallet skall vara så representativt som möjligt. Den andra har sin 
grund i en kvalitativ forskningstradition och fallet väljs med motivet att vara unikt. Syftet är att 
det skall ligga till grund för att belysa just den studerade företeelsen samtidigt som det också kan 
säga något om det allmänna (på en teoretisk nivå). Själva benämningen fallstudie tenderar därmed 
att vara alltför oprecis och övergripande för att i sig klargöra vilken ansats som finns. Den studie 
jag gör låter sig bättre beskrivas som hemmahörande inom en kvalitativ forskningstradition och 
det ankommer mig att förklara och beskriva mitt tillvägagångssätt utifrån just denna studies 
särdrag. För de två huvudsakliga inriktningarna inom fallstudier, se t ex Robert K. Yin (1994) Case 
Study Research; Robert Stake (1995) The Art of Case Study Research; Robert Stake (1998) “Case 
Studies”, Strategies of Qualitative Inquiry, red. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln. 
22 Avvecklingen föreslås i proposition 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna. I proposition 
1991/92:92 om utskiftning av löntagarfondernas tillgångar mm. behandlas utskiftningen och i 
propositionen framgår att resurserna skall placeras i Fond 92-94 fram tills att en utskiftning kan 
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kraftfulla insatser inom ett begränsat antal områden och exemplifierade med 
medicinsk och miljöstrategisk forskning. Förutom att använda löntagarfonds-
medlen till forskning föreslog regeringen att de också skulle användas för att 
stärka det individuella pensionssparandet och ge stöd till småföretag.23 I den 
borgerliga regeringens forskningspolitiska proposition framhöll man att 
”avvecklingen av löntagarfonderna undanröjer en rest av socialistisk politik” 
och att fonderna skall utnyttjas för att ge svensk forskning möjligheten att bli 
världsledande inom områden där forskningen redan är av hög klass.24 Rege-
ringen underströk vikten av koncentrerade insatser och att dessa skall bygga 
på ”redan vunna framsteg”.25 Två huvudfrågor pekades ut som särskilt viktiga 
att prioritera. De var ”koncentrerade insatser inom strategiska områden”, och 
”ett förstärkt samspel mellan universitet och högskolor å ena sidan och 
näringslivet och samhället i övrigt å den andra”.26 Preciseringen av löntagar-
fondmedlens användning till forskning gjordes i propositionen Om forskning i 
frontlinjen i vilken regeringen föreslog inrättandet av två stiftelser för strategisk 
forskning samt en stiftelse för kulturvetenskaplig forskning.27  

Den borgerliga regeringens forskningspolitik hade betonat betydelsen av att 
utveckla Sveriges konkurrenskraft och löntagarfondsmedlen befanns vara 
lämpade för att göra en kraftsamling för denna målsättning. En nyckelfaktor 
för att stärka Sveriges konkurrenskraft var ”hur väl näringslivet förmår nyttig-
göra den kompetens och kunskap som byggs upp genom offentligt finansierad 
forskning”.28 Hur detta skulle genomföras angavs inte, utan regeringens direk-
tiv för utformningen av forskningsstiftelserna var endast övergripande; något 
som kan sägas ligga i linje med det generella drag som präglade den borgerliga 
regeringens forskningspolitik.29 I riktlinjerna till forskningsstiftelserna angav 
regeringen att stiftelsernas verksamhet skulle utgöra koncentrerade insatser 
med internationell slagkraft, främja gränsöverskridande projekt och program, 
etablera nätverk och fastare samverkansformer när så bedömdes lämpligt, 

                                                                                                                                                                          
komma till stånd. I båda dessa propositioner anger man att pengarna bl a skall gå till forskning 
inom medicin och till miljöstrategisk forskning.  
23 proposition 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna s. 16; proposition 1991/92:92 om 
utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m. s. 2. När löntagarfonderna avvecklades 1991 uppgick 
värdet till 17,3 miljarder, när Fond 92-94 gick i graven hade det stigit till 27 miljarder, av dessa 
gick cirka 18 miljarder till forskningsstiftelserna, 6,5 miljard till riskkapitalbolag, 1,6 miljarder till 
Chalmers teniska högskola och 600 miljoner till småföretagarfonden, se DN 940731. I Riksdag 
& Departement 1992:31 framgår att företag som betalat vinstdelningsskatt skall få tillbaka 
sammanlagt 4,9 miljarder från staten, återbetalningen sker i form av aktier i de nya riskkapital-
bolag som skapas, se proposition 1992/93:41 om kapital för tillväxt.  
24 proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg s. 2. 
25 proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg s. 2. 
26 proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg s. 7-8. 
27 proposition 1992/93:171 Om forskning i frontlinjen. Stiftelsen för kulturvetenskaplig forskning 
kom sedermera att bli en donation till Riksbandens Jubileumsfond, se UbU:16. 
28 proposition 1992/93:171 Om forskning i frontlinjen s. 8. 
29 proposition 1992/93:171 s. 2, 12; M. Benner (2001) kapitel 2.  
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främja forskarutbildning samt uppmuntra till ökad rörlighet bland forskare.30 
Regeringen betonade att denna satsning på forskning var något som gick 
utöver det som kan förväntas ske inom forskningspolitiken i övrigt. I proposi-
tionerna poängterade man att det handlar om en koncentrerad satsning och en 
kraftsamling.31 För att kunna bli den kraftsamling man avsåg skulle stiftelserna 
vara temporära och medlen förväntades att bli förbrukade inom en 15-års-
period.32  

Vid tidpunkten för utskiftning av löntagarfondsmedlen hade dessa stigit 
kraftigt i värde, varpå regeringen under våren 1994 gav ett förslag om att inrät-
ta ytterligare sex stiftelser.33 Grundmotivet var detsamma som för tidigare 
stiftelser i vilket stärkandet av Sverige som kunskapsnation och Sveriges 
konkurrenskraft utgjorde väsentliga inslag. Bland de stiftelser som etablerades 
vid denna andra allokering finner man målsättningar om att främja internatio-
naliseringen av högre utbildning och forskning, stärka samspelet mellan 
universitet, högskolor och företag, och utveckla informationsteknologin.34  

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning motiverades utifrån miljö- och natur-
resursfrågornas betydelse för framtiden. Regeringen konstaterade att det i 
allmänhet råder en betydande medvetenhet om vikten av miljöhänsyn och att 
tyngdpunkten således har förskjutits ”till förmån för insatser inom industri 
och samhälle i syfte att förändra produkter och produktionsprocesser i 
miljövänlig riktning”.35 Med stöd av Vetenskapsakademins utvärdering av 
svensk miljöforsknings inriktning och kvalitet från 199236 pekade man ut 
behovet av industriell miljöforskning, men poängterade även vikten av att 
utveckla resurssnål teknik, bevara biologisk mångfald, utveckla ekologiskt 
                                                           
30 proposition 1992/93:171s. 12-13. I propositionerna framhålls att stiftelsernas främsta uppgift 
är att främja konkurrenskraften, men likväl betonas utbildningsfaktorn i direktiven; detta kan 
förstås som att utbildning utgör en central faktor för att främja svensk konkurrenskraft.  
31 proposition 1991/92:92 bilaga 2 ”Forskning för långsiktig kompetensutveckling; proposi-
tion” s. 39. Se även proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg s. 2-3; proposi-
tion 1992/93:171 om forskning i frontlinjen s. 3, 12; proposition 1993/94:177 Utbildning och forsk-
ning kapitel 4; Direktiv 1993:90 s. 476. Att lägga denna satsning utanför det etablerade systemet 
kan förstås i ljuset av att den borgerliga regeringen försökte åstadkomma en förändring i forsk-
ningssystemet och denna satsning på forskningsstiftelser innebar att man inte behövde konf-
rontera det etablerade systemet utan i stället lade till ytterligare en dimension se M. Benner 
(2001) s. 86-89. Dessutom innebär stiftelseformen att medlen bands utanför den statliga 
budgeten vilket låg i linje med att den borgerliga regeringen ville att avvecklingen av löntagar-
fonderna skulle bli definitiv, se proposition 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna s. 15. 
32 proposition 1992/93:171 Om forskning i frontlinjen s. 14.  
33 proposition 1993/94:177 Utbildning och forskning. Denna andra utskiftningsomgång av 
löntagarfonderna till forskning föranleddes av den kraftiga börsuppgång som skedde under 
perioden 1992–1994. Olof Johansson har i intervju framhållit att utskiftningen inte var planerad 
och att etableringen var brådskande inför det kommande valet hösten 1994, denna bild 
överensstämmer med den bild som ges i propositionstexter och stöds även av Mats Benners 
analys samt av utredaren till SOU 1996:29 Forskning och pengar.  
34 proposition 1993/94:177 Utbildning och forskning s. 1-2.  
35 proposition 1992/93:171 Om forskning i frontlinjen s. 17. 
36 Ds 1992:71 Svensk miljöforskning: Kvalitet och inriktning. 
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anpassade brukningsmetoder för skog, jordbruk och fiske, samt utveckla 
geografiska informationssystem.37 Regeringen framhöll även betydelsen av att 
”vidareutveckla redan framgångsrik forskning för en bättre miljö”38 och 
betonade vikten av biologisk forskning.39 I direktivet till den organisations-
kommitté som tillsattes för Mistra formulerade regeringens sina riktlinjer på 
följande sätt:  

Resurserna skall inriktas på särskilda insatser, utöver och som komplement 
till den forskning som inom stiftelsens område finansieras i nuvarande 
former. Medlen skall inriktas mot forskning av högsta internationella klass, 
eller mot forskning som har särskilt goda förutsättningar att nå en sådan 
nivå. Forskningen skall ha betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida 
konkurrenskraft samt för lösandet av viktiga miljöproblem. […] Projekt och 
program som innebär gränsöverskridande mellan discipliner bör 
prioriteras.40 

Organisationskommittén41 överlämnade sin rapport i oktober 1993 och 
riksdagen fattade beslut om inrättandet av Mistra i december 1993. I januari 
1994 fördes så 2,5 miljarder svenska kronor över till stiftelsen. Stiftelsen 
leddes av en styrelse, vilken hade utsetts av regeringen, och den första styrelse-
ordföranden blev Ingmar Grenthe, som varit ordförande i organisations-
kommittén. Verkställande direktör blev Göran A. Persson, tidigare statssekre-
terare åt miljöminister Olof Johansson och ledamot i Mistras organisations-
kommitté.   

Politisk strid och forskarnas inträde i debatten om forskningen 
Den borgerliga regeringens förslag om inrättandet av forskningsstiftelser med 
medel från löntagarfonderna resulterade omedelbart i en affekterad politisk 
debatt. Socialdemokraterna och vänstern motsatte sig med emfas den borger-
liga regeringens förslag om att etablera forskningsstiftelser med medel från de 
avskaffade löntagarfonderna. Såsom forskaren Mats Benner har visat utgjorde 
socialdemokraternas och vänsterns kritik inte primärt ett angrepp mot den 
inriktning forskningsstiftelserna skulle ha, utan kritiken bottnade i avskaffan-
det av löntagarfonderna. Men även organisationsformen, det vill säga stiftelse-
formen, låg till grund för kritik eftersom den undandrog staten en direkt 
kontroll över resurserna.42 Att stiftelserna skulle stå utanför direkt statlig 
                                                           
37 proposition 1992/93:171 Om forskning i frontlinjen s. 17-18.  
38 proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg s. 2. 
39 proposition 1992/93:171 Om forskning i frontlinjen s. 18. 
40 Dir. 1993:90 Organisationskommitté för en stiftelse för miljöstrategisk forskning s. 476. 
41 Organisationskommittén bestod av Ingmar Grenthe, Göran A. Persson, Björn Englund, Erik 
Tersmeden och Gunnel Schön-Aldenstig. 
42 M. Benner (2001) s. 111; SOU 1996:29 Forskning och pengar s. 202-203. För debattartiklar, se t 
ex DN 950115 Lars I. Karlsson ”Forskningsmiljarder skapar oenighet”; SvD 950119 Carl 
Tham ”Borgerligt förakt för demokratiska spelregler”; SvD 950226 Sven Erlander m fl 
”Politisk strid oroar forskare”; SvD 960927 Carl Tham ”Forskningsstiftelserna har skapat dolda 
maktmekanismer”;  SvD 961109 Carl Tham ”Fullständigt missvisande tala om ’slakt på 
forskning’”; DN 970803 Bo Andersson ”Politikerna tog över efter professorerna”.  
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kontroll utgjorde en uttalad målsättning i den borgerliga regeringens förslag till 
stiftelserna. Såsom utredarna till Riksdagen, regeringen och forskningen konstaterat 
skedde etableringen av stiftelserna utan att någon samlad forskningspolitisk 
bedömning gjordes,43 något som Mats Benners studie av 1990-talets svenska 
forskningspolitik bekräftar.44 Enligt dessa bedömare kan man inte bortse från 
den borgerliga regeringens allmänpolitiska behov och önskan att placera 
löntagarfondsmedlen utanför de offentliga resurserna och därmed bortom en 
eventuell socialdemokratisk regerings kontroll.45  

Vid en beskrivning av den politiska striden om forskningsstiftelserna, i 
vilken socialdemokraternas hårdföra kamp för att återföra medlen inunder 
statlig kontroll, måste man beakta löntagarfondernas ideologiska betydelse. 
Detta framgår exempelvis i de debattinlägg som gjordes i anslutning till 
socialdemokraternas försök att återföra stiftelserna inunder statlig kontroll.46 
Utifrån de borgerliga partiernas horisont betraktades löntagarfonderna som ett 
uttryck för en socialistisk politik.47 Från vänsterns och socialdemokraternas 
sida utgjorde löntagarfonderna däremot arbetarnas resurser. De var tillkomna 
genom att lönehöjningar avstods i ett led att stärka löntagarnas ägandeandel 
hos arbetsgivarna, det vill säga företagen, men även att trygga pensions-
systemet. Löntagarfondernas historia är lång och mångfacetterad, och det kan 
vara tillräckligt för denna studie att konstatera löntagarfondernas höga 
ideologiska halt och att ett avvecklande av löntagarfonderna utgjorde en för 
det borgerliga blocket gemensam ståndpunkt.48  

Socialdemokraternas arbete med att återföra stiftelserna under statlig 
kontroll resulterade slutligen i att staten fick utse styrelseledamöter i stiftelser 

                                                           
43 SOU 1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen s. 20, 48-49. Utredaren i Forskning och pengar 
för fram att detta särskilt gällde de stiftelser som etablerades vid den andra omgången, se SOU 
1996:29 Forskning och pengar s. 203. 
44 Enligt Benner hölls åtta hearings och seminarier innan förslag om bildandet av de tre första 
stiftelserna, SSF, Mistra och den kulturvetenskapliga stiftelsen, men inga direkta utredningar 
gjordes, se M. Benner (2001) s. 41. 
45 Detta framgår också tydlig i propositionen 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna i vilken 
den borgerliga regeringen framhöll att avvecklingen skall bli definitiv ”så att ingen osäkerhet 
om medlen i framtiden kan uppstå” (s. 15). I propositionen gav Bo Lundgren uttryck för att: 
”det rätta vore enligt min mening att dessa återbetalas till företagen, vilket emellertid av 
praktiska skäl inte är möjligt” (s. 16). Per Unckel ger uttryck för en snarlik uppfattning, se SvD 
961003 Per Unckel ”Thams förslag skadligt för forskningens utveckling”. Se även Mats Benner 
(2001) s. 87; SOU 1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen s. 49. 
46 Se t ex DN 961005 Göran Tunhammar m fl ”Sluta tafsa på våra pengar”; SvD 950207 Per 
Unckel ”Carl Tham bär på förlegat tankegods”; SvD 960921 Maria Leissner ”En ny form av 
odemokratiska övergrepp mot fria stiftelser”; SvD 960927 Carl Tham ”Forskningsstiftelserna 
har skapat dolda maktmekanismer”; SvD 961003 Per Unckel ”Thams förslag skadligt för 
forskningens utveckling”; SvD 961109 Carl Tham ”Fullständigt missvisande tala om ’slakt på 
forskning’”. 
47 Proposition 1992/93:170 s. 2. 
48 Det senare framhålls av f d miljöminister Olof Johansson (intervju). I Regeringsförklaringen 
1991 angavs även att löntagarfonderna skall avvecklas. 
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inrättade av staten.49 Detta ledde till att Mistra, och de andra stiftelserna, fick 
nya styrelser från 1 januari, 1997. Den socialdemokratiska regeringens sane-
ring av ekonomin under mitten på 1990-talet medförde stora besparingar på 
alla områden, så även för forskning. Att kunna kontrollera forskningsstiftelser-
nas verksamhet och samordna dessas insatser med de offentliga forsknings-
finansiärernas utgjorde därmed ett betydelsefullt led i att kunna motivera stora 
nedskärningar i de offentliga forskningsresurserna. Ett allmänt påbud från 
regeringens sida i samband med besparingarna hos de offentligt finansierade 
forskningsråden var att forskningsstiftelserna skulle ta över ansvaret för delar 
av den offentliga forskningsfinansieringen. För miljöforskningens del innebar 
nedskärningarna minskade anslag till forskningsråden, men också till ett 
sparbeting på Naturvårdsverket och regeringen föreslog att Mistra skulle ta 
över Naturvårdsverkets forskningsfinansiering.50  

Nedskärningarna i det offentliga forskningssystemet medförde att den 
forskningspolitiska debatten i pressen tog en ny riktning och fart. Tillkomsten 
av forskningsstiftelserna hade genererat en mängd debattartiklar om stiftelser-
na som sådana, men inte särskilt mycket om stiftelsernas uppdrag. När så 
nedskärningar inom det offentliga forskningssystemet var för handen uppstod, 
åtminstone för miljöforskningens del, en intensiv debatt om forskningens 
inriktning.51 I denna diskuterades den balansförskjutning som inträffat efter 
tillkomsten av Mistra från en effekt- och problemorienterad forskning å ena 
sidan, till en åtgärdsinriktad å den andra. Denna balansförskjutning blev än 
mer markant i och med nedskärningarna i det offentliga forskningssystemet. 
Mistras lösningsinriktade forskning nagelfors och resurserna för effekt- och 
probleminriktad forskning ansågs alltför ringa.52 Naturvårdsverkets beslut att 
                                                           
49 Proposition 1996/97:22 statliga stiftelser. Dessförinnan hade man prövat att få stiftelserna att på 
frivillig väg överta ansvaret för forskning inom särskilda områden, men även att förmögenhets-
beskatta stiftelserna, något som inte accepterades av lagrådet, se M. Benner (2001) s. 102-106. 
50 I Besparingsuppdraget 1996-11-26 gav Naturvårdsverket förslag till besparingsåtgärder. 
Utgångspunkten togs i att forskningsanslaget skulle ha en oförändrad volym (s. 1) och att 
Mistra kommer att ”ställa medel till vår disposition” (s. 3). Se även budgetpropositionen 
1995/96:1 i vilken regeringen utgår från att nedskärningen av anslag till Naturvårdsverket kan 
kompenseras med medel från Mistra. En dylik överenskommelse fanns inte och som Benner 
framhåller så genomfördes besparingarna i det offentliga finansieringssystemet utan att större 
hänsyn togs till de eventuella konsekvenser besparingarna kunde få, se M. Benner (2001) s. 216.  
51 Se t ex SvD 960220 Susanna Baltscheffsky ”Mindre pengar till miljöforskning”; SvD 961019 
Susanna Baltscheffsky ”Minskat stöd till miljöforskning”; SvD 961125 Björn Thunberg 
”Cyniskt spel om miljöforskningen”; DN 971021 ledare ”Miljöpolitiken måste granskas”; SvD 
971020 Åke Bergman ”Regeringen nedrustar miljögiftsforskningen”; DN 970617 R. Rosenberg 
& G. Tyler ”Svensk miljöforskning upphör”; SvD 971111 Åke Bergman ”Miljöforsknings-
politik: Regeringen tar inte sitt ansvar”; DN 980510 Henning Rohde ”Viktig forskning raseras”. 
52 Utvecklingen inom miljöforskningsområdet behandlas i både utredningar och debattartiklar, 
se t ex Forskning och utveckling för bättre miljö 1996, NV rapport nr. 4514-8 i vilken utredarna 
konstaterar att en förskjutning skett mot åtgärder och lösningar vilket bedömdes vara behövlig 
(s. 12). I den efterföljande rapporten Forskning och utveckling för bättre miljö 1998, FRN 1998:13 
konstaterar man att förskjutningen mot åtgärder och lösningar har gått väl långt (s. 18); 
Forskning för hållbar utveckling – forskningsstrukturella perspektiv FRN rapport 1998:20; Toxikologisk 
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lägga ner forskningsavdelningen som tagits med motiveringen att Mistra skulle 
ta över finansiering, stod på lösa grunder då någon dylik överenskommelse 
med Mistra ej fanns för handen. Mistras nya styrelse, utsedd av den social-
demokratiska regeringen, leddes av Rolf Annerberg, tillika Generaldirektör på 
Naturvårdsverket och den som skrivit under Naturvårdsverkets förslag till 
sparbeting. Annerberg föreslog vid det första styrelsemötet att Mistras och 
Naturvårdsverkets forskningsavdelningar skulle slås samman.53 Förslaget 
drogs emellertid tillbaka och efter en intern utredning presenterade Mistra ett 
strategidokument för åren 1998–2002 med förslag om att dels ändra 
inriktningen på sina program, vilket innebar att öka andelen effektorienterad 
forskning, dels att öppna för en ny stödform, vilka benämndes Mistra-
projekt.54 I praktiken innebar detta att man tog över Naturvårdsverkets forsk-
ningskommittéer, samt att man finansierade en del av de fasta forskartjänster-
na vid Naturvårdsverket.55 I anslutning till att Naturvårdsverket åter fick 
resurser för forskning år 2000 upphörde Mistra med dessa verksamheter.56  

Händelserna i samband med besparingarna i det offentliga systemet för 
forskningsfinansiering visar med tydlighet hur den borgerliga regeringens 
utgångspunkt att stiftelserna skulle existera som ett komplement till det 
offentliga forskningssystemet blev under den efterföljande socialdemokratiska 
regeringen överspelad. Tillkomsten av forskningsstiftelserna och de allmän-
politiska förändringar som skett har inneburit att stiftelserna fått en långt mer 
betydelsefull roll i det svenska forskningssystemet än vad propositioner gör 
gällande inför beslutet om stiftelsernas etablering. Mistra har till exempel, likt 
flera av de andra stiftelserna, fattat beslut om att utgöra långsiktiga finansiärer, 
och forskningsverksamheterna diskuteras i såväl budgetsammanhang som 
forskningspolitiska dokument. Stiftelserna, inte minst tydligt hos Mistra, gavs 
en sektorsorientering, men utan möjlighet för staten att ändra prioriteringar-
na.57 Denna inriktning kan troligtvis relateras till att stiftelserna skulle vara 
temporära och utgöra en extraordinär åtgärd, men såsom Mats Benner 
poängterar fanns även ett forskningspolitiskt motiv bakom stiftelserna vilket 
handlade om att ”förstärka och underbygga marknadens självselektion, också 

                                                                                                                                                                          
miljöforskning FRN rapport 1998:23; Miljöforskning för hållbar utveckling (1998) Naturvårdsverket s. 
14-23; Fredrik Arvidsson & Anders Esselin (1998) ”Miljöforskning i förändring”; Gloria 
Gallardo (2000) ”Samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning”; Annika Nilsson & 
Joanna Rose (1998) ”Environmental Researchers wait anxiously for salvation”, Science vol. 283 
nr. 5404. För debattartiklar, se not 51. Balansförskjutning diskuterades inte enbart för miljö-
forskningens del, utan stiftelserna i allmänhet uppfattades innebära en balansförskjutning till 
åtgärdsforskningens fördel, se t ex SOU 1996:29 Forskning och pengar; Hans Landberg (2000) 
”Svenskt forskningspolitiskt 90-tal” Forskningspolitikk vol. 23 nr 1; Sverker Gustavsson (1997) 
”Framtiden för den fria forskningen” Forskningspolitikk vol. 20, nr 2.  
53 ”PM Miljöforskning för uthållig utveckling” (1997); Intervju: Rolf Annerberg. 
54 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 6-10, 36-41. 
55 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 9-10, 42. 
56 MISTRA årsrapport 1999 inledning, s. 21. 
57 SOU 1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen s. 49. 
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inom forskningen”.58 Denna orientering mot marknadskrafternas inflytande 
över forskningen ligger i linje med den nationella och internationella tendens 
som präglar samtida kunskapsproduktion. Ett centralt inslag i denna är att 
forskning skall bedrivas med avnämarnas intresse för ögonen. Denna retorik 
har inte bara präglat de borgerliga partiernas politik, utan även socialdemokra-
ternas. Någon direkt oenighet mellan de politiska blocken om stiftelsernas 
inriktning har därför inte funnits, utan det är konstruktionen som varit före-
mål för debatt, det vill säga det är statens roll som utgjort kärnan i den poli-
tiska diskussionen och hur fri och oberoende forskning kan upprätthållas.59  

Mistra – ett inslag i en forskningspolitisk trend 
Mistra etablerades i ett ideologiskt klimat där föreställningen om att satsningar 
på vetenskap och teknik utgjorde kärnan i en framtidsinriktad politik.60 Enligt 
Mats Benners analys av den svenska forskningspolitiken under 1990-talet kan 
man urskilja att ett centralt syfte med etableringen av Mistra och de andra 
stiftelserna var att öka utväxlingseffekten på den akademiska forskningen. 
Detta skulle ske genom att skärpa konkurrenskraften och genom att stimulera 
till interdisciplinära och organisatoriska innovationer.61 Stiftelserna gavs 
således en inriktning som ansågs nödvändig för att klara omställningen till ny 
teknik och nya relationer mellan akademisk forskning och industriell utveck-
ling. Man kan se hur den organisatoriska form som valdes primärt hämtades 
från industriforskningsinstitutens sätt att arbeta.62 Etableringen av stiftelserna 
och den organisatoriska och institutionella inramning dessa gavs kan därför 
förstås som ett önskemål om att modernisera den akademiska – universitets-
baserade – forskningen och öka forskningssystemets anpassning till samhälle-
liga kunskapsbehov.63 

I anslutning till denna utveckling av den svenska forskningspolitiken finns 
det anledning att uppmärksamma att även om den socialdemokratiska 
regeringen har motsatt sig den borgerliga regeringens forskningspolitik, råder 
en i grunden gemensam syn i fråga om behovet av att förnya forskningen och 
få den mer samhällsrelevant.64 Denna företeelse är inte heller unik för det 
                                                           
58 M. Benner (2001) s. 32-33. 
59 Denna slutsats baseras på en genomgång av diskussionen om stiftelserna i debattartiklar och 
från utredningar. I Riksdag och Departement 1993:21 framgår att socialdemokraterna inte såg 
själva forskningssatsningen som felaktig, det var däremot fel att ta löntagarfondsmedlen till 
detta. I DN 930604 uttalar sig Lena Hjelm-Wallén om att stiftelseformen är felaktig; att en 
marknadsberoende forskningsfinansiering är fel och stiftelserna saknar demokratisk insyn.  
60 M. Benner (2001) s. 86. 
61 M. Benner (2001) s. 88-89. 
62 Detta ligger till grund för att Benner och Persson menar att man kan tala om att förekomsten 
av forskningssamverkan i akademisk form, se Mats Benner & Bo Persson (2002) ”Forsknings-
samverkan i akademisk form”, Det nya forskningslandskapet, red. U. Sandström. 
63 M. Benner (2001) s. 214-216. 
64 M. Benner (2001) s. 214-216; proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg; 
proposition 1993/94:177 Utbildning och forskning; proposition 1996/97:5 Forskning och samhälle; 
proposition 2000/2001:3 Forskning och förnyelse. 
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svenska politiska systemet, utan utgör en trend som influerat europeisk politik 
i allmänhet.65 Som gemensam grund för de förändringar som stått i fokus för 
diskussionerna under 1990-talet kan man urskilja åtminstone tre trender. 
Dessa är globalisering och framväxten av vetenskapliga nätverk, en tilltagande 
kapitalisering av kunskap, och slutligen framväxten av kunskapssamhället.66 I 
anslutning till detta har föreställningen om att vi har en ny kunskapsproduk-
tion kommit till uttryck, vilken bland annat anses kännetecknas av att vara 
knuten till samhälleliga behov.67 I litteratur om samtida kunskapsproduktion 
förekommer olika benämningar på denna kunskapsproduktion, däribland 
Mode 2, Triple Helix och post-akademisk kunskap.68 Dessa teorier skiljer sig 
delvis åt; mestadels handlar det om skilda fokus på vilka frågor och aspekter 
av kunskapsproduktion som ställs i fokus. Den övergripande utgångspunkten är 
snarlik och de kännetecknen som samtida kunskapsproduktion karakteriseras 
av är mer eller mindre identiska och överensstämmer även i stora drag med 
Mistras övergripande målsättningar. Det handlar om att samtida kunskapspro-
duktion anses kännetecknas av att forskning i allt högre utsträckning bedrivs i 
samverkan mellan forskare och avnämare och sker i en tillämplighetskontext, 
men också om att forskning organiseras i nätverk och kännetecknas av 
disciplinöverskridande.69  

Denna förändring inom kunskapsproduktionen är generell och har inte 
enbart förekommit inom särskilda forskningsområden, utan har fått genom-
slag i en bred skala och förekommer följaktligen även inom miljöforsknings-
området. Man kan notera att Mistras storskaliga satsningar långt ifrån utgör en 
enskild nationell företeelse utan att såväl Europeiska Unionen som andra 
europeiska länder finansierar stora forskningsprogram, vilka syftar till att 

                                                           
65 Se t ex Norma Morris (2000) ”Science policy in action: policy and the researcher” Minerva 
vol. 38 s. 425-428; Gerhard Delanty (2001) Challenging Knowledge s. 112-113; Henry Etzkowitz & 
Andrew Webster (1998) “Entrepreneurial Science: The Second Academic Revolution”, 
Capitalizing Knowledge red. H. Etzkowitz m fl; Rémi Barré m fl (1997) Science in Tomorrow’s Europe; 
SOU 1996:28 Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet. 
66 Merle Jacob & Tomas Hellström red. (2000) The Future of Knowledge Production in the Academy s. 1. 
67 Notera att detta inte är detsamma som att forskning har samhällsrelevans, vilket legat till 
grund för offentlig finansiering av forskning i allmänhet. Samhällsrelevans utgjorde t ex motivet 
för inrättandet av forskningsråden under 1940-talet och det finns indikatorer på att de 
diskussioner som förs i dag i fråga om samhällsrelevans har en delvis annorlunda karaktär, 
något som denna avhandling delvis handlar om.  
68 M. Gibbons m fl (1994); Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff red. (1997) Universities and the 
Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations; John Ziman 
(2000) Real Science; H. Nowotny m fl (2001).  
69 För beskrivningar av karakteristiska drag i samtidens kunskapsproduktion se t ex S. 
Funtowitz & J. Ravetz (1993) “Science for post-normal age”, Futures; M. Gibbons m fl (1994); 
H. Etzkowitz, A. Webster & P. Healey red. (1998); J. Ziman (2000); M. Jacob & T. Hellström 
red. (2000); H. Nowotny m fl (2001). Notera dock att samverkan mellan discipliner och mellan 
forskare och avnämare inte utgör något helt nytt forskningspolitiskt tema, utan kanske snarast 
skall förstås som att det har fått en större spridning, se M. Benner & B. Persson (2002) s. 163, 
168-169. 
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realisera målsättningen om hållbar utveckling. Ett inslag i dessa forsknings-
program är också en betydande satsning på samhällsvetenskaplig forskning.70  

Efter att här mycket översiktligt ha uppmärksammat de förändringar som 
kan observeras inom samtida kunskapsproduktion och den kontext som 
etableringen av Mistra kan sägas vara sprungen ur är det dags att rikta fokus 
mot syftet med denna avhandling. 

1.1.2 Avhandlingens syfte, frågeställningar och uppläggning 
Syftet med denna avhandling är att undersöka idéer och föreställningar om 
miljöfrågans problematik och forskningens roll i samtiden såsom de kommer 
till uttryck inom Mistra. Bakgrunden till detta utgörs av den centrala roll som 
givits forskningen för att lösa den utmaning miljöfrågan ställt det moderna 
samhället inför, samtidigt som utvecklingen inom det moderna samhällets 
vetenskapsteori har inneburit ett förkastande av de normer och den organise-
ring som den moderna vetenskapen dittills präglats av. Denna förändring har 
kommit till uttryck i såväl teorier om samtida kunskapsproduktion som i 
praktisk politik i vilket gränsöverskridande mellan olika vetenskapliga discipli-
ner såväl som mellan forskning och praktik utgör centrala inslag. Denna studie 
tar avstamp i dessa förändringar som ägt rum och riktar intresse mot att 
undersöka hur denna utveckling framträder i en forskningsfinansiärs verk-
samhet.  

Studien tar sin utgångspunkt i att analysera etableringen av Mistra och hur 
stiftelsen driver sin verksamhet, vilket även inkluderar en undersökning av hur 
Mistras stadgar har tolkats. Det är här väsentligt att uppmärksamma att det i 
stadgarna finns ett antal begrepp, både för miljöforskning och för forskning i 
allmänhet, vilka tarvar djupare analys. Det handlar således om att analysera de 
tolkningar som gjorts av att Mistras forskning skall vara lösningsinriktad, 
främja svensk konkurrenskraft, och tillvarata industriella tillämpningar, men 
också att forskningen skall karakteriseras av gränsöverskridande mellan discip-
liner. Denna undersökning görs genom att fokusera på fyra frågeställningar, 
vilka är:  
 Hur initieras, organiseras och drivs den forskning Mistra finansierar?  
 Vilka målsättningar kommer till uttryck inom Mistra i fråga om forsk-

ningens roll och funktion?  
 Vilken kunskaps- och vetenskapssyn framträder i dessa målsättningar? 

                                                           
70 För genomgångar av olika program inom området för hållbar utveckling, se ”National 
Research Activities and Sustainable Development” (2002) EU report EUR 20389 EN; Kerstin 
Lövgren (2003) ”Samhällsvetenskaplig miljöforskning – en internationell utblick”, Formas; M. 
Redclift m fl (2000); L. J. Lundgren m fl (2002); Christer Nordlund & Jenny Larsson (2003) 
”Miljöforskare med rätt att ifrågasätta”, Vägar till kunskap, red. Lars J. Lundgren; Lars J. 
Lundgren & Christer Nordlund (2003b) ”Form och innehåll”, Vägar till kunskap red. L. J. 
Lundgren; Katarina Eckerberg (1998) ”Hållbara Sverige, Lokala Agenda 21 och forskningen 
om hållbar utveckling”, Hållbart samhälle – en antologi FRN 1998:14. 
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 Vilken slags politik är det den här typen av forskning främjar, förutsätter 
och utgår från? 

En allmän utgångspunkt för analysen är att jag tolkar Mistra som en brytpunkt 
i vilken man kan förvänta sig att olika uppfattningar om forskningens roll 
kommer till uttryck; denna idé liksom den teoretiska inramning analysen sker 
utifrån kommer jag att beskriva i nästa avsnitt. Härnäst skall jag redogöra för 
avhandlingens uppläggning, vilket också innebär en precisering av de under-
sökningsområden som studeras i avhandlingen.  

Analysen av det empiriska materialet har skett med utgångspunkt från fyra 
tematiska områden. De är: Mistra som organisation, forskningens inriktning, 
forskningens former, samt forskningens användbarhet. Dessa teman ligger till 
grund för var sitt kapitel. Uppläggningen innebär att det i stora delar är samma 
material som utgör källan till analys i samtliga kapitel, men att materialet läses 
med fokus på olika spörsmål. Temana har vuxit fram efterhand som analysen 
har tagit form, men det kan vara väsentligt att uppmärksamma att en utgångs-
punkt har tagits i att en undersökning av hur stiftelsen har utformat och 
bedriver sin verksamhet behövs för att kunna förstå och analysera den inrikt-
ning stiftelsen har. I avhandlingens andra kapitel riktas därför huvudintresset 
mot att undersöka hur planerings- och beslutsprocesserna har gått till i stiftel-
sen, utifrån vilka kriterier beslutsfattande har gjorts samt hur forsknings-
programmen har organiserats och styrts. Förutom att denna analys syftar till 
att klargöra dessa processer och den utveckling som ägt rum under Mistras 
första tio år ligger analysen även till grund för att undersöka vilka föreställ-
ningar om forskning som kan skönjas. Dessa fördjupas dock i nästföljande tre 
kapitel genom att olika aspekter i stiftelsens inriktning sätts i fokus för analys.  

Kapitel 3 innebär en fördjupad analys av stiftelsens mandat och syftar till att 
synliggöra de tolkningar som finns om den uttalade målsättningen att Mistras 
forskning skall leda till lösningar på miljöproblem. Men kapitlet innebär också 
en analys av hur stiftelsen har förhållit sig till forskningsområdena miljöforsk-
ning respektive forskning för hållbar utveckling. Ett genomgående drag i 
analysen kretsar kring vilka förväntansbilder om forskning som kommer till 
uttryck inom Mistra och jag uppmärksammar särskilt diskussionerna om den 
samhällsvetenskapliga forskningens roll. 

I kapitel 4 ställs forskningens former i centrum för undersökning. Primära 
delar utgörs av att undersöka Mistra målsättningar om och krav på tvärveten-
skap, integration och syntes. Ett led i detta utgörs av att undersöka vad som 
menas med begreppen, varpå jag inleder med att ringa in vilka begrepp som 
används och hur de definieras i litteratur på området, för att sedan analysera 
hur de används och definieras inom Mistra. Denna undersökning, som 
omfattar både teoribildning relaterad till tvärvetenskaplig forskning och 
konkreta tillämpningar inom en forskningsfinansiärs arbete, ligger sedan till 
grund för att avslutningsvis analysera förutsättningar och villkor som framträ-
der i anslutning till disciplinöverskridande och integration.  
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I kapitel 5 riktas fokus mot forskningens användbarhet och Mistras krav på 
samverkan mellan forskare och praktiker. Inledningsvis behandlas översiktligt 
förhållandet mellan forskning och praktisk användning av forskning såsom 
det diskuterats inom stiftelsen, men också litteratur som behandlar frågor 
relaterade till användning av forskningsresultat. Därefter analyseras såväl vad 
det innebär att forskning blir använd som vilka användarna är, men också hur 
forskare och praktiker förväntas kommunicera. Kapitlet avslutas med en 
övergripande diskussion om den roll forskning respektive användning av 
forskning ges i Mistra. Huvudintresset riktas mot vad det innebär att forskning 
blir använd och vilken betydelse användarinriktningen får på forskningens och 
forskarens roll och funktion. 

Efter dessa fyra empiriskt baserade kapitel följer ett slutkapitel. Kapitlet 
inleds med att presentera två centrala teorier om samtida kunskapsproduktion 
– Mode 2 och Triple Helix – för att sedan låta analysen av Mistra ligga till 
grund för att undersöka hur denna utveckling inom samtida kunskapsproduk-
tion kommer till uttryck i en forskningsfinansiärs verksamhet. Huvudintresset 
ligger på idéer och föreställningar om forskningens roll och funktion, samt på 
de vetenskaps- och kunskapsteoretiska förhållningssätt som är framträdande 
såväl inom Mistra som inom delar av denna kunskapsproduktionslitteratur. 
Analysen mynnar ut i ett avsnitt där jag, utifrån den genomförda studien, 
diskuterar de kunskapsteoretiska förutsättningar och villkor som tycks prägla 
samtida kunskapsproduktion.  

1.2 Att studera idéer om forskning och kunskap 
Att jag valt att utgå från en forskningsfinansiär, och just Mistra, baseras på 
flera skäl. Några av skälen har redan berörts och ett har varit att Mistra 
etablerades relativt nyligen och utgör en för Sverige ny forskningspolitisk 
företeelse, vilket i sig motiverar studier av Mistra och de andra stiftelserna 
utifrån olika perspektiv och ansatser.71 Ett andra skäl för valet av Mistra utgörs 
av att stiftelsens målsättningar återspeglar både den utveckling som skett inom 
miljöpolitiken i form av en diskurs med utgångspunkt i retoriken kring hållbar 
utveckling, och karakteristiska drag i samtida kunskapsproduktion i vilken 
tillämplighetskontext, tvärvetenskap och universitetens samverkan med 
näringsliv och industri betonas. Ett tredje skäl, slutligen, utgörs av att man kan 
                                                           
71 Dessa studier behöver givetvis ske på olika sätt och genom att utgå från olika perspektiv. 
Mats Benner har t ex studerat stiftelserna ur ett forskningspolitiskt perspektiv, se t ex M. 
Benner (2001) och M. Benner & B. Persson (2002). Merle Jacob har exemplifierat med ett 
Mistra-program i en essä om samtida kunskapsproduktion, se M. Jacob (2000) ”’Mode 2’ in 
Context: The Contract Researcher, the University and the Knowledge Society”, The Future of 
Knowledge Production red. M Jacob & T. Hellström. Policyfrågor relaterat till forskningsstiftelserna 
i allmänhet har även behandlats av M. Jacob och T. Hellström (kommande 2004) ”Taming 
unruly science and saving national competitiveness” Science, Technology and Human Values. 
Betydelsen av forskningsstiftelserna i det svenska forskningslandskapet står centralt i ett av 
stiftelserna samfinansierat projekt, se Sverker Sörlin red. (kommande 2004) Forskningsstiftelserna i 
forskningslandskapet: Om försöket att omvandla löntagarfonder till forskning och tillväxt i Sverige.  
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betrakta Mistra som en mötesplats för olika aktörer inom forskning; utförare 
såväl som användare av forskning. Detta gör att man kan studera Mistra som 
en brytpunkt där olika idéer om forskningens roll och om miljöfrågans 
problematik kan komma till uttryck. Jag skall i det följande utveckla denna 
tanke om Mistra som en brytpunkt, vilken utgör en betydelsefull utgångspunkt 
i min analys av stiftelsen i och med mitt intresse av att undersöka idéer och 
föreställningar om forskningens roll och funktion i samhället.  

Metaforen ”Mistra som brytpunkt” har sin grund i att man kan förstå en 
forskningsfinansiär som en mötesplats för olika intressenter och aktörer i 
forskning. En inspirationskälla bakom denna tolkning utgörs av de sociolo-
giska vetenskapsstudier som under de senare decennierna har visat att veten-
skaplig verksamhet inte enbart bestäms av kognitiva faktorer, vilka utgjort 
huvudintresset i vetenskapsfilosofiska studier av vetenskap och vetenskaplig 
kunskap, utan även av sociala och kulturella faktorer.72 Inom vetenskapssocio-
login utgör empiriska undersökningar av kunskapsproduktion ett väsentligt 
inslag och i den inriktning som Bruno Latour företräder är en av de 
metodologiska principerna att forskaren – vetenskapssociologen – skall följa 
kunskapsproducenterna i deras verksamhet.73 Det område som forskaren 
befinner sig i benämner Latour den ”inre” sfären, men som han med 
eftertryck hävdar sker inte kunskapsproduktion enbart i denna sfär, utan även 
av aktörer som befinner sig i den ”yttre” sfären, vilken bland annat utgörs av 
politiker, forskningsadministratörer, policyaktörer, praktiker, intressenter.74 
Denna ”yttre” sfär består alltså av alla som använder och diskuterar kunskap, 
vilka därmed är delaktiga i avgörandet av vad som erhåller status som 
kunskap.75 Mot bakgrund av att kunskapsproduktionen försiggår i hela detta 
’nätverk’ – för att använda sig av Bruno Latours och John Laws begrepp76 – 
och att vetenskapssociologen likt antropologen skall följa dessa aktörer i deras 
vardag framträder här ett problem: Hur skall vetenskapssociologen kunna 
följa samtliga aktörer som ingår i kunskapsproduktion? Vetenskapssociolo-
gens undersökningar av kunskapsproduktionen skall inkludera aktörer både 
                                                           
72 Sandra Harding (1998) Is Science Multicultural? s. 1-5; Helen Longino (2002) The Fate of 
Knowledge s. 1-3. För introduktion och överblick till det vetenskapssociologiska fältet se S. 
Jasanoff m fl red. (1995) Handbook of Science and Technology Studies; H. Nowotny & K. Taschwer 
red. (1996) The Sociology of Science; M. Biagioli red. (1999) The Science Studies reader; K. Asdal m fl 
red. (2001) Teknovitenskapeliga kulturer. 
73 Bruno Latour (1987) Science in Action: How to follow scientists and engineers through society s. 13-17.  
74 Observera att begreppsparet ’inre’ och ’yttre’ inte skall förstås som två distinkta områden, 
utan Latour knyter an till den post-strukturalistiska tradition där begrepp definieras i relation till 
andra begrepp, detta medför att en ”inre” sfär av kunskapsproducenter bara finns i förhållande 
till att vi även talar om en ”yttre” sfär, se även John Law (1999) “After ANT: complexity, 
naming and topology”, Actor Network Theory – before and after red. J. Law & J. Hassard. 
75 B. Latour (1987) s. 157-159, 173-175.  
76 ‘Nätverk’ står centralt i Actor-Network-teorin, se John Law (1992) “Notes in the Theory of 
the Actor-Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity”, 
http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf; B. Latour (1999) “On 
recalling ANT”, Actor Network Theory and after red. J Law & J. Hassard; J. Law (1999). 
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från den ”inre” och ”yttre” sfären och problemet består i att det därmed finns 
så många kunskapsproducenter att den som utför studien vid varje knutpunkt 
– vid varje nod – där aktörerna möts får problem med att välja vem som 
härnäst skall följas.77  

Ett sätt att välja aktörer är att utgå från en miljö och studera kunskaps-
produktionen utifrån denna plats och därmed utifrån de aktörer som träder in 
på just denna arena. Jag har valt att utgå från en forskningsfinansiär och jag 
menar att detta utgör en synnerligen god plats för att inrymma aktörer från 
olika sfärer. En forskningsfinansiär, särskilt en som Mistra där samverkan 
mellan akademi och andra samhällsaktörer utgör en uttalad målsättning, 
innebär en plats i vilken många olika aktörer träder in. Jag menar således att en 
forskningsfinansiär kan utgöra en särdeles god brytpunkt; en brytpunkt för 
olika intressen, uppfattningar och föreställningar om vilken roll forskning bör 
ha, liksom om den vetenskapliga kunskapens funktion i samhället. I Mistra 
kan man sålunda urskilja en mängd olika aktörer: forskare, forskningsadmi-
nistratörer, styrelseledamöter och praktiker. Det är dock väsentligt att notera 
att ingen av dessa aktörer är att betrakta på förhand som vare sig en homogen 
eller heterogen grupp, utan att de är sammansatta av individer vilka kan ha 
olika uppfattningar och föreställningar. Men man måste även uppmärksamma 
att de olika aktörerna har olika funktioner i Mistras verksamhet och att de kan 
vara mer eller mindre heterogent sammansatta, men också att min studie i 
olika omfattning involverar dessa aktörer. Jag kommer i avsnitt 1.2.2 Metod 
och material utveckla i vilken utsträckning olika aktörer inkluderas i denna 
studie och även deras inbördes sammansättningar.  

Att använda metaforen ”brytpunkt” bottnar i mitt intresse att undersöka 
idéer och föreställningar om forskningens roll och funktion i samhället. 
Denna ansats är avhängig ambitionen att inte studera kunskapsproduktionen 
från endast en sida, om det så gäller en aktör i produktionen av kunskap, eller 
ett perspektiv på forskning och på vetenskaplig kunskap. Min ambition är i 
stället att knyta an till såväl vetenskapssociologiska studier, vilka primärt har 
fokuserat på sociala och diskursiva aspekter av kunskapsproduktion, som från 
vetenskapsfilosofiska studier vilka tenderat att fokusera på kognitiva och 
innehållsliga aspekter.78 Detta innebär att jag kommer att analysera mitt 
                                                           
77 B. Latour (1987) s. 176. Notera att Latour poängterar att lika lite som man kan skilja mellan 
inre och yttre kan man välja att ta ett micro- eller macro-perspektiv, utan att studier av 
kunskapsproduktion innebär att man måste ta in samtliga av dessa aspekter, se Bruno Latour 
(1999/1983) ”Give Me a Laboratory and I Will Raise the World”, The Science Studies reader, red. 
M. Biagioli. 
78 Att en dylik uppdelning funnits mellan vetenskapssociologi och vetenskapsfilosofi hävdas t 
ex av B. Latour (1993) We have never been modern s. 6-8; H. Longino (2002) s. 1-2; S. Harding 
(1998) s. 1-5. Men man kan även notera hur en överbryggning håller på att utvecklas och att det 
inom vetenskapsfilosofin har utvecklats ett forskningsfält, benämnt ”social epistemology”, som 
syftar till att utveckla en kunskapsteori som inkluderar sociala aspekter av kunskap, se t ex H. 
Longino (1990) Science as Social Knowledge, passim; Steve Fuller (2002/1988) Social Epistemology 
passim. 
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material på olika sätt, exempelvis genom att ibland betona diskursiva mönster, 
ibland begreppsanvändning och innehållsliga aspekter. Denna analysstrategi 
svarar mot att jag är intresserad av att studera Mistra som ett forum där olika 
idéer och föreställningar om forskning kan framträda, men också av att jag är 
intresserad av att synliggöra de allmänna tankemönster och idéer som kommer 
till uttryck i Mistras verksamhet.  

Med metaforen ”Mistra som brytpunkt” avser jag alltså att Mistra utgör ett 
forum där olika idéer och föreställningar om forskning kan framträda, mötas 
och brytas mot varandra. Denna ansats innebär att jag intresserar mig för 
konflikter och skiljelinjer i uppfattningar och att dessa kan ligga till grund för 
att spåra olika sätt att betrakta vetenskap och kunskap på. Men jag menar att 
denna ansats även kan ligga till grund för att synliggöra de allmänna tanke-
mönster och idéer som kommer till uttryck i Mistras verksamhet.79 För att 
beteckna dessa kommer jag att använda mig av metaforen ”Mistra som 
uttryck”. Dessa mönster menar jag inte enbart handlar om Mistra, utan speglar 
de dominerande tankefigurer80 som företrädare för olika samhällsaktörer har i 
fråga om miljöfrågans problematik och forskningens roll och funktion i 
samhället. En grund till att jag finner ”Mistra som uttryck” fruktbar för detta 
syfte utgörs av att det är många olika aktörer som kommer till tals i denna 
studie, och att åtskilliga av dessa aktörer som agerar i Mistra inte enbart verkar 
i denna miljö, utan i hög utsträckning även verkar inom andra miljöer med 
betydelse för såväl forskningsfrågor som miljöpolitiska spörsmål. 
                                                           
79 Denna hållning finns t ex även inom kontroversstudier. I dessa betraktas kontroversen som 
något som indikerar djupare frågor om själva vetenskapens natur och funktionssätt och att 
olika faktorer om vetenskaplig kunskapsproduktion synliggörs i kontroversen, se T. Brante & 
A. Elzinga (1988) ”Kontroversstudier – förslag till ett forskningsprogram”, VEST nr 5-6, s. 60-
66. En skillnad mellan kontroversstudier och mitt forskningsprojekt utgörs av att 
kontroversstudier utgår från en manifest motsättning, en uppenbar konflikt, vilket det inte är i 
mitt fall. Däremot innebär själva intresset för konflikter ett gemensamt drag och jag delar 
Brantes och Elzingas tanke om att konflikter är att förstå som särskilt betydelsefulla för att 
synliggöra normer, förgivettaganden och föreställningar, se även avsnitt 1.2.1. 
80 Med tankefigur åsyftar jag det begrepp som Johan Asplund använder i Teorier om framtiden. En 
tankefigur befinner sig mellan de två nivåerna som Asplund talar om i termer av begreppen 
’bas’ och ’överbyggnad’. Överbyggnad består av den diskursiva nivån i en allmän betydelse, dvs 
som det som sägs, skrivs och tänks, och basen av den underliggande materialitet som alla 
diskurser i någon mån kan återföras till. Asplund betonar hur diskurser är relativt föränderliga 
och karakteriserar dem som flyktiga, men en förändrad diskurs behöver inte innebära att någon 
väsentlig innehållslig förändring har skett och det är här tankefiguren förs in. Tankefiguren är 
alltså en outtalad (tyst) föreställning om det diskursen handlar om, och är alltså något som tas 
för självklart. Asplund poängterar att en diskurs inte kan reduceras till en tankefigur, utan att en 
diskurs alltid kan återföras till en eller flera tankefigurer, men också att flera diskurser kan 
återföras till en och samma tankefigur. Det råder därför ett produktivt förhållande mellan 
diskurs och tankefigur, dvs det finns en växelverkan mellan dem och de påverkar varandra 
ömsesidigt. se Johan Asplund (1979) Teorier om framtiden, kapitel 7. En parallell som Sven-Eric 
Liedman drar är distinktionen mellan form och innehåll, dvs att formen – diskursen – snabbt 
kan ändras, men innehållet – tankefiguren – är mera trögföränderligt, se Sven-Eric Liedman 
(1997) ”Tankefigurer mellan beständighet och mångtydighet”, Seendets pendel red. F. Oddner & 
B. Isenberg. 
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1.2.1 Vetenskaplig ansats och tolkningsram  
Eftersom det här är en studie om forskning, vetenskaplig kunskap och 
kunskapsproduktion, som tar utgångspunkt i en forskningsfinansiär inom 
området för miljöforskning och forskning för hållbar utveckling, aktualiseras 
en omfattande litteratur inom dessa fält. Min utgångspunkt har varit att söka 
förstå hur Mistra bedriver sin verksamhet, vilka målsättningar som kommer 
till uttryck och vilken kunskaps- och vetenskapssyn som framträder häri. 
Denna ansats ligger till grund för att jag inte på förhand ställer upp de olika 
teorier som är relevanta för denna studie, utan jag kommer löpande i analysen 
att förhålla mig till de teoretiska fält vilka aktualiseras i den specifika kontext 
jag behandlar. Detta val bottnar även i att jag vill tydliggöra kopplingen mellan 
teori och empiri. Utöver den teoribildning som är relevant i samband med 
min empiri finns en generell teoretisk och analytisk ansats för denna studie. 
Jag skall i detta avsnitt redogöra för mitt övergripande teoretiska förhållnings-
sätt, vilket inkluderar att jag kommer att (försöka) klargöra min vetenskapliga 
ansats och presentera den tolkningsram som jag kommer att utgå från.  

En utgångspunkt som präglar denna avhandling och som underförstått har 
kommit fram i tanken om ”Mistra som brytpunkt” utgörs av att ett fenomen – 
en företeelse – kan undersökas utifrån flera perspektiv vilka var för sig tillför 
kunskap om fenomenet i fråga.81 Denna ansats är följaktligen förbunden med 
en kunskapssyn som innebär att kunskap är avhängig de perspektiv vi 
använder, och att, såsom till exempel idéhistorikern Lennart Olausson har 
framhållit, forskning alltid utgår från ett eller flera perspektiv; forskaren måste 
stå någonstans och utifrån den (tankemässiga) platsen göra sina tolkningar.82 
Frågan är då om det finns bättre och sämre positioner eller perspektiv från 
vilka forskaren kan göra sina tolkningar. I denna fråga finns flera olika stånd-
punkter och en del menar att det finns någon plats som kan ge en bättre och 
sannare bild av det samhällsfenomen som studeras; denna uppfattning fram-
träder särskilt i anslutning till ett traditionellt förhållningssätt till vetenskap, i 
vilken den vetenskapliga kunskapen anses vara överlägsen andra kunskaps-
former, men förekommer även hos vissa som hävdar att en marginaliserad 
plats, eller ett utanförskap, ger en bättre och sannare beskrivning av det 
samhällsfenomen som studeras.83 Utöver dessa två ståndpunkter finns också 
                                                           
81 Denna metodansats är långt ifrån unik utan vanligt förekommande i kvalitativ forskning och 
uttrycks t ex av idéhistorikern Lennart Olausson (1996) ”Kunskapssociologi och idéhistoria”, 
Idéhistoriens egenart. Teori- och metodfrågor inom idéhistorien, red. L. Olausson s. 129; Gale Miller 
(1997) “Building Bridges: The Possibility of Analytic Dialogue Between Ethnography, 
Conversation Analysis and Foucault” Qualitative Research Theory, Method and Practice red. D. 
Silverman s. 25. Ansatsen ges ibland benämningen ‘triangulering’, se t ex Robert Stake (1998) 
”Case Studies”, Strategies of Qualitative Inquiry red. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln s. 97; Andrea 
Fontana & James H. Frey (1998) “Interviewing: The Art of Science”, Collecting and Interpreting 
Qualitative Materials red. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln s. 73. 
82 L. Olausson (1996) s. 129-130.  
83 Detta kommer t ex till uttryck i det marxistiskt orienterade ”Radical science” där arbetarens 
perspektiv skall utgöra grunden för studier av samhället. Idén om utanförskapets perspektiv 
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de som intar en mer relativistisk position i vilken varje berättelse anses vara 
lika mycket värd och att forskaren skall försöka återge så många olika 
berättelser som möjligt.84 Personligen finner jag att varje berättelse kan bidra 
med ett perspektiv på hur vi kan förstå de företeelser vi studerar, men jag 
uppfattar också att marginaliserade perspektiv kan vara särskilt fruktbara för 
att förstå de allmänna uppfattningar som präglar vårt sätt att betrakta ett 
bestämt fenomen. Detta för att det marginaliserade perspektivet ofta inrym-
mer ett förhållningssätt till och eventuellt även ett avståndstagande från de 
allmänna idéer som präglar den företeelse utsagan handlar om. Notera att 
detta inte behöver betyda att det marginaliserade perspektivet ger en mera 
sann bild, utan att dess förtjänst utgörs av att det kan uppmärksamma oss på 
våra försanthållanden.  

I anslutning till frågan om perspektivets betydelse, och den konstruktivism 
som framträder i denna, finns spörsmålet hur vi betraktar språket. En 
konstruktivistisk ansats står i överensstämmelse med tanken om att vår 
position har betydelse för vår kunskap, och därmed även med idén om att 
skapa mer kunskap genom att bryta perspektiv mot varandra. Ett gemensamt 
drag i dessa sätt att förstå kunskapsbildning utgörs av att språket ses som 
medskapare i vår kunskapsbildning. Denna hållning kan kontrasteras mot det 
klassiska vetenskapsfilosofiska synsättet i vilket språket har hanterats som en 
neutral förmedlare.85 Språket betraktas dock i den klassiska vetenskapsfiloso-
fin inte som helt oproblematiskt, utan språket, särskilt när det har formen av 
metaforer, liknelser och analogier, anses påverka kunskapen. Trots detta har 
uppfattningen att det är möjligt att rensa språket från dessa ”förvanskande” 
element funnits, åtminstone som ideal.86 Uppfattningen om språket som ett 
neutralt redskap är även förknippad med en vetenskapssyn som betonar 
vetenskapens roll som att avtäcka naturens former. Richard Rortys metafor 
”the mirror of nature” avser just att beskriva den tanke som funnits för 
handen, det vill säga att språket kan vara en spegling av världen och att 
vetenskapens uppgift är att producera spegellika reflektioner av verkligheten.87 

                                                                                                                                                                          
finns också hos Sandra Harding som menar att samhället bör studeras utifrån marginaliserade 
perspektiv, något som även framhålls av andra post-koloniala och/eller feministiska teoretiker, 
S. Harding (1998) s. 18-19; K. Asdal m fl red. (2001) s. 13-14. 
84 En hållning som t ex företräds av Donna Haraway, se D. Haraway (1999/1991) ”Situated 
Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, The 
Science Studies reader red. M. Biogioli s. 176-177, 182. 
85 Längst gånget gick de logiska positivisterna med förfäktandet av ett neutralt 
observationsspråk, se Göran Bergström & Kristina Boréus (2000) Textens mening och makt s. 23-
24. Se även Georg Lakoff & Mark Johnson (1980) Metaphors We Live By s. 186-188, 195. 
86 Se t ex G. Lakoff & M. Johnson (1980) s. 159-160; Q. Skinner (2000/1985) The Return of 
Grand Theory in the Human Sciences s. 4, 11; S. Harding (1998) s. 2-3. 
87 Richard Rorty (1979) Philosophy and the Mirror of Nature. Harding behandlar t ex hur traditio-
nell kunskapsteori har präglats av denna norm att vetenskap kan producera spegellika reflektio-
ner av verkligheten och att idén har kvarstått som en norm att sträva efter även om möjligheten 
till dessa spegellika representationer har avvisats, se S. Harding (1998) s. 2.  
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En snarlik idé om vetenskapens uppgift kommer även till uttryck i Max 
Webers metafor om att vetenskapen skall avförtrolla världen. Att ta avstånd 
från denna hållning om språkets avspeglande funktion och i stället betona 
språkets konstruerande betydelse för kunskap innebär ingalunda ett tvivel om 
yttervärldens existens, det vill säga förekomsten av den fysiska och materiella 
världen, utan innebär att vår tillgång till världen är avhängig vårt sätt att tala om 
världen, vilket även har betydelse för vår kunskap om densamma.88 Härvidlag 
står det också klart att försöken att få det vetenskapliga språket att sträva mot 
normen om ett neutralt och objektivt språk är fruktlösa, och att allegorier, 
metaforer och andra troper är en förutsättning för att tala om världen.89 
Följaktligen är det väsentligt att söka olika sätt att representera världen på, 
eftersom de olika beskrivningarna alla har något att säga om den.90 Jag menar 
att ett sätt detta kan göras på är att söka efter brytpunkter och konflikter; detta 
eftersom de är att betrakta som särskilt betydelsefulla för att synliggöra 
normer och förgivettaganden. 

Denna ansats att söka efter brytpunkter har också betydelse för själva tolk-
ningsakten, för analys av material. Min utgångspunkt vilar på en hermeneutisk 
ansats. Det kan vara betydelsefullt att notera hur denna tolkningsansats under 
de senaste decennierna har kommit att få en alltmer betydelsefull roll i 
kunskapsbildning i stort.91 Den klassiska distinktion som funnits mellan 
förstående och förklarande ansatser hos vetenskaper, vilka har använts för att 
legitimera och särskilja humaniora från naturvetenskap, har kommit att starkt 
ifrågasättas och som den fenomenologiskt inspirerade hermeneutikern Paul 
Ricoeur visar utgör det i stället två element i all forskning. All forskning – all 
kunskap – är därmed beroende av tolkningar.92 Beträffande en tolkningsansats 
                                                           
88 Notera dock det vanskliga i de konnotationer ”konstruera” har, ansatsen skall ingalunda 
förstås som att språket konstruerar i betydelsen ”skapar” världen, utan att språket är medskapare 
i de tolkningar vi gör om världen, se J. Hedrén (1998a) ”Om natur- och kulturarvets 
konturlöshet”, Kulturarvets natur red. A. Alzén & J. Hedrén s. 339-340. För en dylik konstrukti-
vistisk ansats och förståelse av språket, se Lilie Chouliaraki & Norman Fairclough (1999) 
Discourse in Late Modernity s. 5-6; Norman Fairclough (1992) Discourse and Social Change s. 64; 
David Harvey (1996) Justice, Nature and the Geography of Difference s. 210-212.  
89 G. Lakoff & M. Johnson (1980) s. 3. Lakoff och Johnson menar att metaforer inte bara är 
utsmyckningar i språket, utan är verktyg vi använder för att förstå vår omvärld. Ett snarlikt 
synsätt på språket och på metaforernas innebörd framträder även hos Paul Ricoeur, men även 
hos litteraturvetaren Fredric Jameson (1993/1981) Det politiskt omedvetna, Sara Danius förord 
samt kapitel 1. 
90 Notera att det finns olika sätt som vi representerar världen på, t ex genom att tala om den, 
men också genom att mäta den eller genom att avbilda den genom kartor, konstverk, 
fotografier etc.  
91 Paul Rabinow & William Sullivan red. (1987/1979) Interpretive Social Science. A second Look s.1-
2; Q. Skinner (2000) s. 6-8; Charles Taylor (1987/1971) “Interpretation and the Sciences of 
Man” Interpretive Social Science red. P. Rabinow & W. Sullivan s. 62; Gulbenkian-kommittén 
(1998) s. 63-65. 
92 Paul Ricoeur (1993/1986a) ”Förklara eller förstå?”, Från text till handling; Paul Ricoeur 
(1993/1986c) ”Vad är en text?”, Från text till handling. Distinktionen mellan ’förklara’ och 
’förstå’ låg till grund för Wilhelm Diltheys karakterisering av de två vetenskapsområdena 
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måste man ställa sig frågan vad tolkningens mål är samt hur, och om, man kan 
avgöra när en tolkning är färdig?  

En föreställning om målsättningen med tolkningsakten, som givetvis hänger 
samman med de texter som står i fokus för tolkning, utgörs av tanken om att 
en tolkning är fullbordad när den överensstämmer med författarens intention, 
eller när den är fri från inre motsägelser. Båda dessa slutmål inrymmer proble-
matiska element. Den första, att tolkningen är färdig när den överensstämmer 
med författarens intention, förutsätter att vi kan veta vad författarens inten-
tion var, men också att betydelsen – textens mening – betraktas som statisk i 
någon mening.93 Den andra målsättningen utgår från att utsagor om världen 
kan vara konsistenta, att världen är fri från motsägelsefullheter och konflik-
ter.94 Båda dessa idéer om tolkningens mål och hur vi kan avgöra när en 
tolkningsakt är klar avfärdas av Ricoeur. Ricoeurs invändning mot den första 
bottnar inte enbart i omöjligheten att rekonstruera vad en författare ville säga 
med texten,95 utan även i att den skrivna texten innebär en distansering från 
författarens intention och situation. Texten får en distans till författaren själv, 
men också från de ursprungliga åhörarna, det vill säga dem författaren skrev 
för.96 Texten får en viss autonomi och kan läsas och läsas om och ges en 
delvis ny innebörd av varje enskild läsare, men även av samma läsare vid olika 
tillfällen; att tolkningen skulle kunna stå i överensstämmelse med författarens 
intention förefaller därmed vara omöjligt.97 Den andra målsättningen finner 
Ricoeur problematisk eftersom den förutsätter en värld fri från motsägelser. 

                                                                                                                                                                          
naturvetenskap respektive humaniora och hade betydelse för att undandra humaniora från den 
allmänna positivistiska (och empiristiska) vetenskapssyn som influerat och dominerat modern 
västerländsk vetenskap och låg till grund för att legitimera humaniora som ett eget vetenskaps-
område med en egen logik och syfte. Hans-Georg Gadamer utvecklade även en kritik mot 
denna tudelning, men gick inte lika långt som Paul Ricoeur. För en analys av hermeneutikens 
utveckling, se Richard Bernstein (1987/1983) Bortom objektivism och subjektivism kapitel 3.  
93 G. Bergström & K. Boréus (2000) s. 26-28.  
94 N. Gilje & H. Grimen (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar s. 196-201. 
95 Denna tanke om rekonstruering avfärdas även av Hans-Georg Gadamer och sker utifrån 
idén om att vi alltid närmar oss en text med en förförståelse. Vi kan försöka att rekonstruera 
textens mening genom att sätta in texten i sitt historiska sammanhang, men vi kan aldrig till 
fullo återskapa detta sammanhang, se Richard Bernstein (1987) passim; Hans-Georg Gadamer 
(1997/1960) Sanning och metod i urval s. 137-155. 
96 P. Ricoeur (1993c) s. 59-64; Paul Ricoeur (1993/1986b) ”Hermeneutik och ideologikritik”, 
Från text till handling s. 150-156. För en mer preciserad diskussion om textens distansering, se J. 
B. Thompson (1995/1981) Critical Hermeneutics s. 52. I ”Hermeneutik och Ideologikritik” 
behandlar Ricoeur den starka betydelse Gadamer ger historien i tolkningen, och framhåller att 
även om Gadamer avvisar en objektiv tolkning så tillskriver han traditionen en stark betydelse 
för tolkningen och kanske till och med en starkare betydelse än nuet. Se även William 
Outwhaite (2000) ”Hans-Georg Gadamer”, The Return of Grand Theory in the Human Sciences red. 
Q. Skinner s. 25, 36-37. 
97 Detta innebär dock inte att vilka tolkningar som helst kan göras eller att alla tolkningar har 
samma status, utan handlar om att vi alltid närmar oss en företeelse eller fenomen genom att 
tolka det och att det finns ett tolkningsutrymme. En definitiv eller slutgiltig tolkning avfärdas 
med andra ord. Se J. B. Thompson (1995) s. 53; L. Chouliaraki & N. Fairclough (1999) s. 67. 
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Utgångspunkten för denna tolkningsansats är att meningsfulla fenomen, det 
vill säga ytterst världen, är en sammanhängande harmonisk helhet. Bakgrun-
den till Ricoeurs ställningstagande bottnar i att han utgår från en dialektisk 
ontologi. Denna ontologi har betydelse för hur vi betraktar begrepp och 
begreppsbildning, och således även kunskap. Jag kommer därför att utveckla 
grunderna till Ricoeurs hermeneutiska ansats och denna ontologiska position. 

I Paul Ricoeurs hermeneutiska ansats utgör ett dialektiskt förhållningssätt 
ett centralt inslag. Denna ansats är betydelsefull för avståndstagandet mot att 
en god tolkning innebär en tolkning fri från inre konflikt, men även för 
Ricoeurs syn på begreppsbildning. Ricoeur förespråkar en relationistisk syn i 
fråga om begreppsbildning. I denna ingår en tanke om att våra begrepp om 
världen utvecklas och står i ständig relation till varandra. Ett exempel på detta 
har tidigare framträtt i begreppsparet ”inre” och ”yttre” där begreppens 
mening uppstår i relation till det motsatta begreppet. Detta relationistiska 
synsätt på språket kan relateras till en dialektisk ontologi i vilken man tar fasta 
på att varje fenomen i världen vi urskiljer är konstituerat av sin relation till 
andra företeelser. Denna ontologiska position som förfäktas av Ricoeur ges 
även en utförlig behandling av David Harvey i Justice, Nature & the Geography of 
Difference. Det är väsentligt att här notera att denna dialektik inte skall förstås i 
termer av att samspel mellan tes, antites och syntes, vilket inkluderar en tanke 
om förfining och utveckling, utan det är en processartad dialektik som bottnar 
i en relationistisk ontologi. Intresset ligger på relationerna och processen, och 
inkluderar inte en tanke om att utvecklingen leder till något bättre.98 Denna 
processartade dialektik sätter fokus på flödet mellan olika fenomen99 och de 
olika innebörder dessa fenomen kan ha är beroende på den ansats, det 
perspektiv, som vi studerar fenomenet utifrån. Anledningen till att jag lyfter 
fram denna dialektik är att den har stor betydelse för hur vi betraktar kunskap 
så till vida att kunskap aldrig kan betraktas som uttömmande, utan kunskap är 
alltid avhängig de utgångspunkter som låg till grund för kunskapen.100 Men 
                                                           
98 D. Harvey (1996) s. 49-53. Observera att denna relationistiska ontologi inte heller skall 
förstås som att ett element internaliserar allting annat. Detta skulle innebära, vilket Harvey 
påtalar, att hela universum skulle vara internaliserat i varje enskilt objekt och innebär en 
solipsismisk hållning i vilken hela världen kan studeras genom introspektion. Harvey avfärdar 
bestämt att detta drag finns i hans dialektiska position, men att den däremot framträder i 
Leibniz monadlära och i Arne Naess djupekologi, vilka också utgår från en relationistisk 
ontologi, se Harvey (1996) s. 69-76, 164-169. 
99 David Harvey använder den engelska termen ’moment’ och betonar att detta begrepp inte 
skall förstås som ett objekt. Jag har primärt fastnat för att använda termerna ’fenomen’ och 
’företeelser’ i texten och undviker därmed likt David Harvey att använda termen ’objekt’. Mitt 
skäl till detta är att termen ’objekt’  ger sken av en avgränsad, eller åtminstone avgränsningsbar, 
entitet som också i någon mån är förtingligad.  
100 David Harvey exemplifierar denna hållning genom att det som vi urskiljer som ett system på 
en nivå, alltid är del i någonting annat – i ett annat system – på en annan nivå, och att varje 
fenomen vi studerar därmed kommer till uttryck på olika sätt beroende på det perspektiv vi 
studerar det utifrån. Detta fenomen torde vara välbekant i teorin, men tenderar i praktiken att 
vara tämligen åsidosatt, se Harvey (1996) s. 77-95. 
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positionen har också betydelse för att världen inte betraktas som alltigenom 
rationell, utan att den kan vara motsägelsefull. Det är också denna motsägelse-
fullhet som ligger till grund för Ricoeurs avfärdande av att tolkningens mål är 
att upphäva inre motsägelser. Detta sätt att förstå världen på kommer att bli 
särskilt relevant i det avslutande kapitlet och jag kommer där att återkomma 
till denna hållning.  

Jag ansluter mig således till en konstruktivistisk ansats till kunskap, men jag 
vill betona att detta inte innebär att de företeelser vi studerar enbart är socialt 
konstruerade,101 utan att positionen innebär en uppmärksamhet på att vår 
kunskap om världen är avhängig vårt sätt att tala om den. Vårt språk är 
medskapare och det sätt som vi talar om, eller representerar, världen på bidrar 
till att forma vår förståelse och kunskap. Detta sätt att förstå världen och den 
kunskap vi kan ha om densamma har betydelse för de tolkningsansatser vi 
använder oss av när vi studerar världen och innebär i synnerhet motiv till att 
vi måste försöka medvetandegöra de olika perspektiv som ligger till grund för 
vår kunskap; våra egna perspektiv såväl som andras. Denna allmängiltiga 
utgångspunkt för tolkning menar jag bör prägla all kunskapsbildning. Detta 
sätt att betrakta språket på är väl utvecklat inom den teoribildning som ligger 
till grund för diskursanalys och dekonstruktion. Men jag vill betona att min 
ansats inte låter sig beskrivas som diskursanalytisk eftersom jag kombinerar 
olika ansatser, såväl metodologiskt ifråga om vilka insamlingsmetoder jag 
använder mig av, som analytiskt, det vill säga på de sätt som jag analyserar det 
empiriska materialet.102 Jag inspireras exempelvis av vetenskapssociologins 
etnografiskt inspirerade metodansats, vilken riktar intresse såväl mot enskilda 
aktörer som att beskriva den självförståelse dessa ger uttryck för. Men jag 
inspireras också av den kritiska traditionen som ifrågasätter dessa antaganden 
och söker gå bortom dessa för att undersöka vilka föreställningar antagandena 
vilar på. Detta innebär att min analys är präglad både av närhet till det 
studerade, att jag försöker förstå den företeelse jag studerar och hur aktörerna 
däri tänker, men den innebär också distans, i och med att jag också kritiskt 

                                                           
101 Det finns givetvis olika grader av konstruktivism i fråga om vad det är för fenomen vi talar 
om, t ex om företeelsen representerar något i världen eller inte. Ord som betecknar ett tillstånd 
eller idéer som sanning, framsteg, utveckling, fakta etc har exempelvis en väsentligt annorlunda 
karaktär än ord som betecknar fysiska föremål. För ett försök till klargörande av konstruktivism 
i förhållande till dessa olika företeelser, se Ian Hacking (1999) The Social Construction of What? s. 
21-24. 
102 Diskursanalys sätter fokus på att analysera de diskursiva strukturerna, vilket ger den en 
strukturalistisk ansats. Detta har legat till grund för kritik bl a mot att den skulle marginalisera 
individens roll. Men diskursanalysen har även tolkats och omformats så att den strukturalistiska 
ansatsen tonas ned, något som t ex görs i Chouliarakis och Faircloughs kritiska diskursanalys, 
se L. Chouliaraki & N. Fairclough (1999) s. 23-29. Som Maarten Hajer gör gällande kan 
diskursanalysen omfatta såväl analys av den kontext som utsagor sker i (t ex vilka som yttrar sig 
och till vem och vilka yttrandena riktas mot) som en analys av vad som sägs, se M. Hajer (1995) 
s. 43-44. 
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analyserar aktörernas beskrivningar och ageranden.103 En utgångspunkt som 
jag menar kan vara fruktbar för att beskriva min tolkningsstrategi utgörs 
följaktligen av Paul Ricoeurs begreppspar lyssnandets och misstankens 
hermeneutik.  

Ricoeurs dubbla tolkningsstrategi, vilken framställs med begreppsparet 
lyssnandets och misstankens hermeneutik, tar fasta på en icke-reduktionistisk 
förståelse av människan och hennes språk, och lyssnandets respektive 
misstankens hermeneutik utgör komplementära delar i en och samma 
tolkningsprocess.104 Att tolka är för Ricoeur att både lyssna och misstänka. 
Lyssnandet syftar till att skapa förståelse och insikt om de idéer som kommer 
till uttryck och inbegriper ett försök att förstå den andres intention; hur de 
själva motiverar sina handlingar och vad de menar och avser med sina 
handlingar. Lyssnandets hermeneutik behöver dock kompletteras med att 
misstänka, att misstänkliggöra, den andres självuppfattning. Denna ansats 
förutsätter att det kan saknas något i subjektets självförståelse och att det finns 
en mening som går utöver självtolkningen.105 I min användning av denna 
dubbla tolkningsstrategi syftar lyssnandets hermeneutik till att förstå hur 
Mistras verksamhet fungerar, vilka motiv och idéer som ligger till grund för 
och motiverar de handlingar som kommer till stånd. Misstankens hermeneu-
tik, å sin sida, syftar till att synliggöra de förgivettaganden och tankefigurer 
som ligger till grund för de handlingar som kommer till stånd, men den har 
även ambitionen att kunna förklara det aktörerna gör. En dylik tolknings-
ansats är dock, genom sin ambitionsnivå, av tentativ karaktär och innebär 
snarast ett prövande av potentiella förklaringar. Detta ligger även till grund för 
att misstankens hermeneutik med dess förklarande anspråk framförallt 
kommer att framträda i kapitel 6, medan de empiriska kapitlen i huvudsak 
vägleds av ett lyssnade och av att söka efter mönster i hur forskning inom 
Mistra förstås, bedrivs och fungerar.  
                                                           
103 Även om den kritiska ansatsen bygger på distans medför det inte att analysen måste ske 
utifrån ett utanförskap eller en position utanför, något som även är tveksamt till i vilken 
utsträckning vi kan ha, utan den kritiska ansatsen handlar snarast om att vara distanserad, se L. 
Chouliaraki & N. Fairclough (1999) s. 25-28. Det är dock viktigt att uppmärksamma att den 
kritiska ansatsen alltid sker från en position och, vilket Ricoeur betonar, även är en tradition, se 
Paul Ricoeur (1986b) passim; J. B. Thompson (1995) s. 66-67. Jag tolkar detta som en 
uppmaning till att vi skall förhålla oss reflexiva över förekomsten av denna position, vilket 
innebär ett reflexivt förhållningssätt om såväl epistemologiska frågor som politiska och 
moraliska, se Joseph Rouse (1999) ”Understanding scientific practice” The Science Studies reader 
red. M. Biagioli. Härvidlag kan det även vara relevant att notera att STS-fältet har känneteck-
nats av en deskriptiv ansats och också kritiserats för avsaknaden av en kritisk ansats, se Steve 
Fuller (2000) ”Why Sciences Studies Has Never Been Critical of Science”, Philosophy of the Social 
Sciences vol. 30, nr. 1. Denna tendens att åsidosätta maktaspekter gäller dock inte hela STS-fältet 
och Bruno Latour har poängterat behovet av att kritiskt reflektera över de begrepp – den myt – 
som präglat det moderna samhället, dvs myten om världens avförtrollning, se B. Latour (1993) 
s. 115-116. 
104 B. Kristensson (1987) s. 46-47. 
105 B. Kristensson (1987) s. 48-49; J. Hedrén (1994) s. 35. 
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1.2.2 Metod och material  
Mot bakgrund av föregående avsnitt kan man alltså urskilja att den analys-
metod jag utgår från innebär ett sökande dels efter brytpunkter, det vill säga 
skiljelinjer och olika uppfattningar, dels efter mönster, det vill säga gemensam-
ma drag, i hur spörsmål ventileras och vilken kunskapssyn som framträder 
däri. Jag har också gjort gällande att sökandet efter skilda och/eller avvikande 
uppfattningar kan synliggöra underförstådda antaganden och utgångspunkter. 
Det blir därför betydelsefullt att ha material som kan möjliggöra att båda dessa 
nära relaterade delar kan studeras och min utgångspunkt är att en forsknings-
finansiär kan betraktas som en god miljö att utgå från för att få in olika 
perspektiv på forskning och på kunskap. Det handlar med andra ord om att 
undersöka Mistras verksamhet och göra detta genom att ge utrymme för att 
inkludera olika aktörer som verkar i anslutning till denna. Detta har legat till 
grund för att kombinera olika insamlingsmetoder och på så sätt få olika slags 
material, vilka kan ge inblick i olika delar av Mistras verksamhet, men också ge 
olika perspektiv på denna verksamhet. Grovt sett kan man urskilja tre former 
av insamlingsmetoder: arkivstudier, intervjuer och observationer. De olika 
sätten att samla in material på är behäftade med olika slags överväganden inte 
minst beträffande själva metodiken, men även i fråga om vilket syfte 
materialet har liksom materialets karaktär. Jag skall härnäst diskutera dessa 
aspekter på ett generellt plan, för att därefter behandla respektive grupp av 
material var för sig och då precisera vissa överväganden, men också behandla 
hur urval har gjorts liksom vilken omfattning materialet har.  

De tre insamlingsmetoderna jag har använt mig av för att hämta in material 
har gett olika slags textdokument att analysera och det kan vara relevant att 
reflektera över de olika materialens karaktär i förhållande till det syfte som 
föreliggande studie har. Arkivstudierna har genererat en mängd olika slags 
textdokument, men tar man hänsyn till karaktären på exempelvis två centrala 
former av dokument – styrelseprotokoll och policydokument – kan man 
notera att de är konsensusbetonade. De diskussioner och skiljelinjer som 
föregick ett beslutsfattande eller utformning av policy kvarstår inte i detta 
material. I och med mitt intresse för idéer och föreställningar om forskningens 
roll och funktion utgör detta således en begränsning, vilket motiverat att 
komplettera detta material med intervjuer och observationer. Intervjuer kan 
möjliggöra enskilda personers reflektioner, uppfattningar och tolkningar, och 
man kan primärt urskilja fyra grupper av informanter; kanslipersonal, 
styrelseledamöter, programchefer och forskare som sökt men fått avslag på 
sina ansökningar. Den senare gruppen är viktig för att få aktörer som varit i 
kontakt med Mistra, men som inte inkluderats i stiftelsens verksamhet. 
Observationerna å sin sida har möjliggjort att få insikt i hur Mistras verksam-
het fungerar och få inblick i de diskussioner som förs inom stiftelsen; i 
policydiskussioner, inför beslutsfattande, och i samtal med programföreträda-
re. Observationerna fyller också en viktig funktion genom att de bidrar till att 
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ytterligare aktörer i stiftelsens verksamhet kommer till tals; programstyrelse-
ledamöter, forskare verksamma i programmen, utvärderare och så vidare. Det 
skulle givetvis ha varit intressant att ha ett material som i högre utsträckning 
inkluderar dessa grupper, men mot bakgrund av att min studie är inriktad mot 
Mistras verksamhet och på att synliggöra de dominerande mönster som fram-
träder inom Mistra i fråga om forskningens roll och funktion tror jag inte att 
dessa aktörer skulle tillföra insikter eller uppfattningar av avgörande betydelse 
för denna studies slutsatser och resultat. Däremot skulle fler aktörer troligtvis 
visa på ytterligare potentiella tolkningsdimensioner i fråga om hur en dylik 
forskning kan bedrivas.  

De tre insamlingsmetoderna har resulterat i textdokument av olika slag, 
vilket fodrar en allmän diskussion om vad som utgör deras särprägel samt 
vilka implikationer detta får för bearbetning och analys. En väsentlig skillnad 
mellan de textdokument som är insamlade genom arkivstudier och de texter 
som är uppkomna genom intervjuer och observationer är att de två senare 
textformerna i någon mån speglar en bestämd mellanmänsklig situation och är 
präglade av talspråkets karaktär. Jag vill dock betona att även om intervjun 
eller observationen grundas i en mellanmänsklig situation, får intervjutransk-
riptionen respektive fältanteckningen karaktären av en fristående text och 
erhåller någon form av autonomi.106 För intervjun kommer det till uttryck 
genom att själva intervjun är präglad av den situation som förelåg vid intervju-
tillfället och därmed även av intervjuarens kunskap och huvudsakliga intresse 
som fanns vid själva intervjutillfället. Vid observationer är situationen snarlik. 
I de observationer som jag har gjort har jag som forskare inte påverkat själva 
innehållet genom att exempelvis styra vilka frågor som reses till diskussion, 
men mitt antecknande är präglat av de intressen jag har med min studie.107 
Beträffande de textdokument som är insamlade via Mistras arkiv skiljer sig 
dessa därför väsentligt åt genom att de är författade av andra. Detta gör dock 
inte att dessa dokument kan hanteras som en homogen grupp eftersom de är 
producerade i olika sammanhang och har olika syften, vilka man givetvis 
måste ta hänsyn till vid analys. Inom textanalys talar man exempelvis om att 
man skall urskilja textens genre, vilket jag även finner vara tillämpligt fast i en 
överförd betydelse; det handlar här om att urskilja de olika texters karaktär 
och uppmärksamma de olika syften de har och det sammanhang som de är 
                                                           
106 Uppfattningen att texter är autonoma, även från den som författat dem, företräds av Paul 
Ricoeur, se avsnitt 1.2.1 ovan. 
107 Denna form av observation jag har gjort benämns ofta observerande eller registrerande 
observation för att betona forskarens ”passiva” roll. Denna form kan kontrasteras mot 
observationer i vilka forskaren är aktiv så till vida att han eller hon deltar i verksamheten, t ex 
genom att delta i diskussioner och på så vis påverka utvecklingen i den företeelse som studeras. 
Denna form ges ofta benämningen deltagande observation. Se Patricia A. Adler & Peter Adler 
(1998) “Observational Techniques”, Collecting and Interpreting Qualitative Materials, red. N. K. 
Denzin & Y. S. Lincoln s. 80-85; Paul Atkinson & Martyn Hammersley (1998) ”Ethnography 
and Participant Observation”, Strategies of Qualitative Inquiry red. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln s. 
110-112; David Silverman (2001/1993) Interpreting Qualitative Data s. 43-47. 
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producerade i.108 Texter uppkomna genom observationer och intervjuer är två 
slags genrer och bland de dokument som erhållits genom arkivstudier kan 
man till exempel urskilja policydokument, styrelseprotokoll, underlagsdoku-
ment, ansökningshandlingar, utvärderingar, brevkorrespondens och kansliets 
egna minnesanteckningar. Ett gemensamt drag i dessa dokument, vilket också 
gäller mina egna observationsanteckningar, innebär att de vid tillkomsten har, i 
olika utsträckning, föregåtts av överväganden om textens utformning, vilket 
inkluderar både vad som sägs och hur det presenteras. 

Relaterar man de olika materialformernas karaktär till analys är det väsent-
ligt att beakta att tolkning aldrig kan bli en avslutad process. Ny kunskap som 
erhålls genom studier av enskilda delar resulterar i nya insikter och nya tolk-
ningar av det tidigare analyserade materialet. Denna process, som är välbekant 
inom en hermeneutisk tolkningstradition, ställer krav på att tolkaren har 
möjlighet att kunna återvända till ursprungsdokument. För dokument insamla-
de genom arkivstudier är detta oproblematiskt så länge tolkaren har tillgång till 
materialet.109 För intervjuer och observationer är denna situation densamma, 
men det ursprungsmaterial som man kan återvända till har en annan karaktär. 
Även om en intervju spelas in är dokumentationen aldrig en total återgivning 
av intervjun och den transkription som gjorts kan karakteriseras som en 
översättning från det talade språket till ett skriftspråk där gester, miner, 
underförstådda syftningar och liknande försvinner.110 För att om möjligt 
behålla åtminstone grundstommen till detta samtal har transkriptionerna av de 
intervjuer som genomförts i denna studie gjorts med ambitionen att bevara 
talspråkets karaktär med sina långa och delvis ofullständiga meningar.111 Vid 
de observationer jag har gjort har inspelningar inte varit möjliga, utan jag har i 
stället fört anteckningar, men, vilket jag framförde ovan, dessa anteckningar är 
präglade av mitt intresse och minnesanteckningar innebär därför alltid att en 
mer eller mindre medveten sortering och urval görs; att återge hela den sociala 
situationen är inte möjligt. Jag avvaktade därför med att göra observationer 
tills jag hade en relativt klar bild över vilka frågeställningar som var centrala 
för mig. I mitt antecknande har jag koncentrerat mig på att nedteckna de 
dialogartade diskussioner som förts i samband med att dessa frågor har 
behandlats, för frågor som har varit mer perifera för min studie har jag gjort 
                                                           
108 Genrebegreppet diskuteras t ex av N. Fairclough (1992) s. 124-127.  
109 Hur material sparas är därvidlag av synnerligen stor betydelse och det kan vara intressant att 
påtala att Mistra var på väg att destruera alla avslutade handlingar äldre än fem år och i detta 
inkluderades ansökningshandlingar. Jag fick reda på detta innan materialet var förstört och bad 
att få materialet, särskilt ansökningshandlingarna, vilket jag fick. Inför Mistras tioårsutvärdering 
bad man att få tillbaka detta material, vilket man fick och gamla ansökningshandlingar finns nu 
åter arkiverat på Mistras kansli.  
110 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 147-158; D. Silverman (2001) s. 161-
166. 
111 Intervjuerna är transkriberade av andra och jag har sedan lyssnat igenom dem och vid behov 
korrigerat dem så att de ges en enhetlig form. För de intervjuer Johan Hedrén har genomfört 
jag dock inte lyssnat igenom intervjuerna.  
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summariska beskrivningar av vilka diskussioner som förts, mest för att få en 
minnesbild. Dessa summariska beskrivningar kan följaktligen inte ligga till 
grund för analys i samma utsträckning som de dialogartade beskrivningarna.112  

Jag har gjort olika slags genomgångar av mitt material och eftersom jag 
utgår från olika former av material finns inte ett enskilt sätt som jag har använt 
för analys, utan jag har kombinerat olika ansatser. Jag kommer därför löpande 
att redogöra för, och förhålla mig till, det material som står i fokus och hur 
specifika genomgångar har gjorts, men några övergripande tillvägagångssätt 
kan ändå pekas ut. Ett tillvägagångssätt har varit att tematiskt strukturera 
materialet. Detta har primärt gjorts för intervjuer, observationer och policy-
dokument och några av de teman som har använts är: planering av forsknings-
program, beslutsfattandet, diskussioner relaterat till miljöfrågor, lösningsinrikt-
ning, tvärvetenskap och samverkan med forskare och användare. Ett andra 
moment har utgjorts av att urskilja en kronologi, det vill säga att läsa doku-
ment med fokus på att identifiera i vilken utsträckning förändringar har ägt 
rum över tid. Ett särskilt intresse riktas mot att uppmärksamma vilka motiv 
som görs till förändringar, motiv som ofta – särskilt i samband med intervjuer 
– inkluderar självreflektion och att de idéer som legat till grund för 
verksamhetens utformning och inriktning därmed kan komma till uttryck. Ett 
tredje sätt har varit att rikta uppmärksamhet mot hur begrepp används och 
definieras. Detta har exempelvis gjorts i samband med beslutsfattande och jag 
har sökt efter motiv till beslut, men det har även gjorts i anslutning till att 
disciplinöverskridande diskuterats inom Mistra.  

Avslutningsvis, eftersom jag är intresserad av idéer och föreställningar om 
kunskap och forskning, så har ett centralt inslag för mig varit att söka efter 
mönster. Det har här handlat om att urskilja mönster i sätt att agera, att 
uttrycka sig på och hantera frågor. Jag vill poängtera att dessa mönster i viss 
mån kan vara överordnade det sätt som man själv framställer sig på; jag menar 
alltså att den beskrivning en person gör av vad han eller hon gör och vilka 
utgångspunkter som funnits kan spela en underordnad roll om dessa idéer inte 
kan återfinnas i de handlingar som utförs. Detta innebär inte att jag har ett 
tolkningsföreträde så till vid att jag säger hur det är, däremot kan jag visa på 
inkongruenser och lyfta fram de underförstådda antaganden som kan finnas, 
vilket kan uttryckas som att jag försöker synliggöra vilka tankefigurer som 
ligger till grund för verksamheten.  

                                                           
112 Detta har betydelse för min analys så till vida att om jag i efterhand får insikt att en till synes 
perifer fråga blir central är inte materialet särskilt användbart för analys, utan det kan i främst 
ligga till grund för att konstatera att frågan har ventilerats (vilket kan vara nog så viktigt i vissa 
lägen). Som David Silverman poängterar är summariska beskrivningar i högre utsträckning 
präglade av forskarens initiala tolkning och de förkunskaper som fanns för stunden. Ett dylikt 
material blir följaktligen inte lika användbart för analys, se D. Silverman (2001) s. 69. 
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Dokument 
De arkivstudier som gjorts i denna avhandling påbörjades våren 2000 med att 
centrala policydokument och Mistras stadgar hämtades in och lästes. Parallellt 
med detta undersökte jag etableringen av Mistra och den debatt som omgärdat 
stiftelsen; centralt material för detta utgjordes av propositioner och statens 
offentliga utredningar men även tidnings- och tidskriftsmaterial. Tidnings- och 
tidskriftsmaterialet omfattar perioden 1993 till och med 1999/2000 och 
insamling och bearbetning syftade primärt till att placera in Mistra i en politisk 
– forskningspolitisk, miljöpolitisk och allmänpolitisk – kontext och för att få 
insikt i den samhällsutveckling som har betydelse för stiftelsens verksamhet.113 
Att detta material därefter inte på ett systematiskt sätt har uppdaterats beror 
på att min studie fokuserar på Mistras verksamhet och de diskussioner som 
förts inom stiftelsen. Givetvis har även den politiska kontexten och andra 
forskningsfinansiärers verksamhet betydelse för Mistras verksamhet, men det 
har ej satts i fokus för analys.  

De dokument som analysen således primärt utgår från har hämtats från 
Mistras arkiv.114 Jag har gått igenom diarieförda dokument i Mistras arkiv, men 
även en del material som arkiverats men som inte finns diarieförda; de senare 
utgörs främst av utkast och underlagsdokument. Den period som undersök-
ningen avser sträcker sig från 1994 och fram till och med mellan 2001 och 
2003, slutdatum varierar för olika typer av dokument. De dokument det 
huvudsakligen handlar om är: policydokument, styrelseprotokoll, underlags-
dokument till styrelsemöten, ansökningshandlingar, utvärderingar, årsrappor-
ter och kansliets minnesanteckningar från olika slags möten. I arkivet samlas 
även ett gediget material om varje enskilt forskningsprogram som Mistra 
finansierar; förutom ansökningshandlingar och utvärderingar består detta 
material av årliga programplaner, årsrapporter, minnesanteckningar från 
programmets styrelsemöten, korrespondens mellan Mistra och programmet 
etcetera. Detta material har i olika omfattning analyserats; för ansöknings-
handlingar och utvärderingar har systematiska genomgångar gjorts av 
beslutsmotiveringar och anvisningar till programplanering, men jag har även 
gjort genomgångar av begreppsanvändning i relation till integration och 
tvärvetenskap. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de huvudsakliga 
grupperna av arkivmaterial som analysen utgår från.  
POLICYDOKUMENT: Med policydokument avses en vid grupp av dokument 
vilka behandlar policyfrågor, det vill säga frågor om utformning och inriktning 
av Mistras verksamhet, men också framtida satsningar. Materialet omfattar 
perioden 1994-2003 och utgörs både av dokument som Mistras styrelse har 

                                                           
113 Materialet låg till grund för ett konferenspaper, Malin Mobjörk (2000) ”Mistra som politik, 
organisation och kontrovers”, Doktorandkonferens på temat Teknik och samhälle, Vårdsnäs, 
30 aug-1 sept 2000.  
114 Mistra tillämpar självmant offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla handlingar som 
kommer in till stiftelsen hanteras som allmänna handlingar.  
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antagit som sin officiella policy och av dokument som ligger till grund för 
behandling av frågor på styrelsemöten och dylikt. Mistra benämner den förra 
kategorin ’strategidokument’ och jag kommer att skilja ut dessa genom att 
skriva dem med kursiv stil. De andra dokumenten är ofta skrivna av en eller 
ett par medarbetare vid kansliet och ger därmed ett större utrymme åt 
individuella uppfattningar och tolkningar än vad Mistras strategidokument 
gör; dessa skrivs inom citationstecken. 
STYRELSEPROTOKOLL: Mistras styrelseprotokoll har analyserats för perioden 
1994–2003. De utgör i regel relativt detaljerade beskrivningar av den fråga 
som behandlats på styrelsemötet och i samband med beslut om ett 
forskningsprogram framkommer förutom beslutmotivering även eventuella 
synpunkter styrelsen haft i fråga om programförslaget. Styrelseprotokollen 
kompletteras av en omfattande underlagsdokumentation, särskilt inför beslut 
om programansökningar. Detta material har kansliet sammanställt och utgörs 
av sammanfattningar av ärendet samt förslag till beslut.  
ANSÖKNINGSHANDLINGAR: Mistra tillämpar en tvåstegsprocess vid 
ansökningsförfarandet. Det första steget består i att söka planeringsanslag och 
det andra i en fullständig ansökan, vilken utvärderas av en vetenskaplig 
expertpanel. I mina genomgångar har jag studerat ansökningar och 
utvärderingar som gjorts av dessa fram till och med årsskiftet 2002/2003. 
MINNESANTECKNINGAR OCH ANDRA DOKUMENT: I Mistras arkiv finns även 
minnesanteckningar från olika möten Mistra anordnat, det handlar bland 
annat om seminarier och workshops samt eventuella dokument skrivna inför 
dessa, men även om möten arrangerade med programchefer och programsty-
relser. Därutöver finns också allehanda dokument; årsrapporter, utredningar 
och korrespondens med regeringskansliet, forskare och andra finansiärer, vilka 
i olika utsträckning har inkluderats i denna studie.  

Intervjuer 
I Mistras verksamhet verkar en mängd olika aktörer och jag har under åren 
2001 och 2002 intervjuat företrädare från primärt tre grupper: styrelseleda-
möter, kanslipersonal och programchefer. Totalt har jag gjort trettiotvå interv-
juer vilka samtliga har spelats in och sedan transkriberats. Intervjutiden har 
varit mellan en och två timmar och intervjuerna har genomförts med utgångs-
punkt i en tematisk intervjuguide. De intervjuerna jag har gjort fyller, vilket jag 
poängterade ovan, en viktig funktion i att komplettera och berika arkivmate-
rialet, och de är tillsammans med observationerna ett centralt inslag för att 
kunna belysa olika perspektiv och uppfattningar. Detta innebär dock inte att 
alla intervjuer används lika mycket, utan att personer som har en central roll 
för stiftelsens verksamhet, det vill säga kanslipersonal och styrelseledamöter, 
har getts en mer uttalad plats. Det faller sig naturligt av att de har central roll 
för Mistras verksamhet, men också för att jag gjorde dessa intervjuer senare i 
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forskningsprocessen och då hade mer välutvecklade frågeställningar att utgå 
från.  

Även om de personer jag har intervjuat har olika roller inom Mistras 
verksamhet kan man urskilja att de har en gemensam egenskap; de är alla 
verksamma inom denna stiftelse i form av forskare, styrelseledamot eller 
kanslipersonal. Jag menar att man därutöver kan urskilja ytterligare en grupp 
som är av stort intresse, vilket är forskare som sökt men fått avslag på sina 
ansökningar. Det handlar således om en grupp forskare som varit i kontakt 
med Mistra och har fått inblick i stiftelsens verksamhet, men vars ansökningar 
har sorterats ut. Jag har för min analys haft tillgång till intervjuer med nio 
forskare som sökt men fått avslag. Dessa intervjuer har genomförts av Johan 
Hedrén i ett delprojekt inom ramen för det projekt som finansierat bland 
annat denna studie, och i samband med intervjuerna ställde Johan Hedrén 
även frågor å mina vägnar. Dessa intervjuer är också inspelade och har 
transkriberats. Materialet har sedan analyserats av både Johan Hedrén och 
mig.115 Givetvis föreligger en skillnad i att analysera intervjuer som är gjorda 
av någon annan exempelvis genom att jag inte har kännedom om själva 
intervjusituationen. Jag har däremot kunnat tala med Johan Hedrén om 
intervjuerna och på så sätt fått en inblick i själva genomförandet och den 
situation som omgav intervjutillfället. 

Som stöd vid de intervjuer jag har gjort har jag använt mig av en tematiskt 
utformad intervjuguide, vilken har utvecklats och omformats mot bakgrund 
av vem det är jag har intervjuat, den eller de positioner personen haft inom 
Mistra samt under vilken tidsperiod han eller hon har varit verksam. Men 
intervjuguiden och intervjuerna har också utvecklats i takt med att min egen 
kunskap om empirin fördjupats och den löpande analys som gjorts alltsedan 
våren 2000. Som grund kan man dock urskilja två uppsättningar tematiska 
intervjuguider. Vid intervjuer med programchefer utgick jag från en intervju-
guide som omfattade fyra teman. Dessa var miljöforskningens problematik, 
forskningsfinansieringssystemet och organisering av forskning, Mistras forsk-
ningsmodell samt forskningsprogrammets organisering och verksamhet. Vid 
intervjuer med kanslipersonal och styrelseledamöter utgick jag från en guide 
som grovt behandlade följande teman: Mistras uppdrag, Mistras arbetsmeto-
der, forskningens inriktning, och slutligen forskning och användbarhet. 

Inför samtliga intervjuer har jag skriftligt angett grundtematiken som 
kommer att beröras under intervjun och muntligen rest frågan om anonymi-
tet. Jag har föreslagit programchefer att få vara anonyma, men att en lista på 
de forskningsprogram vars chefer jag har intervjuat skall kunna anges. 
Bakgrunden till att jag förslog anonymitet utgörs av att programcheferna kan 
sägas stå i en beroendeställning i förhållande till Mistra. Referering kommer 
                                                           
115 Johan Hedréns analys finns publicerad i essän ”Miljöforskningens organisering och 
finansieringsvillkor. Reflektioner kring några miljöforskares perspektiv på MISTRA”, Vägar till 
kunskap (2003) red. L. J. Lundgren. 
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därför att ske till kodade benämningar, till programchef 1, 2, 3 och så vidare 
för att inte undanröja personernas identitet. Givetvis ger detta ingen 
fullständig garanti för anonymitet eftersom personer kan bli igenkända genom 
vad de säger, men förfarandet har accepterats av samtliga informanter, vilka 
även fått möjlighet att läsa de avsnitt där de citeras inför publicering.116 Även 
de forskare som sökt men fått avslag på sina ansökningar behandlas anonymt 
och jag kommer i refereringssammanhang benämna dem forskare A, B, C och 
så vidare. Beträffande kanslipersonal och styrelseledamöter skiljer sig dock 
situationen åt. Dessa personer utgör i någon mån offentliga företrädare för 
Mistras verksamhet, vilket motiverar öppenhet. Jag har därför förespråkat 
öppenhet vilket har accepterats i samtliga fall. Men även om dessa intervjuer 
med styrelseledamöter och kanslipersonal är öppna använder jag i texten ofta 
personens roll och inte alltid dess namn. Detta syftar framförallt till att 
underlätta läsningen av texten eftersom det kan vara svårt för en läsare att 
snabbt få överblick över de olika personer som är verksamma i Mistra och 
dennes roll; i fotnoterna anges dock alltid namnet. Även dessa informanter 
har fått läsa de avsnitt där jag citerar dem inför publicering. Nedan följer en 
genomgång av hur informanterna har valts ut för respektive grupp. För en 
fullständig genomgång över samtliga intervjuade, se referenslistan. 
STYRELSELEDAMÖTER: Mistra styrelse har successivt bytts ut och man kan 
notera att större förändringar i styrelsens sammansättning har skett vid två 
tillfällen, och vid båda dessa tillfällen har styrelsen även fått en ny ordförande. 
Vid tidpunkten för valet av styrelseledamöter att intervjua hade styrelsen 
sammanlagt haft 27 ledamöter, av dessa valde jag nio. Urvalet gjordes med 
ambitionen att få personer som representerar de olika grupper som sitter i 
Mistras styrelse, det vill säga representanter för industri och näringsliv, forsk-
ning och universitet, myndigheter och andra forskningsfinansiärer. Jag 
koncentrerade mig på ledamöter som satt i den styrelse som fanns när interv-
juerna genomfördes, men samtliga tre styrelseordföranden har intervjuats. 
Dessutom har två av de styrelseledamöter jag intervjuat suttit även i tidigare 
styrelser och de kan således göra jämförelser mellan de olika styrelsernas 
arbete. 
KANSLIPERSONAL: Kansliet har fram till och med årsskiftet 1999/2000 
utgjorts av en VD, tre handläggare, en kanslichef samt en sekreterare. År 2000 
skedde ett byte av VD117  och från 2002 har även personalförändringar på 
andra tjänster skett, särskilt till följd av pensionsavgångar. Totalt har sex 
personer intervjuats, vilket är de två personer som innehaft posten som VD, 
                                                           
116 I några avsnitt hänvisar jag enbart till antalet programchefer som ger uttryck för en viss 
uppfattning eller åsikt. Det görs när kontexten är sådan att programchefens kodning skulle 
kunna kopplas till ett specifikt forskningsprogram. I anslutning till att jag behandlar ett särskilt 
program hänvisar jag till programchefen för detta program för att kodningen inte skall framgå. 
117 Den första VD:n Göran A. Persson pensionerades vid årsskiftet 1999/2000 och hans 
efterträdare, Måns Lönnroth, tillträdde i februari 2000. Däremellan tjänstgjorde Lars-Erik 
Liljelund som interimistisk VD. Inga styrelsemöten hölls under den perioden.  
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samt de tre handläggare och den kanslichef, vilka huvudsakligen har varit 
verksamma i Mistra under den tidsperiod min studie omfattar. Till år 2002 
anställdes en ny kanslichef och senare under våren en ny handläggare; dessa 
har inte intervjuats eftersom de så pass nyligen tillträtt sina tjänster när 
intervjuerna genomfördes.  
PROGRAMCHEFER: När jag valde ut programchefer att intervjua våren 2001 
finansierade Mistra 24 forskningsprogram, av dessa valdes elva ut. Urvalet 
gjordes så att de tre grupper som Mistra brukar dela in sina program i skulle 
representeras, det vill säga kommersialiserbara program, naturresursprogram 
och program inriktade mot internationella förhandlingar. Hänsyn togs även till 
att programmen skulle vara olika långt gångna i forskningsprocessen för att 
bland annat kunna spegla olika sätt i hur ansökningsprocessen gått till. I tre 
fall där programmet bytt programchef har också intervjuer gjorts med den 
föregående programchefen; skälet till detta är dels mitt intresse att få inblick i 
hur Mistras forskningsprogram vuxit fram och hur man under olika perioder 
har arbetat med olika typer av frågor, dels att jag för en begränsad grupp 
program gjort mer ingående undersökningar av programmets arbete och ville 
få tillgång till flera personers reflektioner och uppfattningar om arbetet i 
forskningsprogrammet. Mer om denna studie behandlas nedan under rubriken 
”programstudien”.  
ÖVRIGA: Förutom intervjuer med styrelseledamöter, kanslipersonal och 
programchefer har jag gjort ett fåtal intervjuer med personer som på olika sätt 
befunnits intressanta för denna studie. Det handlar om tidigare miljöminister 
Olof Johanson, som hade en central roll vid tillkomsten av Mistra, och Erik 
Fellenius, forskningschef på Naturvårdsverket; den senare valdes mot 
bakgrund av att Naturvårdsverkets forskningsverksamhet har genomgått 
omfattande förändringar sedan tillkomsten av Mistra. Därutöver har även en 
intervju gjorts med en forskare verksam i ett av Mistras forskningsprogram; 
intervjun skedde i samband med ”programstudien” för vilken jag redogör 
nedan.118 Därutöver finns även de nio intervjuer jag nämnde ovan vilka gjorts 
av Johan Hedrén. Dessa nio forskare valdes för att få en starkt meriterad 
grupp forskare med stort och långvarigt engagemang i miljöfrågor eller i 
frågor vilka tydligt inkluderar miljöaspekter, vilka sökt forskningsmedel hos 
Mistra och som fått avslag. En disciplinär spridning, liksom en könsmässigt 
balanserad grupp söktes även.119 Intervjuerna, där informanterna är anonyma, 
är inspelade och transkriberade. Jag har läst transkriptionerna, men har även 
haft tillgång till kassetterna och har lyssnat på brottstycken ur intervjuerna.  

                                                           
118 Denna informant har också lovats anonymitet och för att inte identiteten alltför lätt skall 
röjas hänvisar jag till honom såsom varandes en programchef.  
119 Johan Hedrén (2003) ”Miljöforskningens organisering och finansieringsvillkor. Reflektioner 
kring några miljöforskares perspektiv på MISTRA” s. 265. 
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Observationer 
Observationer har utgjort ett tredje sätt som jag samlat in material på och 
syftet med dessa observationer har varit att få ta del av samtal och diskussio-
ner som förts inom olika delar av Mistras verksamhet, men också för att få 
inblick i hur Mistras bedriver sin verksamhet. Observationerna, där jag har 
haft en registrerande roll, har även gjorts för att få uppslag och för att genere-
ra frågor som sedan kan undersökas i dokument och genom intervjuer.120 För 
att i högre utsträckning kunna utnyttja insikter och kunskaper erhållna genom 
observationerna hade det varit önskvärt att ha haft möjlighet att genomföra 
dessa tidigt under studien, men också under en längre tid. Att påbörja obser-
vationer tidigt under ett forskningsprojekt måste dock, vilket jag påpekade 
ovan, vägas mot att ha utvecklat en relativt klar bild över vilka frågeställningar 
som står i centrum eftersom de anteckningar som förs är präglade av de 
perspektiv som finns. Dessutom är genomförande av observationer beroende 
av att forskaren ges tillträde till de fora där undersökningen vidtas.121 I mitt fall 
har det handlat om att få tillträde till mer eller mindre slutna miljöer såsom 
styrelsemöten, programledningsträffar och andra interna seminarier. Detta låg 
till grund för att jag avvaktade med att fråga om jag fick närvara vid möten 
inom Mistras verksamhet tills jag hade börjat utveckla en relativ god bild över 
vilka frågeställningar som var centrala för studien, något som även är bety-
delsefullt för att göra fältanteckningar som är fruktbara för analys. Dessutom 
innebar det att jag varit i kontakt med personalen på Mistra i samband med 
mina arkivstudier och därmed fått en relation till personer verksamma inom 
Mistra. 

Totalt sett har jag varit närvarande vid trettiotvå möten under åren 2001 till 
2003 och de fora jag varit närvarande vid utgörs av styrelsemöten, utvärde-
ringar av forskningsprogram (hearings), programchefsmöten, programkonfe-
renser, konferenser och workshops av olika slag. Förfrågningar om att få 
närvara har primärt ställts till VD Måns Lönnroth, men även till styrelseord-
förande Anneli Hulthén, Kerstin Lövgren och Jan Nilsson, de två sistnämnda 
vid kansliet. I samband med hearings, det vill säga den träff som de vetenskap-
liga utvärderarna av ett forskningsprogram har med programmet i samband 
med utvärderingsgenomförandet, har jag även kontaktat programchefen i 
förväg och frågat om eventuella hinder föreligger. Det är väsentligt att notera 
att de observationer jag har genomfört har byggt på principen att jag endast 
har varit registrerande, jag har inte aktivt inverkat på mötets dagordning eller 
deltagit i diskussioner. Detta innebär dock inte att min närvaro inte kan ha 
haft påverkan; jag har själv inte upplevt det inträffa, men givetvis kan denna 
fråga endast besvaras av de personer som själva deltog vid mötena. Nedan 

                                                           
120 Adler och Adler har fört fram just detta att observationer sällan används som ett eget 
material, utan oftast i kombination med annat material, inte minst med intervjumaterial, se P. 
A. Adler & P. Adler (1998) s. 89-90. 
121 Att få tillträde till det fora som studeras diskuteras t ex av D. Silverman (2001) s. 57-60. 
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behandlar jag översiktligt de olika fora jag närvarat vid. För en fullständig lista 
på samtliga möten, se referenslista.  
MISTRAS STYRELSEMÖTEN: Ett primärt syfte med att närvara vid styrelsemö-
ten har varit att få ta del av de diskussioner som förs inför beslut om finansie-
ring, men också för att få en djupare inblick i diskussioner om Mistras policy 
och den forskningsinriktning stiftelsen har jämfört med vad policydokument 
kan ge. Jag har förutom vid ett seminarium styrelsen anordnade i oktober 
2001, närvarat vid sju styrelsemöten av nio under åren 2002 och 2003. Anled-
ningen till att jag inte har varit närvarande vid två möten utgörs i det ena fallet 
av att jag själv hade förhinder, i det andra fallet fick jag inte närvara. Vid det 
mötet, som hölls i september 2003, presenterades utvärderingen ”MISTRA: 
The first ten years” och VD Måns Lönnroth fann det olämpligt att jag skulle 
närvara vid det tillfället. Jag har därutöver vid tre tillfällen blivit ombedd att gå 
ut vid behandling av enskilda frågor, i två fall har det handlat om styrelsens 
strategidiskussioner; vid dessa diskussioner deltog inte heller kanslipersonalen, 
vilken brukar vara med under styrelsemötena. Därutöver har jag blivit 
ombedd att gå ut vid diskussion och beslutsfattande om idéstöd våren 2003 
där min handledare stod som huvudsökande för en av ansökningarna. Det kan 
vara väsentligt att notera att även om jag inte har varit närvarande vid samtliga 
strategidiskussioner, innebär det inte att jag inte kunnat ta del till styrelsens 
diskussioner rörande Mistras policy; dessa frågor berörs löpande under 
styrelsemötena, särskilt i samband med beslutsfattande om ansökningar där 
styrelseledamöter ofta refererar till de diskussioner de har haft vid strategi-
samtalen.  
PROGRAMCHEFSMÖTEN OCH PROGRAMKONFERENSER: Mistra anordnar sedan 
1997 möten med programchefer och med programstyrelseledamöter två 
gånger per år. I januari varje år hålls ett möte dit programchefer och program-
styrelseledamöter bjuds in för att diskutera olika frågor som rör Mistras 
programforskning. På dessa möten, som jag kommer att benämna ’program-
konferenser’, har deltagarantalet varit 60–70 personer vid de möten jag har 
närvarat vid. I augusti varje år sker ett möte till vilket endast programcheferna 
bjuds in och merparten av programcheferna brukar delta, deltagarantalet har 
varit knappt 20 stycken, och frågor kring Mistras forskning diskuteras mera 
ingående. Jag har närvarat vid dessa möten under 2002 och 2003 och syftet 
har varit att få ta del av de diskussioner som Mistras kansli för med program-
ledningarna och de skilda åsikter som där kan komma till uttryck. För de 
möten som hölls under perioden 1997–2001 finns minnesanteckningar kans-
liet fört. I dessa behandlas de frågor som ventilerats och kortare beskrivningar 
av innehållet i de diskussioner som hållits. En anledning till att kansliet slutade 
föra dessa anteckningar är att man ville främja en öppenhet så att inte diskus-
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sionerna skulle kunna bli begränsade av en känsla av kontroll från kansliets 
sida.122  
HEARINGS: Inför att Mistras styrelse fattar beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan om forskningsprogram görs en vetenskaplig utvärdering. Ett inslag i 
denna utgörs av en hearing mellan förslagsställarna och utvärderarna. Dessa 
hålls både i samband med utvärdering av programansökan inför fas 1 och 
inför fas 2. Jag har varit närvarande vid åtta hearings, samtliga för fas 2 ansök-
ningar. Motivet till att jag valt utvärderingar inför fas 2 är att jag har velat få 
ytterligare kännedom om de program som finansieras av Mistra under den 
tidsperiod min studie primärt omfattar, men också att utvärderingen skall 
kunna inrymma en granskning av utförda aktiviteter i forskningsprogrammet; 
inför fas 1 kan utvärderingen endast handla om vad forskargruppen avser att 
göra. Observationerna har huvudsakligen skett under en period då sex 
forskningsprogram utvärderades under en begränsad tid, under maj och juni 
2002. Dessförinnan hade jag varit närvarande vid en utvärdering hösten av två 
inför styrelsens möte december 2001 och vid ett tillfälle hösten 2000.  
KONFERENSER, SEMINARIER, WORKSHOPS: Utöver ovan angivna samman-
komster har jag varit närvarande vid ett par konferenser och seminarier Mistra 
varit helt eller delvis arrangör. Jag har valt ut möten som har varit av intresse 
för avhandlingens undersökningsområden.  

Programstudien  
Den utgångspunkt jag har haft för materialinsamling har varit att utgå från de 
diskussioner som förs på Mistra centralt, men på samma sätt som att 
forsknings- och miljöpolitik utgör en viktig kontext för stiftelsen är även de 
forskningsprogram som Mistra finansierar viktiga i detta sammanhang. För att 
i någon mån bredda mitt perspektiv har jag därför gjort en mindre delstudie 
som jag har benämnt ”programstudien” eftersom den utgår från fem 
forskningsprogram vilka har undersökts på basis av ett mer omfattande 
material än programmen i övrigt. Det huvudsakliga syftet med delstudien var 
att få ett rikare material och djupare inblick i hur några av Mistras forsknings-
program arbetar med syntes- och integrationsarbetet, men syftade också till att 
stärka forskardimensionen i min studie.  

Jag valde ut fem program – ASTA, Fjäll-MISTRA, MAT 21, MISTRA Bygg 
och NewS – och samlade in en omfattande skriftlig dokumentation om 
programmen: ansökningshandlingar, programplaner, utvärderingar, program-
styrelseprotokoll och interna dokument av olika slag. Därutöver ställde jag en 
förfrågan till respektive programs programchef om att få närvara vid program-
mets interna möten primärt relaterade till programmets syntesarbete för att på 
så sätt kunna få inblick i vilka diskussioner som förs. Denna förfrågan gjordes 
mot bakgrund av att jag tror att en processinriktad ansats kan vara fruktbar 
som komplement till skriftlig dokumentation. I två fall, Fjäll-MISTRA och 
                                                           
122 Motiveringen kommer från samtal med Eva Thörnelöv på kansliet.  
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MAT 21, avböjde programcheferna detta efter samråd med programledningar-
na. Motiveringarna var i båda fallen att man fann det innebära en risk för 
merarbete i programmets ledningsgrupp; i Fjäll-MISTRA fanns även den 
stundande fas 2-utvärderingen vilket för programmets del innebar en omfat-
tande omorganisering av programmet. Programchefen för MAT 21 föreslog 
att jag i stället för att närvara vid interna möten skulle intervjua företrädare för 
programledningen varpå en intervju gjordes förutom den med programchefen. 
Därutöver fick jag tillgång till programmets intranät där allehanda internt 
producerade dokument finns utlagda.  

För forskningsprogrammen ASTA, MISTRA Bygg och NewS fick jag 
möjlighet att vara närvarande vid programmens möten. Beträffande MISTRA 
Bygg var programmet inne i sin avslutningsperiod och jag var därför närvaran-
de endast vid programmets avslutningskonferens i december 2002. Därutöver 
har jag gått igenom programmets arkiv i vilken en stor mängd material finns 
samlat. För ASTA var jag närvarande vid två programrådsmöten under våren 
2002, i vilken en syntesrapport stod i fokus för ledningens arbete, samt vid 
programmets årsmöte som hölls i september 2002. För NewS var jag med på 
totalt fyra programstyrelsemöten under året 2002, både inför och efter den 
utvärdering som hölls i maj 2002. För både ASTA och NewS har detta 
observationsmaterial kompletterats med interna dokument.  

Min avsikt med denna delstudie var att exemplifiera med hur några av 
Mistras program arbetar organisatoriskt, metodologiskt och teoretiskt med 
frågor kring disciplinöverskridande och med syntes och integration. Jag har 
dock kommit till den insikten att för att göra rättvisa åt en dylik analys skulle 
mer material behövas, både om dessa program och om andra forsknings-
program. Någon systematisk analys av detta material har således inte genom-
förts, men jag vill poängtera att genomförandet av denna delstudie och de 
tentativa analyser jag har gjort av materialet har gett mig en god förståelsebak-
grund för avhandlingens analys i stort.  

1.2.3 Forskningen som lärprocess 
Förändringar i bearbetning av material och hur frågeställningar förändras 
under en forskningsprocess är något som ofta tas för givet. Jag menar dock att 
det finns poänger med att uppmärksamma den utvecklingsprocess ett forsk-
ningsarbete innebär och kanske särskilt ett avhandlingsarbete, vilket inte 
enbart bedöms utifrån det forskningsarbete det är, utan även utgör del i en 
utbildning och därmed legitimeras som en lärprocess. Det kan dock vara 
viktigt att reflektera över om denna lärprocess är något unikt inslag i en 
forskarutbildning, eller om den inte snarare utgör ett inslag i all forskning.  

Studiet av världen är intimt förbundet med att lära sig något om världen 
och utgör därmed ett gemensamt drag i all forskning. Detta innebär att all 
forskning inkluderar moment av lärande och att den frågeställning, det 
problem, som låg till grund för formulerandet av forskningsprojektet kommer 
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att förändras under forskningsprocessen i takt med att forskaren erhåller mer 
material, lär sig mer och ser nya områden att utveckla. Denna process har 
betydelse inte minst för det material som står i fokus för analys. Ett material i 
form av en färdigproducerad text – för att röra sig inom de material jag själv 
arbetar med – har en potential i att det alltid kan läsas om, att man kan 
granska det på nytt. Visserligen kan alla texter läsas om, men som jag 
framförde ovan har intervju- och observationsmaterial en särskild karaktär 
genom att de är tillkomna i en process i vilken jag som forskare är aktiv, 
antingen i form av intervjuare, eller som observatör. Man kommer därmed 
aldrig att komma ifrån att frågorna vid en intervju ställdes utifrån de 
tolkningar, idéer och tankar man som forskare hade vid intervjutillfället, men, 
vilket jag vill poängtera, detta faktum innebär inte att frågorna är fel, dåliga 
eller irrelevanta, utan snarare att följdfrågorna och sökandet efter preciseringar 
och förtydliganden ökar i skärpa ju längre tiden går. Men man måste också 
vara medveten om att intervjuerna i sig är en del i den tolkningsprocess som 
ligger till grund för studiens resultat och slutsatser; utan att ha gjort 
intervjuerna skulle jag som forskare inte ha erhållit de tolkningar och insikter 
jag har; tolkningar som sedan ligger till grund för att jag skulle vilja göra om 
intervjuerna för att söka ytterligare preciseringar, ställa frågor på ett lite annat 
sätt, betona vissa områden än mer etcetera. Denna känsla av otillräcklighet 
som följer betraktar jag som ett naturligt inslag i forskningsprocessen och är 
långt ifrån enbart relevant för intervjuer eller observationer, utan gäller i vid 
mening och den hermeneutiska spiralen för tolkning symboliserar på ett 
förträffligt sätt hur betydelsen av exempelvis en text utvecklas genom att 
relatera enskilda delar av texten till helheten, men också genom att erhålla nya 
tolkningsdimensioner genom att placera in texten i andra kontexter. Denna 
process av föränderlighet och ständiga insikter om nya, eller delvis nya, 
områden, vilka också skulle kunna ha tillfört perspektiv, insikter och ansatser 
är följaktligen i efterhand lätta att identifiera, men utgör således ett naturligt 
inslag i en forskningsprocess, i synnerhet en som sträcker sig över flera år. 
Konsekvensen av detta är att även om avhandlingen är klar, är de frågor den 
undersöker långt ifrån färdigbehandlade, vare sig utifrån samma empiri, eller 
genom att undersöka andra närliggande områden. Trots slutsatser och till 
synes färdiga analyser innebär avhandlingen för egen del därmed ett, för att 
låna Gadamers sentens beträffande tolkningsakten, ”jag avbryter mig”.  
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Mistra – ett experiment för en ny 
och annorlunda forskning 

Tillkomsten av en ny organisation innebär ett osedvanligt stort utrymme för 
att organisera och bedriva en verksamhet på ett nytt sätt.123 Detta gäller inte 
minst en forskningsfinansiär vars verksamhet i normalfallet innebär uppbund-
na medel i form av redan beviljade anslag, men också i den utformning och 
praxis som verksamheten drivs utifrån. Detta faktum ligger till grund för att 
särskilt rikta intresse mot hur Mistra initialt drog igång sin verksamhet, en 
process som kommer att benämnas formeringsfasen. Denna fas innebär att 
grunden läggs för hur verksamheten skall bedrivas och kommer till uttryck i 
såväl de rutiner och den praxis som utvecklas, som i de tankefigurer som 
ligger till grund för verksamheten. Denna formering blir sedan normgivande 
för stiftelsens arbete och alla förändringar måste i någon mån ta utgångspunkt 
i dessa. Detta kapitel kommer således att inledas med att undersöka den 
initiala processen i Mistras verksamhet. Redogörelsen tar sin början då 
stadgarna har blivit formulerade, stiftelsens styrelse är utsedd och kansliperso-
nal anställd. I denna beskrivning läggs ett särskilt intresse på den första 
utlysningen, en utlysning som innebar att Mistras personal valde att ta en aktiv 
roll i själva planeringsprocessen. Men det första avsnittet innebär även en 
redogörelse för hur ansökningsprocessen beskrivs av Mistra och den organisa-
tionsform som skall ligga till grund för utvecklingen av ett forskningsprogram. 
Detta avsnitt har en deskriptiv ansats och syftar till att lägga grunden för att 
analysera stiftelsens verksamhet. De centrala frågorna är: Hur initieras och 
planeras Mistras forskningsprogram? Hur sker beslutsfattande och utifrån 
vilka kriterier fattas beslut om anslag? Hur styrs stiftelsens forsknings-
program? Dessa frågor ligger till grund för analysen i kapitlets andra avsnitt 
som således handlar om hur Mistra organiserar och bedriver sin verksamhet.  

En utgångspunkt för denna analys är att utformningen av en verksamhet 
synliggör föreställningar om forskningens roll. Dessa kan gälla på ett 
                                                           
123 Denna uppfattning framträder även hos några personer som var verksamma initialt i Mistra. 
Intervju: Lena Torell, Göran A. Persson. 
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övergripande plan, och är därmed relaterade till samhällsdebatten i allmänhet 
om forskningsfrågor, men också specifikt till Mistras verksamhet. Beträffande 
Mistra kan det därför vara fruktbart att förhålla sig till stiftelsens uttalade 
målsättningar och till den praktiska verksamhet som bedrivs i ett led att kunna 
medvetandegöra de föreställningar som ligger till grund för verksamhetens 
inriktning och utformning. Men eftersom Mistra, likt alla andra organisationer, 
ej är statisk, utan ständigt utvecklas är det även väsentligt att undersöka hur 
stiftelsen har förändrat sin verksamhet. Kapitlet kommer således att avslutas 
med att samla upp det som utgör kärnan i Mistras forskningsmodell och 
uppmärksamma den utveckling som ägt rum i stiftelsens verksamhet samt 
lyfta fram de föreställningar om forskning och om kunskap vilka kan skönjas i 
det sätt som Mistra bedriver sin verksamhet på. Analysen om dessa föreställ-
ningar kommer dock att vara översiktlig i detta kapitel för att bli mera 
ingående i följande kapitel.  

2.1 Formeringsfasen  
När Mistra etablerades 1994 av den borgerliga regeringen gjordes det med 
motiveringen att resurserna skulle ”inriktas på särskilda insatser, utöver och 
som komplement till den forskning som inom stiftelsens område finansieras i 
nuvarande former”.124 I förarbetena till Mistra talade regeringen om vikten av 
forskning av högsta internationella klass och att forskningen skall ha betydelse 
för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft samt för lösandet av 
viktiga miljöproblem. Regeringen framhöll dessutom att forskning som 
innebär gränsöverskridande mellan discipliner bör prioriteras samt att den kan 
organiseras i såväl projekt som program.125 Dessa riktlinjer återspeglas i 
Mistras ändamålsparagraf vilken anger att: 

Stiftelsen […] har till ändamål att stödja forskning av strategisk betydelse 
för en god livsmiljö. Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forsk-
ningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges 
framtida konkurrenskraft. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av 
viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjlig-
heterna att uppnå industriella tillämpningar skall tagas till vara.126 

Mistras verksamhetsparagraf anger att verksamheten ”skall byggas upp 
successivt på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar” och att 
”forskningsinsatserna kan avse såväl ren grundforskning som tillämpad 
forskning samt, inte minst, områden däremellan”.127 I verksamhetsparagrafen 
framgår också vad som skall utmärka stiftelsens karaktär:128  

                                                           
124 Dir. 1993:90 Organisationskommitté för en stiftelse för miljöstrategisk forskning s. 476, se även kapitel 
1, avsnitt 1.1.1.   
125 Dir. 1993:90 s. 476. 
126 MISTRA stadgar 1 §. 
127 MISTRA stadgar 3 §. 
128 MISTRA stadgar 3 §. 
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· koncentration av insatser så att forskningscentra eller forsknings-
områden med internationell slagkraft kan etableras 

· projekt och program som innebär gränsöverskridande mellan discipliner 
· etablering av nätverk eller fastare samverkansformer nationellt och 

internationellt, bl. a. genom etablerandet av ett internationellt forskar-
utbytesprogram 

· befordrande av forskarutbildning och forskarrekrytering  
· forskningscentra eller forskningsområden i nära anslutning till universi-

tet och högskolor  
· samverkan mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet 

å den andra när forskning inom områden som är särskilt intressanta för 
näringslivet kommer i fråga  

· forskarrörlighet internationellt och mellan universitet/högskolor, institut 
och företag.  

Mistras verksamhet sattes igång i januari 1994. Mistras styrelse, vilken var 
utsedd av regeringen, bestod av nio ledamöter. Styrelseordförande var Ingmar 
Grenthe, professor vid KTH i oorganisk kemi och hade tidigare arbetat på 
Naturvetenskapliga forskningsrådet, NFR. Den styrelse den borgerliga 
regeringen utsett utgjordes av representanter för forskning och näringsliv och 
bestod i huvudsak av svenska ledamöter.129 VD för kansliet blev Göran A. 
Persson, som närmast kom från Miljödepartementet där han tjänstgjort som 
statssekreterare åt miljöminister Olof Johansson, men som dessförinnan hade 
arbetat på Naturvårdsverket, bland annat som forskningschef. Kansliet bestod 
sedan av: Björn Englund, kanslichef och handläggare, disputerad fysiker som 
närmast kom från näringsdepartementet men hade dessförinnan bland annat 
hade arbetat på Styrelsen för teknisk utveckling, STU; Jan Nilsson, handläg-
gare, licentiat i växtekologi som närmast kom från Vattenfall där han arbetat 
som miljöchef, men hade dessförinnan länge arbetat på Naturvårdsverket 
bland annat tillsammans med Göran A. Persson; och Helena Lundin, sekrete-
rare, som närmast kom från miljödepartementet. Under 1994 anställdes ytterli-
gare en handläggare, Kerstin Lövgren, disputerad ekonom. Hon kom också 
från Naturvårdsverket där hon bland annat arbetat som projektledare och 
chefsekonom. Under 1995 anställdes även Britt-Marie Bertilsson som hand-
läggare, kemist och som arbetat med forskning och utveckling i kemiindustrin 
och även på Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Denna personalstyrka i 
kansliet kvarstod till årsskiftet 1999/2000 då Göran A. Persson efterträddes av 
Måns Lönnroth, civilingenjör i teknisk fysik och docent i Tema Teknik och 

                                                           
129 I stadgarna angavs att styrelsen skall bestå av elva ledamöter, varav sju skall utses på 
grundval av erfarenhet från akademisk forskning och från näringslivet, tre ledamöter bör 
hämtas från andra länder än Sverige. Styrelsen skulle förnya sig själv och inhämta synpunkter 
från de tre akademierna, KVA, IVA och KSLA, en ledamot skulle även framgent utses av 
regeringen. Efter att den socialdemokratiska regeringen fick till stånd möjligheten att ändra i 
stadgarna utses hela styrelsen av regeringen. I nuvarande stadgar görs inte anvisningar i fråga 
om vilka krav som skall ställas på ledamöterna, se MISTRA stadgar 4 §.  
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social förändring vid Linköpings universitet. Lönnroth har varit politiskt aktiv, 
bland annat som socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Stockholms läns 
landsting, men har också varit sakkunnig åt statsminister Ingvar Carlsson 
1984–1991 och statssekreterare på Miljödepartementet under miljöminister 
Anna Lindh. Från 2001 har sedan flera ur kansliet bytts ut till följd av 
pensioneringar och nya tillkommit. Vid utgången av 2003 var Britt-Marie 
Bertilsson och Helena Lundin de enda kvarvarande från den första verksam-
hetsperioden; nya medarbetare är Marie Uhrwing, Eva Thörnelöf, Olof 
Olsson och Anna-Karin Engvall. 

Vid styrelsens första möte i mars 1994 presenterade kanslipersonalen och 
styrelseordföranden bakgrunden till etableringen av Mistra och styrelsen 
diskuterade svensk miljöforskning, däribland den relativa betydelse Mistra 
skulle få för svensk miljöforskning. Den sammanlagda budgeten för miljö-
forskning i Sverige beräknades uppgå till 350 miljoner per år, vilken ställdes 
mot Mistras förväntade årliga budget om 250 miljoner per år.130 Dessutom 
diskuterades det förslag till utlysningsdokument, vilket utvecklats av kansliper-
sonalen och styrelseordföranden, och som gjorde gällande att Mistra skulle 
satsa på lösningsinriktad forskning organiserad i programform. Ansöknings-
processen föreslogs ske i två steg och förslagsställare skulle i ett första skede 
lämna in en kortare (5–10 sidor) ansökan som kunde ligga till grund för 
erhållandet av ett planeringsanslag för utveckling av en fullständig ansökan. 
Den fullständiga ansökan skall sedan utvärderas av en vetenskaplig kommitté 
innan styrelsen fattar beslut.131  

På Mistras första styrelsemöte diskuterades även inriktningen på svensk 
miljöforskning. Till grund för denna diskussion fanns dokumentet ”Environ-
mental research in Sweden – orientation and organization” som tog avstamp i 
de två utvärderingar som gjorts av svensk miljöforskning. I båda dessa två 
utredningar, Långsiktig miljöforskning och Svensk miljöforskning, gavs en samstäm-
mig beskrivning av miljöforskningsläget i Sverige; kvaliteten bedömdes 
överlag som god, relevansen likaså.132 Det som pekades ut som svagheter var 
vad som uppfattades som en fragmentiserad struktur med många små projekt 
samt en alltför stor andel effekt- och probleminriktad forskning i förhållande 
till den åtgärdsinriktade. Kritiken var mest omfattande i Svensk miljöforskning 
där klander även riktades mot vad som uppfattades som kortsiktighet och 
utredarna förde fram behovet av långsiktiga satsningar med fokus på åtgär-

                                                           
130 Styrelseprotokoll, SP, 9401, punkt 6; ”Environmental research in Sweden – orientation and 
organization” (1994). I MISTRA årsrapport 1998 anges att tillkomsten av Mistra innebar en 50 
procentig ökning av de ekonomiska resurserna för miljöforskning. Denna uppskattning gjordes 
även i SOU 1996:29 Forskning och pengar s. 199. I utredningen Miljöforskning för hållbar utveckling 
(1998) uppskattades det totala anslaget till miljöforskning i Sverige till mellan 500 och 600 
miljoner och att Mistra, efter bortfallet av Naturvårdsverkets forskningsbudget, stod för knappt 
hälften (s. 15-16).  
131 ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 7-8. 
132 SOU 1992:28 Långsiktig miljöforskning; Ds 1992:71 Svensk miljöforskning. 
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der.133 I det dokument, som låg till grund för styrelsens diskussion, framhölls 
att Mistras prioriteringar bör vara att finansiera ett fåtal forskningsprogram 
inriktade mot lösningar.134 Detta kom också att bli den strategi som stiftelsens 
styrelse initialt slog fast. Enligt styrelseprotokollet framgår att enskilda styrel-
seledamöter betonat betydelsen av att industri och industriforskningsinstitut 
också måste kunna föreslå forskningsprogram.135  

Efter detta möte gjorde Mistra sin första utlysning, vilken innebar att utlys-
ningsdokumentet skickades ut till universitet, högskolor och andra intressen-
ter. Därutöver reste styrelseordförande Ingmar Grenthe och VD Göran A. 
Persson runt på universitet och högskolor för att presentera den nya forsk-
ningsstiftelsen.136  

2.1.1 Den första utlysningen 
I utlysningsdokumentet “Invitations to propose research programs” följer 
man i stora drag de skrivningar som finns i stadgarna om att verksamheten 
skall utmärkas av koncentrerade insatser, spänna över olika discipliner, främja 
etablering av nätverk och forskarutbildning samt ske i samarbete mellan 
universitet och högskolor å ena sidan och industri och näringsliv å den andra 
när det handlar om områden som är av särskilt intresse för industrin. I 
dokumentet hänvisar man till Brundtlandkommissionen och visionen hållbar 
utveckling, vilken framhölls utgöra stiftelsens målsättning. Centrala inslag i 
denna omställning till hållbar utveckling framfördes vara utvecklingen av 
radikalt nya attityder och lösningar samt en teknologisk omorientering. 
Stiftelsens målsättning presenterades som att stödja “a limited number of 
broad research programs focusing on advanced long-term solutions for 
sustainable development”.137 För detta ansågs en systemansats vara nödvändig 
och stiftelsen avsåg prioritera forskning ”on sustainable technologies, seen in a 
broad perspective”.138 Denna forskning skulle ske i olika områden och man 
exemplifierade med produktion och användning av varor och produkter, 
bebyggelse, jordbruk och fiske, skog, transport samt energi.139  

                                                           
133 Ds 1992:71 Svensk miljöforskning s. 11. Att notera är dock att denna kritik kommenteras i en 
not i utredningen. KVAs utvärderare förklarar att den tillfälligt sammansatta utvärderings-
gruppens klander eventuellt kan ha orsakats av att den rapport som låg till grund för 
utvärderarna var utformad så att den behandlade område för område, forskargrupp för 
forskargrupp och att de samlade satsningar som Naturvårdsverket och SJFR hade gjort kan ha 
undgått utvärderarna. Notera även att denna rapport hade utarbetats av Jan Nilsson, senare 
anställd på Mistras kansli.   
134 ”Environmental Research in Sweden – Orientation and Organization” (1994) s. 2. 
135 SP 9401 punkt 7. 
136 SP 9402, punkt 7; MISTRA årsrapport 1994 s. 4; Intervju: Ingmar Grenthe. 
137 “Invitations to propose research programs” (1994) s. 6. 
138 “Invitations to propose research programs” (1994) s. 4. 
139 “Invitations to propose research programs” (1994) s. 6-7. Utlysningstexten återges i stora 
delar i Göran A. Persson (1995) “MISTRA – more of the same or a renewal of Swedish 
environmental research?”, Expanding Environmental Perspectives red. L. J. Lundgren m fl.  
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Den första utlysningen resulterade i en stor mängd ansökningar till Mistra, 
men ganska snart konstaterade kanslipersonalen att det var få förslag som 
levde upp till de intentioner som fanns. På styrelsemötet i juni 1994 framförde 
VD Göran A. Persson att många forskargrupper hade svårt att möta Mistras 
krav på problemorienterade program.140 På det efterföljande styrelsemötet 
konstaterade han att det var få ansökningar av hög kvalitet, vilka förtjänade 
planeringsanslag direkt, därutöver fanns en grupp ansökningar som kunde 
avslås direkt, antingen på grund av dåligt definierade problem eller att de inte 
är prioriterade av Mistra. Persson konstaterade också att det fanns grupper av 
ansökningar som behandlade snarlika problem och att kansliet i dessa fall 
försökte samordna ansökningar.141 Denna process diskuterades vid styrelse-
mötet och i styrelseprotokollet framgår att man från kansliets sida uppfattade 
denna process som oundviklig för att överhuvudtaget få några ”comprehen-
sive and interdisciplinary programs to consider for future support”.142 Enligt 
styrelseprotokollet höll styrelsen en omfattande diskussion om planeringspro-
cessen och betonade vikten av att involvera industrin i processen, att hålla den 
öppen för nya idéer samt att den vetenskapliga kvaliteten måste säkerställas.143  

Beslutet att initiera samarbete mellan olika forskargrupper medförde att 
kansliet fick en aktiv roll i planeringsprocessen. Av styrelseprotokollen att 
döma, men också av intervjuer med personer verksamma i Mistra under 
denna tid, framgår att en omfattande besvikelse rådde beträffande ansök-
ningarnas karaktär. Ansökningarna beskrevs som att de fortsatte i invanda 
spår och överlag saknade nytänkande och originalitet, dessutom bedömdes 
ansökningarna endast i liten utsträckning vara utformade som forsknings-
program och de var sällan lösningsinriktade.144 Detta låg till grund för kansliet 
att aktivt samordna forskargrupper och såsom Göran A. Persson senare har 
gjort gällande så befann man sig stå inför ett vägval: ”Skulle vi avslå i stort sett 
alla förslag eller söka oss fram på en mer konstruktiv väg? Vi valde det senare 
och iklädde oss mäklarrollen.”145 Vägvalet medförde att man fick tre möjliga 
beslut att fatta när det gällde ansökningar om planeringsanslag:146 avslag, bifall 
eller koordinering. Koordinering innebar att förslagsställare inom samma 

                                                           
140 SP 9402, punkt 7. 
141 SP 9403, punkt 3.  
142 SP 9403, punkt 8.  
143 SP 9403, punkt 8.  
144 SP 9402, punkt 7; SP 9403, punkt 3, 8; SP 9404, punkt 8; MISTRA årsrapport 1994 s. 4; 
Göran A. Persson (1999a) ”MISTRA: Så var det tänkt – hur blev det?” s. 5; Göran A. Persson 
(1999b) ”MISTRA’s role and some lessons learned in the first five years”, Policy Sciences vol. 32, 
p. 323-326. Intervju: Björn Englund, Ingmar Grenthe, Göran A. Persson, Jan Nilsson, Kerstin 
Lövgren.  
145 G. A. Persson (1999a) s. 5. 
146 Dessa ansökningar om planeringsanslag har även benämnts Initial Programme Proposal, 
IPP, vilket särskilt skedde under de första tre åren, då styrelseprotokoll och underlagsdokument 
skrevs på engelska. 
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område bjöds in till en gemensam träff för att utröna om det fanns förutsätt-
ningar för att gemensamt utveckla ett forskningsprogram.147  

Denna process att samordna forskningsansökningar har kommit att få stor 
betydelse för utformningen av Mistras verksamhet, särskilt beträffande 
kansliets roll i planeringsprocessen, men den har också legat till grund för 
åtskillig kritik från forskarhåll, vilka har anklagat kansliet för en detaljerad 
styrning och att idéer har fått exploaterats av andra forskare.148 Mistras 
planeringsprocess är en omdiskuterad fråga, inte bara i forskarsamhället utan 
även bland stiftelsens styrelseledamöter och kanslipersonal. Mistras ledning, 
det vill säga kansli och styrelse, har konstaterat att planeringsprocessen varit 
betydligt svårare och mer tidskrävande än väntat,149 och den långa tiden från 
ansökan till ett definitivt beslut har diskuterats som ett problem för stiftel-
sen.150 Jag skall strax analysera denna process, men skall först presentera den 
formella beskrivning Mistra gör av själva ansöknings- och beslutsprocessen 
liksom organisationsmodellen, vilket jag menar kan vara bra att ha med sig 
inför den kommande analysen.  

2.1.2 Ansökningsprocessen och den organisatoriska modellen  
Den tvåstegsprocess som Mistra valde innebär att förslagsställare i ett initialt 
skede tar kontakt med Mistra, skriftligen eller muntligen, och presenterar sin 
forskningsidé. Denna bedöms av kanslipersonalen som fattar beslut om ett 
eventuellt planeringsbidrag, ett bidrag som ges med motiveringen att det skall 
underlätta förslagsställarens arbete med att utveckla programförslaget. I den 
guide som stiftelsen tagit fram för vägledning kring programplanering, Vägvi-
sare för MISTRA program, anges att en ansökan om planeringsanslag skall inne-
hålla en konkret beskrivning av ”de viktigaste miljörelaterade problem/frågor, 
som forskningsprogrammet skall behandla och hur en framgångsrik forskning 
kan leda till väsentligt minskad miljöpåverkan och/eller effektivare resursan-
vändning”.151 Förslagsställarna skall även ”ge en framtidsbild (vision) av hur 
det kan se ut 10–20 år framåt i tiden, om problemet är löst eller på väg att 
lösas”.152 Denna vision skall kompletteras med en bild av läget efter den första 
programperioden, det vill säga efter tre eller fyra år. Därutöver skall förslags-
ställaren ange kunskapsläge och vetenskaplig ansats, liksom vilka forsknings-
miljöer som är aktuella för programmet samt – om möjligt – ge exempel på 
resultat, även benämnda ”deliverables”, och huruvida ”förutsättningarna för 
                                                           
147 Intervju: Göran A. Persson. Se även MISTRA årsrapport 1998; G. A. Persson (1999a) s. 5; 
Intervju: Kerstin Lövgren, Björn Englund. 
148 Intervju: Åke Bergman; forskare B; programchef 6, 8, 15. Se även SP nr 33, punkt 8. 
149 SP 9502, punkt 3; SP 9404, punkt 8. Att planeringen tar tid och innebär en lärprocess för 
forskarna framförs i ”MISTRA Research Programme Proposal – some reflexions on the 
experience so far” (1996); G. A. Persson (1999a) s. 5.  
150 Intervju: Lena Torell, Åke Bergman. Se även ”Kansliets stöd och service till MISTRAs 
styrelse” (2002); Styrelsemöte 15 mars 2002, minnesanteckningar. 
151 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 5. 
152 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 6. 
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att forskningsresultaten skall komma till nytta /…/ [är] möjliga att uppfyl-
la”.153 Dokumentet inrymmer, förutom anvisning till programutformning, 
även råd och rekommendationer, vilka framhålls vara sprungna ur de erfaren-
heter Mistras personal gjort. I dessa framgår betydelsen av att programförsla-
get bygger på en integrerad tanke, att alla de discipliner är med som behövs 
för att föreslå en lösning, att kunskapsläget är analyserat och dokumenterat 
samt att förslaget är utvecklat i nära dialog mellan forskare och tänkbara 
användare av forskningsresultaten.154  

Att utveckla ett fullständigt programförslag bedömdes redan inledningsvis 
som att det skulle kunna ta tid. I Vägvisare för MISTRA program poängteras att 
det ”kräver en betydande arbetsinsats och tar också tid, vanligen mellan ett 
halvår och ett år. En stor del av tiden går åt till att få alla medverkande att 
anamma programmets visioner och mål.”155 I handboken betonas att 
programmets problem måste analyseras och definieras i sina delar och mot 
bakgrund av att många miljöproblem är komplexa och vitt förgrenade fram-
hålls det vara ”nödvändigt att avgränsa forskningsprogrammets målsättning till 
att gälla några centrala primära (sic!) problemdelar”.156 Därutöver skall ”det 
faktiska kunskapsläget dokumenteras” och ”kunskapsluckor” identifieras. 
Betydelsen av kunskapssammanställningar betonas och syftet med dessa anges 
vara att ”ge underlag för att kunna inrikta forskningen på kritiska frågor”, 
”underlätta den internationella utvärderingsgruppens arbete” och ”ge 
programmet ett nyttovärde för problemägarna redan från start”.157 I anvis-
ningarna lyfts betydelsen av en systemansats fram, och att en klar linje skall gå 
från vision, via mål, till prioriteringar av projekt. Problemet skall definieras i 
samverkan mellan forskare och avnämare, och man betonar vikten av att “the 
definition of the problem and the solution is shared by both users and 
producers of research”.158 Behovet av representanter från olika discipliner lyfts 
fram som särskilt betydelsefullt för att kunna lösa miljöproblem: ”Research in 
the humanities and social sciences (including economics) is often needed to 
arrive at new system solutions, and interdisciplinary programmes are therefore 
called for.”159  

                                                           
153 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 6. Beskrivningen finns i samtliga versioner av 
Vägvisare för MISTRA program (1999, 2001 och 2003) och den skillnad som kan noteras finns 
primärt mellan den första versionen och de två senare i fråga om begreppsanvändning, t ex om 
’problemägare’.  
154 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 4.  
155 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 7. I Vägvisare för MISTRA program (2001) anger man 
att tiden att utveckla ett fullständigt programförslag brukar vara minst ett år (s. 5).  
156 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 7. 
157 Vägvisare för MISTRA-program (1999) s. 7-8. I versionen från 2001 anges inte det sista om att 
ge nyttovärde redan från start, utan att kunskapssammanställningen syftar till att ”tala om 
vilken betydelse programmet kan ha för användarna” (s. 8).  
158 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 8. 
159 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 15. Motsvarande formuleringar finns inte i de 
reviderade versionerna av Vägvisaredokumentet.  
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När det fullständiga programförslaget är klart utvärderas det innan beslut 
fattas av Mistras styrelse. Utvärderingen sker av en internationell utvärderings-
grupp som sätts samman utifrån det enskilda programförslagets ämnes- och 
problemområde. De anvisningar Mistra ger poängterar att tyngdpunkten ligger 
på att bedöma den vetenskapliga kvaliteten av programmet i dess helhet såväl 
som i dess delar, men anvisningarna anger även att utvärderarna skall bedöma 
programmets allmänna relevans utifrån Mistras målsättningar.160 En relevans-
bedömning görs även genom ett remissförfarande till företag, myndigheter, 
branschorgan och organisationer. Efter att dessa två utvärderingar har gjorts 
presenterar kansliet förslaget för Mistras styrelse som fattar beslut. 

Efter att ett program kommit till stånd utses en programvärd, det vill säga 
en institution – universitet, högskola eller forskningsinstitut – som nav för 
programmet. Programvärden ansvarar för att programmet genomförs och för 
förvaltningen av programmets medel. Programvärden utser tillsammans med 
Mistra en styrelse för programmet som har ”det övergripande ansvaret för 
forskningsprogrammets inriktning, kvalitet och ekonomi”.161 Programstyrelsen 
fastställer verksamhetsplan och budget, utser och entledigar programchef i 
samråd med Mistra och programvärd, och skall besluta om, styra och följa den 
forskning som bedrivs i programmet.162 Den programchef som utses har det 
verkställande ansvaret för forskningsprogrammets genomförande och är 
ansvarig inför programstyrelsen med avseende på programmets ekonomi och 
vetenskapliga kvalitet samt för samordning och samverkan mellan projekt i 
programmet.163 Samtliga av Mistras program följer denna ledningsstruktur, 
som i det första Vägvisaredokumentet164 presenterades på följande sätt:165 

                                                           
160 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 17; rev. version (2001) s. 12, (2003) s. 13. 
161 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 21; rev. version (2001) s. 17, (2003) s. 16. 
162 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 21, rev. version (2001) s. 17, (2003) s. 16-17. 
163 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 21, rev. version (2001) s. 17, (2003) s. 17. 
164 Kortform för Vägvisare för MISTRA program  
165 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 20; MISTRA årsrapport 1998. I senare versioner av 
Vägvisaredokumentet ”ligger” modellen ner, se Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 20, rev. 
version (2003) s. 16. 
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ur 1. Organisationsmodell, presenterad i Vägvisare för MISTRA program (1999) 

ogramstyrelsens skall enligt Mistras direktiv domineras av ledamöter som är 
tresserade av att använda forskningens resultat, det vill säga avnämare,166 
en därutöver finns en forskarrepresentant. En handläggare från Mistras 
nsli är dessutom adjungerad till programstyrelsen.167  
Efter att ett forskningsprogram har dragits igång finns tre årliga åtaganden 
ntemot Mistra: en årsrapport, som i hög utsträckning syftar till att mark-
dsföra programmet, en ekonomisk redovisning samt en reviderad program-
an.168 Programplanen utgör del i det avtal som skrivs mellan Mistra och 
ogramvärden och planen fastställs av Mistras styrelse; utan godkänd 
ogramplan utbetalas inga medel. Programplanen skall sedan ligga till grund 
r att organisera programmets verksamhet. Den skall årligen revideras och 

nas in till stiftelsen för godkännande av Mistras kansli.  
Mistras forskningsprogram sträcker sig i normalfallet över en forsknings-
riod mellan sex och åtta år, och en utvärdering görs efter tre till fyra år. I 
mband med denna utvärdering görs en ny ansökan – fas 2-ansökan – och 
sultat från den första fasen skall sammanställas. Utvärderingsprocessen inför 
s 2 är snarlik den vid programansökan (fas 1).169 Vid årsskiftet 2003/2004 
r Mistra totalt sett finansierat 28 forskningsprogram, varav sex är avslutade, 
 dessa sex har två avslutats efter fas 1. I genomsnitt omsätter Mistras 

                                                       
 Vilka dessa avnämare är och vilken roll de har samt hur samverkan mellan forskare och 
nämare förväntas gå till står i fokus för analys i kapitel 5.  
 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 32. I Vägvisaredokumenten 
ges att programstyrelsen primärt skall bestå av personer med ”förankring i kretsen av 
kbara användare”, se t ex Vägvisare för Mistra program (2001) s. 16. 

 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 24, rev. version (2001) s. 20, (2003) s. 20. 
 Anvisningar för denna finns i Vägvisare för MISTRA program (2001) resp. (2003), men också i 
kumentet ”Bedömningsprocessen inför MISTRA-programs fas 2” (1998).  
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program knappt tio miljoner årligen i anslag. Härvidlag kan man dock notera 
en utveckling från att programmen initialt sett var större till att ha utvecklats 
mot att både bli mindre och få en mer diversifierad storlek.170 Parallellt med 
denna utveckling har också Mistra inrättat en ny stödform, benämnd idéstöd, 
och vid årsskiftet 2003/2004 finansierades sju idéstöd om vardera maximalt 
två miljoner per år i högst fyra år. Mistras årliga budget för forskning har varit 
cirka 250 miljoner kronor per år, men under 2002 beslutade styrelsen att gå 
ner till en anslagsstorlek om 200 miljoner per år från och med år 2005.171 
Minskningen har skett med hänvisning till den kursnedgång som skedde under 
2000-talets första år. Med denna finansieringsstorlek förväntas Mistras kapital 
vara slut cirka år 2020.172 

2.2 Planering, beslutsfattande och styrning av 
forskningsprogram 

[Vi] inbjöds när vi hade kommit in med vår ansökan att medverka i något 
slags seminarium eller möte /…/ så jag åkte upp till Stockholm /…/ och 
skulle medverka i det här mötet, och där satt vi, jag skulle tro att vi var en 
sju, åtta projekt som fanns företrädda [på] det här mötet. /…/ Och vi fick 
en liten stund var /…/ [för] att presentera våra tankar /…/ och sen 
utmynnade alltihopa i att den som då företrädde Mistra och satt som 
ordförande avrundade mötet med att säga: ja, tack ska ni ha för de här 
presentationerna, nu ska vi dra oss tillbaka och utse någon /…/ av er som 
sitter här runt bordet att ta huvudansvaret för att bygga upp ett större 
forskningsprogram och det åligger då denne person att involvera de andra 
projektgrupperna. Med det beskedet lämnade vi mötet /…/ och därefter 
har jag inte hört ett ord från Mistra.173 
Det hade kommit in fem, sex ansökningar och /…/ det [var] någon slags 
kortlista på tre grupper/ […] Jag [tror] att man gjorde så här att man 
tillförde dom här tre benen eller bitarna och så såg man, ja vad är det som 
hänger bra ihop och vad är det som inte hänger bra ihop. Vi [behövde då] 
hitta någon form av gemensamt tema och röd tråd [till exempel] utifrån de 
fingervisningar vi hade fått genom Mistras beslut: Vad är vi tvungna att 
skära bort för att det överhuvudtaget inte [passar] in i deras intresse? /…/ 
Vilken kunskap måste vi tillföra? Men det var alltså inte vi som valde ut det 
här med [ämnesområdet], utan det kom senare, och det var också då som 
Mistra valde [forskare NN] vid institutionen [X]. Så det kom efter hand. 
Man kan säga att det var en process där det efterhand tillfördes olika saker 
utifrån.174 

                                                           
170 ”MISTRAs programportfölj” (2002) s. 4.  
171 SP nr 41, punkt 7, ”Riktlinjer för beslut om nya program under de närmaste tre åren” 
(2002). Denna utbetalningsnivå fastslås även i SP nr 48, punkt 14.  
172 ”Underlag till ställningstagande när det gäller årlig utbetalningsnivå för Mistra från 
kommittén” (2003).  
173 Intervju: forskare C. 
174 Intervju: programchef 6. 
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Dessa två citat speglar två olika erfarenheter av hur Mistras forsknings-
program har utformats. Den första forskaren hade efter att han skickat in en 
ansökan blivit kallad till ett möte på Mistra där olika förslagsställare förts 
samman för att presentera och diskutera sina idéer, ett möte som utgjorde 
startskottet för utvecklingen av ett forskningsprogram, men i vilket ”vår” 
forskare inte erbjöds att delta. Den andra forskaren som citeras befinner sig 
däremot i en grupp av forskare som Mistra anförtrodde uppdraget att utveckla 
ett forskningsprogram. Han beskriver hur fortsättningen gick till efter det 
inledande mötet där anvisningar från Mistras personal om vad som borde ingå 
framträder men även att det efterhand lades till delprojekt och också vem, 
eller vilka, som skall ansvara för dessa. Denna process att bereda ansökningar 
har kommit att utgöra kännetecknet för Mistras planeringsprocess och har av 
kanslipersonalen beskrivits i termer av en ”mäklarroll”.175  

I de intervjuer med programchefer och med forskare som sökt men fått 
avslag på sina ansökningar framträder återkommande denna bild av att Mistra 
har fört samman olika forskargrupper för att sedan peka ut en eller ett par 
grupper och uppmana dem att utveckla ett programförslag. En kritik som 
riktats mot detta förfarande har utgjorts av att några har upplevt att deras 
forskningsidéer har fått exploateras av andra.176 Andra tar fasta på besluts- och 
utvärderingsprocessen,177 och en informant menar att Mistra har ”frånhänt sig 
sitt ansvar att bedöma kompetensen i de här olika projektansökningarna”.178 
Men forskare har även riktat kritik mot den styrning som följer på att kansli-
personalen själva är delaktiga i planeringen av forskningsprogram genom att 
ge förslag, råd och synpunkter om utformningen av forskningsprogrammet, 
men även om vilka personer som skall ingå;179 denna kritik framträder även 
hos flera styrelseledamöter.180  
                                                           
175 G. A. Persson (1999a) s. 5; MISTRA årsrapport 1998; ”MISTRAs programportfölj” (2003) s. 10. 
176 Intervju: Åke Bergman; forskare B, I. Bergman är med i ett program, News, men har också 
sökt pengar för ett annat program och det är erfarenheterna därifrån han uttalar sig om. Han 
betonar också att Mistra har utvecklat ansökningsprocessen särskilt till följd av att antalet 
ansökningar är färre.  
177 Intervju: forskare C, E, F, I, programchef 4, 6, 10, 14, 15. Se även brevkorrespondens 
mellan anslagssökande och kansliet: Dnr 98003 NewS; Dnr 94141 Jämförande riskanalys; Dnr 
94006 A Sustainable Metabolism for the Industrial Society. På Programchefsmöte 2003 fram-
förde en programchef kompromissandet och de successiva besluten retar upp och att det 
saknas tydliga spelregler, en annan programchef menade att det initialt handlande om en 
kollektiv uppfostran från Mistras sida (minnesanteckningar). De långa startperioderna har också 
framhållits som påfrestande för forskarna, se Programchefsmöte 1997, kansliets minnesanteck-
ningar.  
178 Intervju: forskare C.  
179 Intervju: forskare D, H, I; programchef 1, 4, 6, 9, 15. 
180 Intervju: Åke Bergman, Lars-Erik Liljelund, Sverker Sörlin, Arne Jernelöv. Planeringspro-
cessen togs upp i ”En granskning av verksamheten år 1994 och 1995” (1996) i vilken utvärde-
rarna framhåller att samordning kan bli framgångsrik, men att den kan vara känslig ur etisk 
synpunkt (s. 13). Mistras ledning uppmanades att ”undvika att interferera med program-
ledningen så länge ett program fortskrider enligt beslutade ramar och fastslagna planer” (s. 17). 
Se även Lars Ingmar Karlsson, DN 950115. 
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Den kritik som riktats mot Mistras sätt att initiera och planera forsknings-
program reser frågor om hur planeringsprocessen har gått till inom Mistra, 
men eftersom planering är tätt sammanflätat med beslutsfattande och styrning 
av forskningsprogram kommer även dessa frågor att behandlas i detta avsnitt. 
Syftet är således att undersöka hur program har initierats och planerats, men 
också hur beslutsfattande och styrning går till. Analysen innebär att jag löpan-
de kommer att växla mellan olika perspektiv och mellan att deskriptivt redo-
göra för hur en viss fråga eller process framställs i dokument och att presente-
ra de beskrivningar som mina informanter gjort beträffande denna process 
samt vad olika materialgenomgångar visar om hur processen har gått till.  

2.2.1 Planeringsprocessen  
Från Mistras styrelses och kanslis sida har man framhållit att man utgick från 
att det var forskarna som själva måste ta initiativet till forskningsprogram, 
men mot bakgrund av att endast ett fåtal ansökningar motsvarade de intentio-
ner man hade om stora, lösningsinriktade forskningsprogram tog kansliet en 
aktiv roll. I praktiken innebar detta att man sammanförde olika forskargrupper 
som sökt planeringsanslag inom närbesläktade områden för att såsom Göran 
A. Persson har framhållit bedöma om ”det fanns förutsättningar /…/ för ett 
samarbete”.181 Denna process betraktades, som jag nämnde ovan, av kansli-
personalen som nödvändig och bottnade i att Mistra var satt att finansiera 
något nytt, men att de ansökningar som kommit in till Mistra hade karaktären 
av vanliga forskningsansökningar.182 För att förverkliga intentionerna tog man 
därför på sig en aktiv roll, en roll som kom till uttryck dels genom att samman-
föra olika forskargrupper med varandra, dels genom att föra en dialog med 
forskarna under planeringen. 

Dialogen mellan Mistras kansli och förslagsställarna gick enligt kansliper-
sonalen ut på att förmedla stiftelsens policy, att understödja arbetet med 
kontakter och att dela med sig av de erfarenheter som kanslipersonalen dragit 
av planeringen av andra forskningsprogram.183 I stort betraktar de alltså sin 
roll som en stödfunktion och betonar att deras roll inte har gällt själva 

                                                           
181 Intervju: Göran A. Persson. Ingmar Grenthe har gett uttryck för att man utgick från de 
starka forskargrupperna i landet och sammanförde dem och lät dem ”prata ihop sig” (intervju).  
182 G. A. Persson (1999a) Persson framhåller att man ”i många fall kunde /…/ le igenkännande 
åt gamla bekanta förslag kompletterade med ord som miljöstrategisk och lösningsinriktad” (s. 
5). I ”MISTRA Research Programme Proposal – some reflexions on the experience so far” 
(1996) görs bedömningen att forskarnas ansökningar främst består av ansökningar för redan 
pågående forskning och därmed inte uppfyller de krav Mistra ställer. Snarlika uppfattningar har 
även framkommit vid intervjuer, se intervju: Kerstin Lövgren, Jan Nilsson, Göran A. Persson. I 
en artikel i Svenska Dagbladet försvarade Göran A. Persson den tid det tog innan Mistras 
första program beviljades anslag med att forskarnas förslag inte ”hade varit tillräckligt djärva”, 
se SvD 950530, artikelförfattare: Annika Engström. 
183 Vägvisare för MISTRA program (2001) ”MISTRAs kansli kan ge praktiska råd om utarbetandet 
av förslag till program samt ge goda exempel och lämpliga kontakter till pågående program.” s. 
5; Intervju: Britt-Marie Bertilsson, Göran A. Persson, Kerstin Lövgren. 
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innehållet i forskningsprogrammen, utan endast varit av formell eller 
strukturell natur, likaså att dialogen och koordineringen inte inneburit någon 
form av krav eller tvång. Göran A. Persson har klargjort att dialogen syftade 
till att förmedla stiftelsens policy men också att de gav råd om hur man bör 
lägga upp sin ansökan och har framhållit:  

Jag tycker väl inte att det på något sätt egentligen påverkar själva tanken 
bakom programmet, jag kan inte säga något fall där vi påverkade direkt 
innehållet i det, utan det var ju mera formerna och /…/ hur man skulle 
jobba för att på bästa sätt få fram ett program.184 

Samtidigt framhålls att själva frivilligheten att ingå i dessa samtal kan disku-
teras eftersom Mistra satt på en betydande andel av de ekonomiska resurserna 
för forskning, vilket kan ha betydelse för valet att ingå i dessa planerings-
grupper:185 ”Deltagandet var frivilligt men möjligheterna till planeringsanslag 
och hägrande stora programanslag var naturligtvis viktiga drivkrafter.”186 Och 
beaktar man vad rekommendationerna kunde bestå i menar Persson att det 
kunde vara saker som att man skulle ange vilka resultat som kunde levereras 
men att forskarna hade svårt för detta:  

det blev gärna formuleringar av typen ”vi ska öka våra kunskaper inom 
området” och det är ju ett sätt att beskriva det hela som man inte kan mäta 
eller kontrollera så /…/ vi underströk att ni måste försöka formulera 
mätbara mål.187 

Mätbara mål, kvantifierbara resultat samt att ange vilka konkreta bidrag forsk-
ningsprogrammet kan, eller skall, resultera i är något som återkommer i 
Mistras anvisningar till programmen och har också en central plats i anvis-
ningarna om hur programplaner som skall utformas.188 I dessa anvisningar 
hette det inledningsvis: ”The programme plan should include objectives and 
milestones with time-tables and budgets at programme and sub-programme 
level. The milestones should be defined so that it will be possible to evaluate if 
they are reached or not.”189 Dessa krav betraktas dock inte som betydelsefulla 
för forskningens inriktning.190 Utöver att uppmärksamma dessa rekommenda-
                                                           
184 Intervju: Göran A. Persson.  
185 MISTRA årsrapport 1998 s. 2; Intervju: Kerstin Lövgren, Björn Englund, Göran A. Persson.  
186 G. A. Persson (1999a) s. 5.  
187 Intervju: Göran A. Persson. 
188 Se t ex “Vägledning för framtagning av Programplan” (1996); ”A MISTRA Research 
Programme Proposal – General Requirements” (1997); MISTRA årsrapport 1995 s. 2; 
MISTRA årsrapport 1997 s. 2; MISTRA årsrapport 1998 s. 3. Nödvändigheten av konkreta och 
uppföljningsbara mål och åtaganden har påpekats av kanslipersonal vid möten med program-
företrädare, se Programkonferens 1998, kansliets minnesanteckningar; Programkonferens 2000, 
kansliets minnesanteckningar. 
189 SP SP9505, annex BM9505.4. Anvisningarna formulerades även som att det skall vara 
”objectives and measurable milestones”, se SP 9504, annex BM9504.3, BM9504.4, BM9504.5, 
BM9504.6; SP 9601, annex BM9601.2, annex 9601.3, 9601.4; SP 9602, annex 9602.2.  
190 Att mätbara och uppföljningsbara mål inte skulle ha betydelse för forskningens inriktning 
överensstämmer inte med studier som gjorts i fråga om hur kvantifiering har haft betydelse för 
utformningen t ex inom byråkrati eller för forskning och modellering. Se Theodore Porter 
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tioner i samband med programplanering menar jag att man även bör notera 
vilka motiv som fanns för koordineringsförfarandet och dialogen mellan 
förslagsställare och kanslipersonal. Grunden till den roll som kanslipersonalen 
påtog sig utgjordes av att ansökningarna inte uppfyllde de förväntningar som 
fanns och i utlysningsdokumentet från 1994 angavs till exempel målsättningar 
om ”radikalt nya attityder och lösningar” samt ”en teknologisk omoriente-
ring”.191 Vad innebär dessa målsättningar enligt Mistras personal? Vilka 
förväntningar fanns på forskningens möjligheter att uppnå dessa målsätt-
ningar? Dessa frågor kommer att behandlas löpande i detta kapitel, men blir 
än mer centrala i nästa kapitel i vilket Mistras propåer om en lösningsinriktad 
forskning kommer att sättas i förgrunden.  

Beträffande planeringsprocessen är det väsentligt att notera ytterligare ett 
utmärkande drag i stiftelsens arbete, vilket utgörs av tanken om att program-
planeringen skulle vara öppen för att kunna inkludera nya projekt och 
personer allteftersom: ”Planning should be done with the understanding that a 
research program will be open in the sense that new proposals can be 
considered and added as the program develops.”192 Denna idé bottnade enligt 
Göran A. Persson i den nackdel han ansåg föreligga med stora forsknings-
program. Enligt Persson brukar dessa binda upp en och samma forskargrupp 
och det är svårt att byta ut forskare efterhand och ”eftersom man hela tiden 
vill ha så att säga det mest slagkraftiga landslaget inom området så kommer 
det ju upp nya stjärnor under tiden också som man gärna vill slussa in”.193 
Detta innebär alltså att förutom att Mistra skulle finansiera något nytt – 
lösningsinriktad forskning organiserad i program – så fanns även en tanke om 
att det var Sveriges bästa miljöforskning som skulle få finansiering; att det var 
Sveriges forskningselit som skulle få finansiering.194 

I Mistra myntades tidigt devisen ”MISTRA-stödd forskning – inte bara mer 
av samma sak”195 och avsikten med stiftelsen presenterades som att ”uppnå 
ett nytänkande, nya vägval och samarbetsformer som gynnar både svensk 

                                                                                                                                                                          
(1995) Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life; Sheila Jasanoff & Brian 
Wynne (1998) ”Science and decisionmaking”, Human Choice and Climate Change vol 1, red. S. 
Rayner & E. L. Malone; Robin Grove-White (1996) ”Environmental Knowledge and Public 
Policy Needs: On Humanising the Research Agenda”. 
191 ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 3 (egen översättning).  
192 “The planning process – general requirements” (1994). I SP 9403, punkt 3 diskuteras 
inkomna ansökningar och att det är få programförslag som är av hög kvalitet och att 
koordinering därför skall ske. I samband med detta framhöll styrelsen att ”the programs started 
should not be closed but sufficiently flexible to incorporate good research proposed later on by 
new scientific groups”.  
193 Intervju: Göran A. Persson.  
194 Harry Rågvik (1995) ”MISTRA – en miljöstrategisk maktfaktor, nr 8 (”intervju” med Göran 
A. Persson). Att denna föreställning fanns för handen har även två forskare som sökt pengar 
hos Mistra givit uttryck för, intervju: forskare G; programchef 4. 
195 MISTRA årsrapport 1995. Se även G. A. Persson (1999a) s. 4; ”MISTRA Research 
Programme Proposals – some reflexions on the experience so far” (1996). 
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miljöforskning i stort och Sverige som nation”.196 Stiftelsens ledning motivera-
de detta nytänkande med att svensk miljöforskning i alltför ringa utsträckning 
hade varit lösningsinriktad, men också hade för liten påverkan på beslutsfat-
tandet. Forskningen hade primärt varit effektinriktad och problemdimen-
sionerande och flera av de tidiga kanslimedarbetarna har menat att de drevs av 
tanken att få forskningen att bli av större betydelse för beslutsfattandet. Detta 
förutsattes kräva att forskarna i högre utsträckning skulle utgå från problem i 
samhället och försöka lösa dessa.197 Mistras uppdrag beskrevs bland annat 
som att det ställde ”svenska forskare inför nya utmaningar genom att föreslå 
samarbete mellan forskningsgrupper i tvärvetenskapliga, lösningsinriktade 
program”.198 De svårigheter som sedan uppstod vid programplaneringen 
förklarades exempelvis med att forskare tenderar att föredra ”sina egna 
projekt och vill fortsätta med det de håller på med”,199 vilket föranledde att 
styrelseledamot Arne Jernelöv har gett uttryck för att det hos kanslipersonalen 
fanns en tanke om att universitetet måste moderniseras och effektiviseras och 
att detta har legat till grund för att den inte har varit benägen att kompromissa, 
utan forskarna skulle helt enkelt anpassa sig.200 Att denna tanke fanns för 
handen har även kanslipersonalen gett uttryck för och i dokumentet 
”MISTRA Research Programme Proposals – some reflexions on the experien-
ce so far” betonar man att de måste hålla fast vid den fastslagna linjen om en 
förnyelse av miljöforskningen skall komma till stånd. 201  

Mot denna bakgrund kan man således konstatera att det åtminstone hos 
kanslipersonalen fanns en bild av att Mistra skulle bidra till en förnyelse och 
förändring av den akademiska forskningen och när ansökningarna inte 
uppfyllde detta valde man en aktiv roll för att försöka åstadkomma de forsk-
ningsprogram som man hade i åtanke. Denna process har bland annat 
framträtt genom det koordineringsförfarande som kom till stånd, ett koordi-
neringsförfarande som det finns anledning att studera närmare, men det finns 
även anledning att närmare att undersöka hur kansliets roll har diskuterats av 

                                                           
196 MISTRA årsrapport 1995 s. 2.  
197 Intervju: Göran A. Persson; Jan Nilsson, Kerstin Lövgren. 
198 MISTRA årsrapport 1996, inledning. För snarlika beskrivningar se även MISTRA årsrapport 
1995; ”MISTRA Research Programme Proposals – some reflections on the experience so far” 
(1996). 
199 MISTRA årsrapport 1998 s. 2. I ”MISTRA Research Programme Proposals – some 
reflexions on the experience so far” (1996) framhåller man i samband med att problem med 
programplaneringen diskuteras att: “It is a realistic assumption that the main interest from 
scientists in MISTRA-programmes is to get funding preferably for ongoing activities”. Detta 
har även Göran A. Persson framhållit i intervju.  
200 Intervju: Arne Jernelöv.  
201 ”MISTRA Research Programme Proposals – some reflexions on the experience so far” 
(1996). Se även intervju: Göran A. Persson, Kerstin Lövgren, Jan Nilsson. Att universitets-
forskningen skulle förnyas utgör också ett drag som Mats Benner menar var framträdande i den 
borgerliga regeringens forskningspolitik, se M. Benner (2001) s. 86-89.  
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olika personer verksamma inom stiftelsen som ett led i att klargöra kansliper-
sonalens funktion i planerings- och beslutsprocessen.  

Utdragen planeringsprocess i dialog med kansliet 
I de diskussioner som Mistras tredje styrelse haft om planerings- och besluts-
processen har frågan om den tid det tagit från den första idéskissen tills ett 
slutligt besked ges om avslag eller bifall varit central. En kluvenhet har fram-
trätt i vilken man å ena sidan anser att den långa tiden är behövlig för att få till 
stånd de integrerade forskningsprogram man eftersträvar, men att processen å 
den andra sidan kan verka avskräckande för forskare att ge sig in i, och att de 
därför hellre avstår från att söka medel hos Mistra. Stiftelsen skulle därmed 
missa potentiellt sett goda forskningsprogram. Hos de styrelseledamöter som 
antingen själva tidigare sökt pengar av Mistra, eller verkat inom andra 
forskningsfinansiärer, framträder en viss tveksamhet till det arbetssätt som 
utformats på Mistra. Den problematik som uppmärksammas handlar i mångt 
och mycket om den dialog ansökningsskrivandet har skett inunder, ”vilket 
gjorde att de [kanslipersonalen] hade en hand i själva utformningen av projek-
tet, ofta vilka som skulle inbjudas och vara med”.202  

Kanslipersonalens makt är något som dryftats av såväl styrelseledamöter 
och forskare. En programchef menar att involvering innebär att man också 
måste ta ett ansvar för resultatet:  

Det innebär ju att man committar sig till projektet och blir det ett 
misslyckande så är det faktiskt också ett misslyckande för handläggarna.203 

En snarlik idé kommer även till uttryck hos styrelseledamot Lars-Erik 
Liljelund som menar att kansliets aktiva roll även har effekter på besluts-
fattandet:  

Det var en del kritik från forskarsamhället på 90-talet mot Mistra där man 
upplevde att man från Mistras administration var alldeles för överaktiv i 
programmens planering /…/ och där tog man på sig ett väldigt stort ansvar 
för om sedan de här utvärderingarna sänkte programmet då hade man ju 
liksom gått i en tjänstemans ärende och trott att det skulle fixa sig, och det 
handlar om /…/ legitimiteten på något sätt.204 

Flera styrelseledamöter tar upp att kansliets involvering i programplaneringen 
innebär en topp- eller tjänstemannastyrning av forskningsprogrammen och att 
det i sig är något som forskare tenderar att starkt vända sig mot. Styrelseleda-
mot Arne Jernelöv drog paralleller mellan den administrationskultur som 
framträder i Mistra till den i Naturvårdsverket där flera i kansliet tidigare hade 
                                                           
202 Intervju: Arne Jernelöv. Se även intervju: Åke Bergman, Lars-Erik Liljelund.  
203 Intervju: programchef 4. Denne programchef ger även uttryck för att ett avslag i en process 
i vilken administrationen har varit involverad i skiljer sig från ett avslag från andra finansiärer 
eftersom ”Mistras handläggare är en del i beslutsfattandet. Det är inte styrelsen som fattar 
beslut, utan Mistras ledning har i hög grad möjlighet att påverka det här. Däremot om du går in 
[med en ansökan] till ett forskningsråd med en utvärderingskommitté så kan de säga ja eller nej 
och den enskilde handläggaren har nästan ingen makt.” 
204 Intervju: Lars-Erik Liljelund.  
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arbetat. Jernelöv betonade att detta arbete kan ske utifrån goda argument och 
att handläggarna kan agera utifrån tanken om att vara behjälpliga och förklara 
modellen, och att detta också kan vara relevant i vissa fall, även om det också 
innebär ett element av styrning.205 Men han menade också att trots att 
handläggaren kan ha goda skäl för sitt agerande innebär det också att han eller 
hon ger uttryck för ”vad som närmast är personliga preferenser”206 och att 
forskarnas kritik mot detta med tjänstemännens makt bottnar i den 
beroendeställning de står i, vilken innebär att man ställer upp på premisserna 
fast man ogillar dem: 

Det ena är att man ogillar det [styrning] som princip, å andra sidan är de 
allra flesta väldigt benägna att spela med när det gäller ett eget mycket stort 
anslag. /…/ De som är mest så att säga sura i kritiken är ju de som tyckte 
att spelade med /…/ och sedan inte fick några pengar som då på något sätt 
känner sig dubbelt lurade i någon mening.207 

Även styrelseledamot Sverker Sörlin framhåller att den grundläggande 
utgångspunkt som forskare tenderar ha ifråga om planering är att ”stora 
program är inte bra [och] toppstyrning av program är inte bra”,208 men att det 
finns en kulturblandning i Mistra och att stiftelsen kombinerat forskningens 
frihet med en stark styrning:  

…man inbjöd forskarna att själva komma med förslag såsom [man] brukar 
göra. I och med att man gjorde det, så /…/ avstod man [i praktiken] 
samtidigt från att själva ha en idé om vad som borde göras. Man så att säga 
öppnade för forskningens frihet på ett sätt som gjorde att man blev befriad 
från att själv tala om vad som var viktigt.209 

Intentionerna bakom kansliets involvering i programplaneringen tas även upp 
av styrelseledamot Åke Bergman, som menar att  

…det fanns säkert inga dåliga intentioner i det [kansliets involvering], men 
[att] det kanske var en bristande förståelse för forskningsverksamheten 
/…/ man sitter som administratör, man sitter som person i en organisation 
som har mycket pengar [och] man vill göra det bästa möjliga av det, men 
man hade kanske inte riktigt klart för sig hur det såg ut på andra sidan.210  

Samtidigt måste denna tanke ställas mot den idé Arne Jernelöv gett uttryck för 
att kanslipersonalen ville förändra de strukturer som präglar universitet. De 
stora program Mistra syftade till att finansiera ansågs förutsätta ett annat sätt 
att arbeta och som en kanslimedarbetare framhöll är: 

…en av de stora svagheterna i /…/ den akademiska traditionen /…/ är den 
akademiska kollegialitetsprincipen, den är föga ägnad att fungera i ett 
sammanhållet projekt. Ska man ha ett problemorienterat projekt, [och] det 

                                                           
205 Intervju: Arne Jernelöv.  
206 Intervju: Arne Jernelöv.  
207 Intervju: Arne Jernelöv.  
208 Intervju: Sverker Sörlin. 
209 Intervju: Sverker Sörlin. 
210 Intervju: Åke Bergman. 
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ska bli bra, då måste man låta den överordnade problemställningen få 
bestämma vad som ska komma med och i vilken omfattning.211 

Sammantaget kan man konstatera att den förändringstanke som har funnits i 
Mistra på ett övergripande plan har handlat om att finansiera en forskning 
som skulle lösa problem och att denna målsättning skall vara bestämmande 
för programmets utformning. Men eftersom ansökningarna inte låg i linje med 
dessa intentioner tog kanslipersonalen en aktiv roll i att försöka administrera 
fram denna forskning, en roll som bland annat har inneburit att forsknings-
ansökningar koordinerades. Men hur kunde denna process ta sig till uttryck 
och i vilken omfattning har det skett?  

I det dokument som kanslipersonalen inledningsvis skickade ut till förslags-
ställare framgick att koordinering av ansökningar kunde komma att bli 
aktuellt.212 I detta dokument framgår att processen kunde ske på två sätt. Om 
det gällde ett fåtal ansökningar ombads gruppen själv att undersöka möjlig-
heterna att utveckla ett gemensamt programförslag. Om det gällde ett större 
antal ansökningar inom samma område bjöd Mistra in forskargrupperna till ett 
möte där möjligheterna till samverkan undersöktes. Därefter utsåg Mistra en 
planeringsgrupp eller en oberoende expert för att utveckla ett programförslag. 
Denna senare modell valdes också om det fanns behov av att tillföra ytterliga-
re någon forskargrupp redan från början.213 Beslutet om denna samordnings-
process har fattats av kansliet.214 Av dokumentet framgår även att forsknings-
programmen betraktas som öppna i den meningen att nya förslag kan beaktas 
och läggas till efterhand, likaså framhålls att en ansökan kan avslås helt eller 
delvis.215  

Granskar man besluten om planeringsanslag216 framträder att koordinering 
har gjorts i majoriteten av fallen under de första åren.217 Koordineringen har 
inneburit att kansliet valt ut en eller flera forskargrupper att ansvara för den 

                                                           
211 Intervju: Kerstin Lövgren. Notera att detta förutsätter att någon också är kapabel att avgöra 
vad den överordnade problemställningen befordrar.  
212 ”What happens with my proposal?” (1994).  
213 What happens with my proposal to MISTRA? (1994) (daterat 94-10-13) s. 2.  
214 Intervju: Göran A. Persson, Kerstin Lövgren, Jan Nilsson. 
215 “What happens with my proposal to MISTRA?” (1994) (daterat 1994-10-13) s. 3. 
216 Jag fokuserar på beslut om planeringsanslag eftersom koordinering i huvudsak sker i 
samband med dessa beslut och eftersom detta avslag är mer eller mindre avgörande för vilka 
fullständiga programansökningar som kommer till stånd. 
217 För perioden 1994 till 2000 har Mistra fått in 210 ansökningar om planeringsanslag, av dessa 
har 88 avslagits, resterande koordinerats eller fått planeringsanslag. För att få en ungefärlig 
uppskattning av koordineringens omfattning har jag gått igenom ett material för åren 1994 och 
1995 som består av kanslipersonalens förslag till beslut och som också inkluderar anvisningar 
till förslagsställare. Detta material omfattar 89 ansökningar, av 171 inkomna under perioden. 
Av dessa avslogs 50 (av totalt sett 69 avslag för perioden), 24 koordinerades (av totalt 64 för 
perioden), och 16 tillstyrktes (av 38 för perioden). Av de 16 tillstyrkta ansökningarna, som finns 
i mitt material, är 11 koordinerade.  
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fortsatta planeringen218 och av åtskilliga beslut framgår att förslagsställarna 
skall beakta ansökningar från andra forskargrupper.219 Detta uttrycks till 
exempel som att ”some of the projects may be considered in other 
programs”220 och ”the proposal will be considered in the granted program 
[namnet]”.221 En forskare som varit med i en dylik process menar att det 
kändes som att ”[det] Mistra försökte var att plocka ur alla godbitarna och 
stoppa in i ett projekt, det innebar inte att de direkt formulerade projekt-
ramen, men att de hade idéer om vad som de tyckte borde ingå och vad som 
var viktigt”.222 Detta innebar, menar denne forskare, en märklig situation i 
vilken man mer eller mindre tvingades till att ta in andra forskargrupper.223 
Men besluten om ansökningar visar också att ansökningarna hanterades 
fristående från forskarna och att vid koordineringen skulle, eller kunde, vissa 
forskare ta tillvara idéer som presenterats i ansökningar av andra forskare. 
Detta har också framgått av intervjuer med kanslipersonalen, vilket följande 
beskrivning visar på: 

Kerstin: Vi kallade till om man säger ett första /…/ informations- och 
brainstormingsmöte på Mistra för att utröna om det överhuvudtaget fanns 
intresse för samverkan i den här kretsen och eftersom det hade kommit in 
projektansökningar för var och en /…/ hörde [man] sig för lite grann om 
intressen. /…/ När vi [sedan] tog beslut om ett planeringsanslag /…/ tog 
[vi] samtidigt ett beslut om att ansökningarna A, B, C, D och E skulle 
beaktas och ingå i planeringen /…/ 
Malin: /…/ Innebar det att det var ett åläggande att ta med de här 
personerna? 
Kerstin: Nej, nej inte alls. /…/ Planeringsuppgiften var att utifrån den här 
materian komma med ett förslag, men det var full frihet för den som gjorde 
det, att välja vilka han ville ta med eller inte.224  

Den process som beskrivits ovan har, märk väl, i första hand präglat Mistras 
initiala skede och har efterhand utvecklats och förändrats. Det kan vara svårt 
att förklara dessa förändringar utifrån en enskild händelse, men man kan peka 
på ett par tänkbara orsaker: ett kraftigt minskat antal ansökningar, kritik från 
forskarsamhället mot beredningsprocessen, nya medarbetare vid Mistra liksom 

                                                           
218 Ansökningar där en större grupp ansökningar inkommit och en eller ett par forskare har 
utsetts som ansvariga för fortsatt planering: Dnr 94097 Sustainable Urban Development; Dnr 
94140 RESE; Dnr 94151 Towards sustainable food production and distribution; Dnr 94157 
Urban Water; Dnr 94159 COLDREM; Dnr 95005 SUCOZOMA; Dnr 95006 VASTRA, Dnr 
94136 MAT 21.  
219 Exempel på ansökningar där enstaka projekt framhålls vara relevanta för andra planerings-
grupper: Dnr 94130, Dnr 94147, Dnr 94158, Dnr 94166, Dnr 94169, Dnr 94174, Dnr 96021, 
Dnr 99023, Dnr 99026. 
220 Dnr 94130. 
221 Dnr 94147. 
222 Intervju: forskare H. Se även intervju: forskare D. 
223 Intervju: forskare H. 
224 Intervju: Kerstin Lövgren. 
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nya styrelseledamöter. Det finns följaktligen skäl till att undersöka hur plane-
ringsprocessen har utvecklats inom Mistra. 

Planeringsprocessen förändras, men grundidén kvarstår 
Koordinering av ansökningar utgör alltså något som präglade Mistras initiala 
arbete. Som underlag för detta fanns ett stort antal ansökningar. Under första 
året kom det in 135 ansökningar om planeringsbidrag. Redan nästföljande år 
hade denna siffra sjunkit till 36 ansökningar, men nedgången stannade inte 
där: 1996 kom femton ansökningar in och året därefter nio. År 2000 fick 
Mistra bara in tre ansökningar om planeringsanslag.225 De tre akademierna, det 
vill säga Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Kungliga Vetenskaps-
akademin (KVA) och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), har i 
sina utvärderingar av Mistra226 återkommit till frågan om det minskande 
ansökningstrycket och uppmanat stiftelsens kansli att analysera orsakerna till 
det.227 Ansökningstrycket har även diskuterats i Mistras ledning och i ett 
dokument framhåller man att ansökningsprocessen ofta uppfattas som tids-
krävande och tungrodd.228 Men man menar också att det inte finns så många 
idéer i forskarsamhället som lämpar sig för Mistras breda och tvärvetenskap-
liga inriktning samt att forskarsamhället inte primärt är orienterat mot 
problemlösande utan snarare mot ”problemsökande och -definierande”.229  

Det låga ansökningstrycket diskuteras även i strategidokumentet MISTRA 
2004 och häri angav man följande tänkbara orsaker: (1) lösningsorienterad 
forskning ställer särskilda krav som kan vara svåra att förena med inomveten-
skapliga krav, (2) kontakterna mellan forskare och avnämare är ofta svaga, 
vilket medför bristande ömsesidig förståelse för varandras behov och 
intressen, (3) de lätta och medelsvåra miljöproblemen är till stor del avklarade, 
(4) ett tvivel på den naturvetenskapliga kunskapens roll när det gäller att lösa 
                                                           
225 Detta baseras på en genomgång av inkomna ansökningar om planeringsanslag. År 2001 
ökade antalet ansökningar om planeringsanslag till 29 varav 17 i utlysningen ”Den nya 
biologin” och år 2002 kom det in åtta ansökningar. Jag vill dock poängtera att det i vissa lägen 
är mycket svårt att avgöra huruvida en ansökan gäller planeringsanslag eller inte och att mindre 
avvikelser därför kan finnas vid en ny genomgång.  
226 En uppgift som definieras i Mistras stadgar § 18.  
227 ”En granskning av verksamheten 1996” (1997) s. 9-10; ”En granskning av verksamheten 
1997” (1998) s. 10; ”En granskning av verksamheten 1998” (1999) s. 9-10; ”En granskning av 
verksamheten 1999” (2000) s. 5. I Akademiernas granskning för år 1997 reses frågan om det 
kan finnas spärrar i Mistra-konceptet som avhåller, däribland ”den klara målinriktningen att lösa 
miljöproblem”, emedan brist på intresse från forskares sida utgör en förklaring till det ringa 
antalet ansökningar i granskningen för år 1999, se ”En granskning av verksamheten 1997” 
(1998) s. 10 resp. ”En granskning av verksamheten 1999” (2000) s. 9. I ”En granskning av 
verksamheten 1996” angav man att ett femtontal ansökningar om planeringsanslag per år bör 
vara tillräckligt ”för att åstadkomma en successiv förnyelse av programportföljen” (s. 13). 
228 ”MISTRAs förutsättningar, arv och framtid” (2000) s. 6. 
229 ”MISTRAs förutsättningar, arv och framtid” (2000) s. 6-7; ”MISTRAs framtida strategi” 
(2000). Notera också den tidigare uttryckta uppfattningen att forskare tenderar att vilja få 
finansiering för redan pågående aktiviteter, vilket uttrycktes i dokumentet ”MISTRA Research 
Programme Proposals – some reflexions on the experience so far” (1996). 
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miljöproblem, och (5) ansökningsprocessen upplevs som alltför tidskrävande 
och osäker.230 I dokumentet föreslås att Mistra skall beställa forskning om 
frågor och områden som är av särskild vikt och att en tänkbar modell för detta 
är att tillsätta planeringsgrupper som skall definiera och skapa samsyn kring 
vilka problem som behöver lösas, formulera visioner, översiktligt analysera 
alternativa lösningar samt identifiera, avgränsa och prioritera centrala områden 
för Mistra-stöd.231 Dokumentet diskuterades på Mistras styrelsemöte i juni 
2000 och man tillsatte två planeringsgrupper för områdena klimatförändringar 
och den nya biologin.232 Detta har resulterat i att man senare har utlyst 
forskning inom dessa områden och Mistras ledning har senare konstaterat att 
man har lyckats att bryta det låga ansökningstrycket. Men man har även 
konstaterat att det fria flödet av ansökningar fortfarande är lågt.233    

Under den andra styrelsen, som tillträdde 1997, och än mer under den 
tredje styrelsens verksamhetsperiod, vilken inleddes år 2000, kan man notera 
ett delvis nytt sätt att bedriva verksamheten på.234 Ett inslag i detta utgörs av 
att Mistras ledning själv definierar områden i vilka man utlyser forsknings-
ansökningar. Under den tredje styrelsen har valet av dessa områden har gjorts 
med utgångspunkt i analyser av miljöforskningens agenda,235 men också 
genom att man har tillsatt beredningsgrupper för att utveckla idéer som 
kansliet och styrelsen föreslagit. Dessa beredningsgrupper har i grova drag fått 
föreslå vilken inriktning forskningen skall ha samt författat utlysningstexter.236 

                                                           
230 MISTRA 2004 (2000) s. 13. Notera att även andra uppfattningar finns i fråga om det 
minskade ansökningstrycket. Britt-Marie Bertilsson på kansliet hänvisar till ett generellt minskat 
ansökningstryck samt till att Mistra hade lite pengar och att det var känt att utrymmet för nya 
program inte var särskilt stort (intervju). Betänk också att många kontakter har inletts muntligt. 
Det kan därmed ha funnits förslag som avfärdats endast efter inledande samtal och som således 
inte finns diarieförda.  
231 MISTRA 2004 (2000) s. 13. 
232 SP nr 33, punkt 8; MISTRA 2004 (2000) s. 16-17. 
233 ”Riktlinjer för beslut om nya program under de närmaste tre åren” (2002) s. 3. Att få 
ansökningar kommer in till Mistra konstaterades även på styrelsemötet 15 mars 2002 
(minnesanteckningar). 
234 Den andra styrelsen tillträdde i samband med att den socialdemokratiska regeringen lyckats 
återfå viss kontroll över stiftelserna genom att kunna utse stiftelsens styrelseledamöter och i 
denna tidsperiod – 1997 – skedde stora nedskärningar i de offentliga anslagen till forskning och 
det fanns uppenbara diskussioner i Mistra om stiftelsens inriktning, vilket också 
styrelseordförande Rolf Annerberg talar om (intervju).   
235 Mistras ledning initierade ett antal analyser om miljöforskningen och framtidens agenda, 
däribland följande: Lena Sommestad & Bo Malmberg (2000) ”Tunga trender i den globala 
utvecklingen”; Olle Åslander (2000) ”Backspegeln: Miljövårdens beslutsagenda i ett 5-10 års 
perspektiv” respektive ”Frontrutan: Miljövårdens beslutsagenda i ett 5-10 års perspektiv”. 
Dessutom initierade man en studie av styrningen av Mistras forskningsprogram, se Lennart 
Arvedson & Hans Nilsson (2000) ”Mot många mål”.  
236 I SP nr 34 beslutade styrelsen om att tillsätta beredningsgrupper för programområdena 
Klimat och Den nya biologin och att en utvärdering av stödformer skall göras. I SP nr 35 
diskuteras rapporter från beredningsgruppen för Klimat respektive Den nya biologin, och på 
det efterföljande styrelsemötet det förslag arbetsgruppen om nya stödformer lämnat. På detta 
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Processen skiljer sig därmed från den tidigare tanken om att låta forskare ha 
frihet att spontant föreslå idéer till forskningsprogram i och med att man 
pekar ut det område man vill ha ansökningar inom. Detta innebär ingalunda 
att dörren är stängd för fria forskningsförslag utan utlysningarna inom 
särskilda ämnesområden skall ses som ett komplement till ett spontant inflöde 
av ansökningar.237  

Att Mistra skulle kunna initiera forskning inom särskilda områden fanns på 
dagordningen redan i inledningsskedet och har också legat till grund för 
etableringen av flera forskningsprogram.238 Det som väsentligt skiljer sig är 
själva processen där satsningarna på klimatforskning och forskning inom den 
nya biologin har skett genom öppna utlysningar efter att en beredningsgrupp 
har arbetat med frågan och definierat vilka frågor man är särskilt intresserad 
av. Tidigare när Mistra initierat forskningsprogram, under den andra styrelsens 
mandatperiod, fick enskilda personer i uppdrag att beskriva forskningsbehovet 
inom det utpekade området och därefter uppdrog man åt en enskild forskare, i 
ett fall två forskare, att utveckla ett programförslag.239 Det är dock viktigt att 
notera att i samband med utlysningarna under 2001 och 2002 har beslut om 
planeringsanslag legat kvar på kansliet, men en skillnad är att kanslipersonalen 
har haft en grupp ansökningar inom samma område att bedöma. Dessutom 
har flera planeringsanslag inom ett och samma programområde getts. 
Vetenskaplig utvärdering och relevansutvärdering har därmed gjorts för flera 
programansökningar inom vardera område och styrelsen har således haft flera 
programförslag att ta ställning till.240 Men hur skiljer sig denna process i 
förhållande till koordinering och dialog under själva planeringsprocessen?  
                                                                                                                                                                          
möte beslutade styrelsen även om att utlysa program inom Den nya biologin och att göra en 
utlysning om idéstöd.  
237 I ”Forskningsteman – idégenerering, hantering samt kandidater för de närmaste åren” 
(2003) förslår man att två tredjedelar av resurserna skall avsättas åt programområden som 
Mistra utlyser och en tredjedel för idéer som forskare eller användare föreslår (s. 1, 7).  
238 Att Mistra skulle komma att initiera program diskuterades redan i organisationskommitténs 
rapport (s. 13) och framfördes även av styrelseordförande vid det första styrelsemötet (SP 9401). 
239 Forskningsprogrammen ASTA (Dnr 98001), MARE (Dnr 98002) och NewS (Dnr 98003) 
tillkom på detta sätt och det skedde i samband med att Naturvårdsverkets forskningsanslag 
drogs in och att Mistra beslutade att åtaga sig att bredda sitt forskningsstöd till det som kallades 
för klassiska Naturvårdsverksfrågor. Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 
(1997) s. 33-35; SP nr 16, punkt 9; SP nr 17, punkt 5; “MISTRAs programportfölj“ (2003) s. 
11. I samband med ASTA fick Lars Lindau uppdraget att ta fram forskningsbehovet och 
Peringe Grennfelt fick uppdraget att utveckla forskningsprogrammet, för MARE var det Ulla-
Britta Fallenius respektive Fredrik Wulf som ålades dessa uppdrag och för NewS var det Lars-
Gunnar Lindqvist respektive Anders Södergren och Sven Ove Hansson. Notera att 
utvärderingsgruppen för MARE, i vilken Thomas Rosswall var ordförande, gav uttryck för 
uppfattningen att programplanering inte bör ges på uppdrag.  
240 I samband med utlysningen inom programområdet Den nya biologin kom det in 17 ansök-
ningar om planeringsanslag, varav fem beviljades, i klimatsatsningen, som kom att kallas 
Changing Climate, kom det in 21 ansökningar och sju fick planeringsanslag. Ansökningarna 
inom Den nya biologin föredrogs på styrelsemötet i oktober 2001 (SP nr 38, punkt 3) och 
beslut om planeringsanslag fattades i januari 2002 (SP nr 41, punkt 3). Programförslag 
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För de program som Mistra initierade under 1997 har jag intervjuat två av 
programcheferna och de framhåller båda att kanslipersonalen hade åsikter om 
själva utformningen av programmet, exempelvis i fråga om vilka personer 
som skulle ingå.241 Planeringen av forskningsprogrammen utgick från en 
förhållandevis väl definierad ram för vad programmet skulle syfta till och vid 
framtagandet av denna har kansliet haft en betydande roll.242 Planeringspro-
cessen fortsatte alltså den inslagna linjen om att det funnits löpande kontakter 
mellan kanslipersonal och förslagsställare. I samband med planeringen inom 
områdena Den nya biologin och Changing Climate, såsom klimatprograms-
satsningen kom att benämnas, kan man notera att dialog mellan kansli och 
förslagsställare har fortgått, men en väsentlig skillnad är att det har funnits 
flera ansökningar inom ett och samma område.243 Det man dock kan notera är 
att koordinering fortfarande har varit ett sätt för Mistra att få till stånd de 
forskningsprogram man vill ha. I samband med utlysningen av Den nya 
biologin koordinerades två programförslag efter att de fullständiga program-
förslagen hade utvärderats och Mistra stod inför beslut om en programsats-
ning. I kansliets beslutsförslag föreslogs att två ansökningar skulle erhålla 
anslag, men styrelsen bordlade i stället två ansökningar och avslog resten.244 
Förslagsställarna till de två bordlagda ansökningarna fick sedan i uppdrag att – 
om intresse fanns – utveckla ett nytt gemensamt förslag till forskningspro-
gram. Motiveringen var att det ena programförslaget innehöll en spännande 
idé, men saknade samhällsvetenskapliga inslag, vilket fanns i det andra 
programförslaget, men som i sig inte bedömdes som tillräckligt intressant för 
ett helt eget program.245 Ett nytt planeringsanslag gavs246 och forskargrupper-
na utarbetade ett nytt förslag som utvärderades. Den vetenskapliga utvärde-
ringen kritiserade förslaget för bristande integration men föreslog att program-
met ändå skulle beviljas anslag, vilket också kansliet föreslog. Styrelsen kom 
dock att avslå ansökan efter en förhållandevis lång diskussion. Motiveringen 

                                                                                                                                                                          
behandlandes i juni 2002 (SP nr. 43, punkt 21-25). För Changing Climate föredrog VD på 
styrelsemötet i mars 2003 att sju planeringsanslag hade beviljats (SP nr 47, punkt 5) och beslut 
om programförslag fattades i december 2003 (SP nr. 50, punkt 12).  
241 Intervju: programchef för ASTA respektive NewS. 
242 Se planeringsunderlag till ASTA Dnr 98001; MARE Dnr 98002; NewS Dnr 98003.  
243 I samband med att beslut fattades om Den nya biologin fanns ett bollplank bestående av 
fyra personer. Vid Changing Climate fanns det en grupp intressenter för avnämare och andra 
som vid sidan om kansliets bedömning fick uttala sig om de inkomna planeringsanslagen. 
Huvudansvaret för beslutsfattande har dock kvarstått hos kansliet. 
244 Förslagsställarna till ett av de avslagna programmen fick dock möjlighet att bearbeta sin 
forskningsidé och en interimistisk programstyrelse tillsattes (SP nr 46, punkt 3). 
Förslagsställarna erhöll ett nytt planeringsanslag (SP nr. 47, punkt 4). Efter en ny utvärdering 
beviljades ansökan (SP nr 47, punkt 15). 
245 Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar. I styrelseprotokollet ges inga kommen-
tarer till bordläggningen (SP nr 43).  
246 SP nr 46, punkt 3. 
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var att ”kravet på integration mellan det föreslagna programmets olika delar 
inte är tillgodosett”.247  

Att avslå ett forskningsprogram på grund av bristande integration är som vi 
kommer att se en förhållandevis vanligt avslagsmotivering och är därför i sig 
inte anmärkningsvärd, men den diskussion som föregick detta beslut och det 
faktum att styrelsen gick emot kansliets förslag till beslut är intressant. Det 
sistnämnda visar på, som en styrelseledamot i den tredje styrelsen påpekar, ett 
specifikt drag i Mistras arbete och anses vara avhängigt att ansökningarna inte 
har genomgått en traditionell beredningsprocess.248 Beträffande ansökan inom 
Den nya biologin ifrågasatte ett par styrelseledamöter det miljöstrategiska i 
programförslaget och de gav uttryck för att Mistra med detta program skulle 
komma att finansiera forskning som redan pågick. Några styrelseledamöter 
ansåg att ett rent samhällsvetenskapligt och humanistiskt forskningsprogram 
vore mer intressant och strategiskt.249 En styrelseledamot reste även tvivel om 
inriktningen mot skog och menade att livsmedel, till exempel raps, skulle vara 
mer intressant.250 Det var följaktligen en omfattande diskussion huruvida 
förslaget skulle beviljas eller avslås och VD föreslog mer eller mindre omedel-
bart att styrelsen skulle kunna besluta om ett ”ja, men” eller ”nej, men” och 
därmed villkora beslutet. Diskussionen mynnade dock ut i att det blev ett nej, 
utan vidare förpliktelser.251 

Att jag lyfter fram och redogör för denna process beror på att åtskilliga 
styrelseledamöter uttryckte besvikelse över de programförslag som lades fram 
på styrelsens bord. En av styrelseledamöterna ställde senare frågan ”vad är det 
som inte får planeringsanslag?”.252 Han konstaterade att styrelsen bara ser de 
ansökningar som får planeringsanslag och reste en fråga om hur utsorterings-
processen går till. Processen kring Den nya biologin menar jag visar att några 
styrelseledamöter ifrågasätter beredningsprocessen och kansliets roll, men 
också själva beslutsprocessen eftersom beslut ofta villkoras, vilket innebär att 
planeringsprocessen ytterligare förlängs. Några styrelseledamöter har också 
fört fram att beslutsprocessen skiljer sig från en sedvanlig beredningsprocess. 
Detta gör att styrelseledamot Sverker Sörlin menar att styrelsen agerar med 
större frihet vid beslutsfattande än vad som är brukligt inom forsknings-
råden.253 Att tvivel eller kritik finns mot planerings- och beslutsprocessen 
inom Mistra framgår även i den intervjuundersökning kansliet gjort med 

                                                           
247 SP nr 47, punkt 16. 
248 Intervju: Sverker Sörlin.  
249 Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar; Styrelsemöte 12 december 2002, minnes-
anteckningar. 
250 En kommentar som måste kommenteras; den samhällsvetenskapliga del som utgjorde en del 
av detta programförslag var i den ursprungliga ansökan inriktad på livsmedel, däribland raps.  
251 Styrelsemöte 24-25 juni, 2002, minnesanteckningar.  
252 Intervju: Lars-Erik Liljelund. 
253 Intervju: Sverker Sörlin. 
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styrelseledamöterna under 2002 om kansliets stöd och service till styrelsen.254 
Detta leder över till att sätta fokus på beslutsfattandet inom Mistra. 

2.2.2 Beslutsfattande: utgångspunkter och befogenheter  
När det gäller ansökningsprocessen i Mistra kan man urskilja tre tillfällen då 
beslut av avgörande karaktär fattas beträffande ansökningar om forsknings-
program: planeringsanslag, program och fas 2. Beslut om planeringsanslag har, 
vilket jag tidigare nämnt, styrelsen delegerat till VD, medan beslut om 
programansökan och fas 2-ansökan fattas av styrelsen. Inför styrelsebesluten 
görs två utvärderingar, en vetenskaplig utvärdering och en utvärdering av 
relevans (användbarhet) respektive nytta.255 Den vetenskapliga utvärderingen 
görs av en internationell expertgrupp och kansliet väljer ut vilka som skall ingå 
i den. Inledningsvis fick även förslagsställare föreslå personer, vilket även 
ledamöter i Mistras vetenskapliga råd fick göra så länge det fanns.256 Den 
vetenskapliga utvärderingsgruppen leds normalt av en svensk ordförande och 
består i övrigt av tre eller fyra ledamöter. I samband med fas 2-utvärderingar-
na är praxis att ”återanvända” någon ur den första utvärderingsgruppen. De 
instruktioner utvärderarna får presenteras i Vägvisare för MISTRA program och 
de ombeds fästa särskilt stor vikt vid kvaliteten i programmet som helhet, men 
även bedöma korsbefruktning, sannolikheten till framgång vid implemente-
ring, samt samarbete med andra forskare och med faktiska och potentiella 
resultatanvändare.257 Utvärderingsgruppen träffas i Sverige och en hearing 
hålls med förslagsställarna, i vissa fall görs även ett besök vid en eventuell 
försöksanläggning eller dylikt. Därefter skriver utvärderingsgruppen en 
gemensam rapport där förutom ett förslag till beslut även förslag till föränd-
ringar skall ges. 

                                                           
254 Intervju: Lars-Erik Liljelund, Åke Bergman; ”Kansliets stöd och service till MISTRAs 
styrelse” (2002) s. 2. 
255 Notera skillnaden i begreppsanvändning, i samband med utvärdering inför programstart 
används benämningen relevansutvärdering, i samband med utvärdering inför fas 2 talar man i 
Mistra om nyttoutvärdering.  
256 När Mistra etablerades tillskapades ett Vetenskapligt råd vars primära funktion framhölls 
vara att identifiera områden i vilka forskningsprogram skulle kunna initieras, men även att bistå 
i funktionen att koordinera forskningsgrupper samt att bedöma ansökningar när enskilda 
ledamöter har specifika ämneskunskaper beträffande ansökan, men även ge sin bedömning 
inför att Mistras styrelse skall fatta beslut om anslag, se ”The MISTRA PROCESS: From 
research proposal to application” (1994) s. 4-5, men även SP 9401 och SP 9402. Det 
vetenskapliga rådet lades ned 1997, men det finns inte någon motivering i styrelseprotokoll, 
något som även de tre akademierna som utvärderar Mistra påtalat (”En granskning av 
verksamheten 1997” (1998) s. 19). Informanter har menat att nedläggningen skedde eftersom 
rådets funktion blev snarlik styrelsens, se intervju: Kerstin Lövgren, Rolf Annerberg, Göran A. 
Persson. De tre akademiernas utvärderare ger dock uttryck för att den förändring av 
styrelsesammansättningen som inträffade 1997 motiverar ett aktivt arbetande vetenskapligt råd, 
eftersom den vetenskapliga och internationella kompetensen i styrelsen, enligt deras 
bedömning, försvagades, se ”En granskning av verksamheten 1997” (1998) s. 6.  
257 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 12.  
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Den relevansutvärdering som görs i samband med en programansökan har 
gjorts genom att kansliet sänder ut förslaget på remiss till myndigheter, organi-
sationer och näringslivsföreträdare, vilka väljs utifrån deras förväntade intresse 
av forskningsprogrammet. De ombeds bland annat svara på frågor om bety-
delsen av miljöproblemet, om forskningen är lösningsinriktad, hur stor den 
potentiella nyttan är av programmet, om resultatet kan förväntas bidra till att 
stärka Sveriges konkurrenskraft och vilka delar i programmet som är mest 
angelägna ur ett användarperspektiv.258 Syftet framhålls vara att ”klarlägga om 
programmet bedöms kunna ge ett påtagligt bidrag till lösningen på de miljö-
problem, mot vilka programmet är inriktat”.259 Som alternativ till remissför-
farande har hearings hållits där tilltänkta intressenter har bjudits in och fått ge 
synpunkter. Likaså har intervjuer gjorts med tänkbara intressenter för forsk-
ningsprogrammets resultat. Inför att Mistras styrelse skall fatta beslut summe-
rar handläggaren programförslaget och resultatet från utvärderingarna, samt 
skriver, i samråd med VD, ett förslag till beslut. I samband med styrelsemötet 
bjuds även förslagsställarna in för att presentera förslaget och svara på eventu-
ella frågor från styrelsen.260 

Om styrelsen tillstyrker ett programförslag ges anslag för en tre- eller fyra-
årsperiod. Därefter sker en ny utvärdering för att ta ställning till om program-
met skall fortsätta i ytterligare tre eller fyra år. Som jag angav ovan är denna 
utvärderingsprocess snarlik den vid programansökan och består av en veten-
skaplig utvärdering och en nyttoutvärdering. Underlaget till den vetenskapliga 
utvärderingen utgörs av en samlad rapport för vad forskningsprogrammet 
uppnått under fas 1, programplan för det senaste året, de 20 mest betydelse-
fulla vetenskapliga publikationerna samt en programplan för fas 2.261 Procedu-
ren är som tidigare: materialet sänds till utvärderingsgruppen, gruppen 
kommer till Sverige och en hearing hålls, ibland i kombination med besök vid 
något av de ingående forskningsmiljöerna. Därefter skriver utvärderingsgrup-
pen sin rapport med slutsatser och rekommendationer. Den andra delen i fas 
2-utvärderingen består av en nyttoutvärdering. Syftet med denna är att 
bedöma nyttan med programmet, men som Mistra konstaterade efter den 
första omgången nyttoutvärderingar kan  

…nyttan vara svår att bedöma redan efter 3-4 år. Vi inriktar oss därför på 
att bedöma den potentiella nyttan – ”kommer resultaten av ett lyckat 
program att bidra till lösningen av utpekade problem?”262  

                                                           
258 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 14. 
259 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 13. Se även Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 18.  
260 Inledningsvis skedde nog inte detta på ett konsekvent sett, åtminstone inte enligt vad som 
kan utläsas av styrelseprotokollen, men det verkar ganska snabbt ha utvecklats som praxis att 
bjuda in förslagsställaren.  
261 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 26. Om programmet vill att utvärderarna skall ta del 
av flera artiklar skall de skickas till Mistra och finns tillgängliga där under själva utvärderingen.  
262 MISTRA årsrapport 1999 inledning. I ”Bedömningsprocessen inför MISTRA-programs fas 
2” (1998) anger man att ”populärt uttryck gäller det att utvärdera om programmet gjort eller 
kommer göra nytta i förhållande till insatta pengar”. 
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Nyttoutvärderingarna ålades inledningsvis programstyrelserna. Detta kom 
dock att ifrågasättas och från och med 2002 ansvarar kansliet för genomfö-
randet, vilket innebär att uppdragen har lagts ut på konsultbolag. Processen 
hade även föregåtts av att ta fram metodik för hur dylika utvärderingar skall 
kunna genomföras.263 I samband med denna förändring av ansvaret för 
nyttoutvärderingarna beslutade Mistras styrelse också att fästa lika stor vikt vid 
de båda utvärderingarna; dessförinnan hade den vetenskapliga utvärderingen 
vägt tyngst.264 

Eftersom en forskningsfinansiärs beslut är ett uttryck för hur denna tolkar 
sitt uppdrag, motiverar det att närmare undersöka denna process i ett led att 
söka efter hur Mistra har tolkat sina stadgar. Ett centralt inslag häri utgörs av 
att studera de direktiv som stiftelsen ger de vetenskapliga utvärderarna, efter-
som de kan förstås som en operationalisering av stiftelsens mandat. Men jag 
riktar även intresse mot de dokument som tagits fram inom Mistra i vilka 
beslutsfattandet och bedömningsgrunder presenteras och diskuteras. Denna 
undersökning om beslutsprocessen kommer särskilt att uppmärksamma två 
aspekter, dels beslut om planeringsanslag, dels på proceduren kring de veten-
skapliga utvärderingarna; i den senare utgör direktiv och valet av utvärderare 
huvudintresset. 

Tillvägagångssätt och kriterier för beslut 
Beslut om planeringsanslag tas av VD och denna ordning har funnits alltsedan 
starten 1994 med undantag för den andra styrelsens verksamhetsperiod då 
beslutet fattades av styrelsen.265 Bortsett från denna period, i vilken också 
endast ett fåtal ansökningar om planeringsanslag överhuvudtaget behandlades, 
så har styrelsen delegerat detta beslut till kansliet.266 Denna beslutsordning har 
kommit att diskuteras och den tredje styrelsen har under 2003 års strategi-
samtal rest frågan om man skall inrätta en permanent grupp som bistår 
                                                           
263 Nyttoutvärderingarna betraktas som problematiska att göra och att det anses saknas 
metoder för att göra sådana. Mistra lät därför några konsulter utveckla metodik kring dessa 
utvärderingar, se dokument Dnr 00036, rapporter ”Nyttoutvärdering av Mistra program” 
(2002) Technopolis; ”Förslag till riktlinjer” (2001) Faugert & Co Utvärdering; ”International 
Practice in R&D Impact Assessment: Lesson for MISTRA” (2002) Erik Arnold & Patries 
Boekholt. För problematiken kring nyttoutvärderingar, se även MISTRA årsrapport 1999 och 
”Strategi för genomslag från MISTRA program” (2003).  
264 SP nr 38, punkt 11. 
265 ”MISTRA: Stiftelsens förvaltning och befogenheter” (1998) s. 2. Bakgrunden till detta finns 
inte motiverat, men ett tänkbart skäl är de förändringar som skedde inom forsknings-
finansieringssystemet och att det fanns en oenighet mellan styrelseordförande och VD om 
Mistras inriktning (intervju: Rolf Annerberg). Dessutom bör man ta i beaktande att det var 
förhållandevis få ansökningar som kom in till Mistra.  
266 I ”MISTRA: Stiftelsens förvaltning och befogenheter” (2002) anges detta som att större 
beslut, t ex policy, större anslag, beslut om program skall behandlas av styrelsen och övriga 
frågor bör delegeras till VD, Administrativ direktör eller kommitté. Dessa beslut får omfatta 
belopp upp till 500 000 kronor (s. 2-3). Se även Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 5. Att 
denna beslutsordning skall kvarstå framförs även i ”Forskningsteman – idégenerering, 
hantering samt kandidater för de närmaste åren” (2003) s. 1, 3, 7.  
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kansliet vid sådana beslut. Att styrelsen själv skulle fatta beslut om planerings-
anslag har avförts med hänvisning till att det skulle kunna inskränka i styrel-
sens frihet vid beslut om program.267 Kansliet har således en central roll vid 
beslut om planeringsanslag och några styrelseledamöter ger uttryck för att de 
som styrelseledamöter har dålig inblick i vilka ansökningar som kommer in 
och vad som sorteras ut,268 samtidigt som det finns styrelseledamöter som är 
helt tillfreds med nuvarande ordning.269 Frågan är då vilka riktlinjer som styrel-
sen formulerat beträffande beslut om planeringsanslag.  

I guiden för ansökningsprocess och programutformning, Vägvisare för 
MISTRA program, presenteras fyra generella kriterier för bedömning av ansök-
ningar. De är:270  

· det behandlade miljöproblemet skall vara relevant och ha strategisk 
betydelse för Sverige.  

· det föreslagna forskningsprogrammet skall vara av högsta veten-
skapliga kvalitet och vara väl integrerat och kostnadseffektivt.  

· planen för hur forskningsresultaten skall komma till användning 
skall vara klart redovisad, väl genomtänkt och möjlig att genomföra.  

· det förslagna forskningsprogrammet skall ha en tydlig och kompe-
tent ledning.  

I Vägvisaredokumentet framgår inte huruvida några av dessa kriterier är 
särskilt betydelsefulla vid bedömningen av ett planeringsanslag, däremot anger 
man att det är väsentligt att förslagsställaren anger vilka som är de viktigaste 
miljörelaterade frågorna eller problemen som programmet syftar till att 
behandla samt ”hur en framgångsrik forskning kan leda till väsentligt minskad 
miljöpåverkan och/eller effektivare resursanvändning”.271  

I samband med intervjuer med kanslipersonalen har jag ställt frågan om hur 
de går tillväga vid beslut om planeringsanslag och vilka kriterier som ligger till 
grund för beslut. Den fråga som de menar utgör den mest strategiskt viktiga 
vid beslut om planeringsanslag är miljöproblemet som programmet avser att 
behandla, medan de andra kriterierna tillmäts större vikt först senare under 
beslutsprocessen.272 Denna hållning överensstämmer med äldre dokument 
som behandlar beslutsfattandet. I ett dokument från 1994 listas fem kriterier: 
strategisk betydelse, vetenskaplig kvalitet, koncentration och internationellt 
samarbete, programledning, utbildning och träning av forskare, samt vad 
andra forskningsfinansiärer finansierar; detta sista kriterium handlar om att 
                                                           
267 ”Kansliets stöd och service till MISTRAs styrelse” (2002) s. 2-3. På styrelsemötet 15 mars, 
2002 diskuterades ett arbetsutskott där denna aspekt poängterades (minnesanteckningar). 
268 SP 9503, punkt 4; ”Kansliets stöd och service till MISTRAs styrelse” (2002); Intervju: Lars-
Erik Liljelund. Styrelsemöte 15 mars, 2002, minnesanteckningar. 
269 Intervju: Lena Torell, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anneli Hulthén; ”Kansliets stöd och 
service till MISTRAs styrelse” (2002).  
270 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 4. 
271 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 5.  
272 Intervju: Jan Nilsson, Björn Englund, Britt-Marie Bertilsson. Se även Miljöstrategisk forskning: 
Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 32. 
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Mistras skall profilera sig mot långsiktig forskning som faller utanför den 
normala finansieringsstrukturen.273 Dessa kriterier diskuteras utifrån deras 
relevans beroende på om det är en ansökan om planeringsanslag eller ett 
fullständigt programförslag och strategisk betydelse framhålls som det vikti-
gaste kriteriet både vid bedömning av planeringsanslag och vid programan-
sökan. De fyra andra kriterierna betecknas som sekundära vid bedömning av 
planeringsanslag men av stor betydelse för programansökan.  

Kriteriet strategisk betydelse diskuteras utifrån stadgarnas krav att finna 
lösningar på viktiga miljöproblem, att forskningen skall bidra till Sveriges 
internationella konkurrenskraft och att möjligheten till industriella tillämp-
ningar skall tagas tillvara.274 Programförslaget skall bedömas utifrån dess rele-
vans för samhället och för industrin. Detta skall ske såväl i ett femårsperspek-
tiv, som i ett 10–15 års perspektiv, och det långsiktiga perspektivet skall prio-
riteras. Bedömningen skall även inkludera en analys av huruvida ny kunskap 
verkligen är en kritisk faktor för att lösa det problem som behandlas, vilket 
framhålls som särskilt betydelsefullt ”since not all environmental problems 
require extensive new research. In many cases all that is needed is develop-
ment work or application of existing knowledge.”275 I strategidokumentet från 
1997 diskuteras det strategiska kriteriet, centralt i denna bedömning som skall 
göras i det inledande skedet utgörs av att bedöma ”problemdefinitioner, visio-
ner, mål, nätverk och intresse för Sveriges framtida konkurrenskraft”.276 

Förutom dessa beskrivningar av kriterier har ytterligare formell vägledning 
för kansliet saknats i hur de skall bedöma vad som är ett viktigt miljöproblem. 
I samband med att jag har tagit upp frågan om beslutsfattande och grunderna 
för beslut under intervjuer har några i kansliet tagit upp en problematik kring 
beslutsfattandet. En menar att beslutet är ”ganska subjektivt, det är lite svårt 
att sätta kvantitativa storheter på det”,277 och en annan att ”vi har [alla] en viss 
diskett, vi har ett visst sätt /…/ att se på det, och med andra här [på kansliet] 
finns det andra perspektiv som skulle vara/…/ positiva”.278 För att motverka 
de tillkortakommanden som beslutsfattandet förknippas med menar Jan 
Nilsson på kansliet att de periodvis har försökt att fatta beslut om planerings-
anslag gemensamt, det vill säga att hela kansliet skulle vara med, men att de 
snabbt har fallit tillbaka till att beslutet tas av VD och handläggare. Kanslichef 
Björn Englund å sin sida har gett uttryck för att formen inte är helt tillfreds-
ställande och att ”styrelsen borde kanske vara mer inkopplad i det läget, för 
/…/ att det är viktigt att det [här] avgörandet [om det strategiska] görs väldigt 
                                                           
273 “The MISTRA PROCESS: From research proposal to application” (1994) s. 3, 11. 
274 “The MISTRA PROCESS: From research proposal to application” (1994) s. 8. 
275 “The MISTRA PROCESS: From research proposal to application” (1994) s. 8. Detta ligger 
till grund för att Mistra efterfrågar kunskapssammanställningar, se Vägvisare för MISTRA 
program (1999) s. 7-8, rev. version (2001) s. 7-8; ”Kunskapssammanställningar” (1999).  
276 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 32. 
277 Intervju: Björn Englund. 
278 Intervju: Jan Nilsson.  

 74 



 Mistra – ett experiment…  

tidigt”.279 Styrelseledamot Lars-Erik Liljelund har ställt frågan om inte detta 
första beslut är det mest strategiskt avgörande och att beslutsordningen 
därmed är problematisk:  

…när det gäller de här programförslagen som kommer in som ska få 
planeringsbidrag så är det helt och hållet överlagt på kansliet och det kan 
man ju faktiskt fundera på. /…/ Om man skulle se den fasen som kanske 
den mest strategiska då borde man vända på det /…/ Vad är det som inte 
får planeringsbidrag? Vi ser ju egentligen bara det som får planerings-
bidrag.280 

I den tredje styrelsen har en diskussion förts beträffande denna beslutsordning 
där kansliet, i praktiken VD och en handläggare, är ansvarig för beslut om 
planeringsanslag. En dylik diskussion kan givetvis också ha förts i de tidigare 
styrelserna, men det har i så fall inte gett avtryck i några dokument.281 Men 
man kan notera ytterligare en förändring i Mistras arbetssätt, vilken innebär att 
styrelsen har börjat peka ut vilka områden de bedömer som särskilt viktiga 
och gör utlysningar i dessa.282 Styrelseledamot Sverker Sörlin uppfattar att man 
inom Mistra initialt avstod från att göra detta och att det utgör ett element i 
den kulturblandning han menar ha präglat stiftelsens arbete:  

… i praktiken avstod man /…/ från att själv ha en idé om vad som borde 
göras, man så att säga öppnade för forskningens frihet på ett sätt som 
gjorde att man blev befriad från att själv tala om vad som var viktigt. Det är 
ju egentligen, nu låter det som att jag menar att man var lat och ville strunta 
i något jobbigt, jag vill inte gå så långt som att säga det, men man skulle ju 
kunna säga det på det omvända sättet och konstatera att det är fruktansvärt 
svårt att säga vad man borde göra. Det är dessutom utmanande att säga vad 
man borde göra, därför att forskarsamhället och även andra kan ju då, till 
exempel näringslivet, kan ju säga: ”Vad fan håller ni på med? Ni gör ju fel 
saker”. Låter man forskarsamhället bestämma då kan man alltid säga: ”Ja, 
men kära nån. Vi tillämpar bara forskningens frihetsprinciper här, det här 
får forskarsamhället själva bestämma”.283 

Sammantaget kan man observera att Mistra, efter att år 2000 ha fått en ny VD 
och en ny styrelse, har initierat såväl analyser av miljöforskningsagendan som 
pekat ut vilka områden som är viktiga, och också gjort öppna utlysningar i 
dessa områden. I anslutning till denna förändring kan man även notera att 
regeringens miljömål har kommit att användas i samband med bedömningar 

                                                           
279 Intervju: Björn Englund. 
280 Intervju: Lars-Erik Liljelund. 
281 Att den tredje styrelsen för diskussioner om detta finns inte enbart i de muntliga källor jag 
har, dvs intervjuer och observationer, utan framgår även i dokumentet ”Kansliets stöd och 
service till MISTRAs styrelser” (2002).  
282 Notera dock att det i Mistras första utlysningsdokument gavs förslag på områden, vilka var: 
produktion och användning av varor och produkter, bebyggelse, jordbruk och fiske, skog, 
transport samt energi, se ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 6-7. 
283 Intervju: Sverker Sörlin. 
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av ansökningar.284 Att analyser och försök till systematiska översikter har 
kommit till stånd i Mistra kan ha flera förklaringar. Det ringa antalet ansök-
ningar till Mistra var ett problem och utlysningar inom specificerade ämnes-
områden kan förstås som ett sätt att få in fler ansökningar. Dessutom kan 
man notera att flera styrelseledamöter i den tredje styrelsen har uttryckt tvek-
samhet inför den process som föregått beslutsfattandet av program och att 
man med dessa öppna utlysningar har fått till stånd en delvis annorlunda 
bedömningsprocedur, även om man inte har gått så långt att man har inrättat 
ett permanent organ för att bedöma inkomna ansökningar.285  

Bedömning av vetenskaplig kvalitet: externa utvärderare och styrelsens 
beslut 
Fullständiga programförslag utvärderas inom Mistra av tillfälligt sammansatta 
utvärderare. En genomgång av styrelsens beslut i förhållande till de vetenskap-
liga expertgruppernas bedömningar visar på en stor överensstämmelse, varpå 
utvärderingarna verkar ha en central roll för beslutsfattande i stiftelsen.286 
Dessa utvärderingar syftar främst till att bedöma vetenskaplig kvalitet, men 
hur går denna process till?  

Denna modell med tillfälligt sammansatta expertpaneler med utländska 
ledamöter skiljer sig från den klassiska utvärderingsmodellen ”peer review” 
genom att utvärderarna inte längre är anonyma och att de måste skriva en 
rapport de är eniga om.287 Den skiljer sig också i fråga om att de kan involvera 
även icke-akademiska utvärderare och att utvärderarna ofta ges ett vidare 
uppdrag än att bedöma den vetenskapliga kvaliteten.288 Liv Langfeldts studie 
om utvärderingar visar att expertpaneler tenderar att ge ganska vaga slutsatser, 
vilket hon menar kan bero på kompetensen i gruppen och oenighet i panelen 
om vad som är god vetenskap, men också att utvärderarna har för kort tid på 

                                                           
284 Intervju: Jan Nilsson, Britt-Marie Bertilsson. Se även MISTRA 2004 (2000) s. 4, 19; 
”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande, Program-
konferens 2002 s. 2-3. 
285 En fråga som har diskuterats, se ”Kansliets stöd och service till MISTRAs styrelser” (2002). 
Att inrätta en särskild kommitté med externa ledamöter för beredning av teman för utlysning 
anges ha blivit prövat i Mistra och befunnits olämpligt, i stället skall kontaktgrupper knytas till 
VD, se ”Forskningsteman – idégenerering, hantering samt kandidater för de närmaste åren” 
(2003) s. 3. 
286 En genomgång av de vetenskapliga utvärderarnas slutsatser och rekommendationer i 
förhållande till styrelsens beslut visar på en stor om inte total överensstämmelse, även om man 
kan notera att utvärderarna oftare föreslår omarbetning och förnyad prövning än vad styrelsen 
gör. Detta kan sannolikt förklaras av att utvärderarna uppmanas att föreslå förändringar som 
kan göra programmet bättre. Genomgången är gjord för programansökningar (fas 1) och 
omfattar perioden 1994-2000, vilket innebär att det är 42 stycken ansökningar som ingår.  
287 Enskilda ledamöter kan reservera sig, men som Liv Langfeldt framhåller utgör enighet norm 
i denna modell för utvärdering, se Liv Langfeldt (2002) Decision-making in expert panels evaluating 
research s. 20-22.  
288 Tobias Harding (2002) ”Forskningsutvärdering: Kvalitet eller resultat?”, Det nya forsknings-
landskapet red. U. Sandström s. 242-243. 
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sig.289 Vid traditionell utvärdering bedöms vetenskaplig kvalitet av andra 
forskare inom samma ämnesområde. Denna bedömning skall dock på intet vis 
betraktas som oproblematisk eftersom den ofta utgår från att det finns en 
gemensam uppfattning om vad som är vetenskaplig kvalitet inom det egna 
ämnesområdet. I samband med bedömning av brett sammansatta forsknings-
program blir denna bedömning avsevärt mer komplicerad, eftersom 
förekomsten av en gemensam norm i än högre omfattning sannolikt saknas.290 
Som Sven Hemlin har visat skiljer sig bedömningar av vetenskaplig kvalitet 
mellan olika forskningstraditioner. Han pekar också på att även om ett gemen-
samt språkbruk finns i fråga om vad som karakteriserar god vetenskap, så 
tolkas dessa normer olika beroende på vetenskaplig hemvist.291 Förutom att 
bedöma vetenskaplig kvalitet skall Mistras utvärderare även bedöma relevans i 
förhållande till forskningsstiftelsens policy. Detta ligger till grund för att 
särskilt rikta fokus mot de direktiv som stiftelsen ger utvärderarna. Men det 
finns även anledning att uppmärksamma hur valet av utvärderare sker, detta 
inte minst mot bakgrund av att studier har visat att en ansökans öde mer eller 
mindre avgörs vid valet av dessa bedömare av ansökningar.292 

I de direktiv Mistra ger utvärderarna av vetenskaplig kvalitet framgår det att 
dessa har i uppdrag att utvärdera ”the scientific quality of the programme seen in 
an international context and include comments on the overall relevance of the 
programme in relation to MISTRA’s policy”.293 Man måste därmed fråga sig 
vad de vetenskapliga utvärderarna kan förväntas känna till om Mistra, vilket 
mot bakgrund av att de är utländska samt ingår tillfälligt i en grupp blir 
avhängigt den information stiftelsen ger till utvärderarna. Denna är följande: 

Each MISTRA programme is directed towards solving major environmental 
problems. The programme is a large-scale, complex undertaking involving 
multiple research units. The value added of a successful programme to a 
large extent comes in the form of synergy; the overall value of the 
programmes is more than the sum of results from its individual projects. 
The review panel is urged to pay great attention to the quality of the 

                                                           
289 L. Langfeldt (2002) s. 199-201. 
290 I Utvärdering av Forskningsrådsnämndes program för Naturresurs- och miljöforskning (1997) 
poängterar utvärderarna att utvärderingar av tvär- och mångvetenskapliga projekt och program 
är särskilt krävande beroende på den mångsidiga karaktären (s. 25).  
291 Sven Hemlin (1991) Quality in science: Researchers’ Conception and Judgements s. 5:11-5:12; Sven 
Hemlin & Henry Montgomery (1990) “Scientists conceptions of scientific quality: An interview 
study”, Science Studies vol. 3 nr. 1. Hemlin visar i sin studie att även om det finns ett gemensamt 
språkbruk beträffande utvärderingskriterier – normer för god vetenskap –finns skillnader 
särskilt mellan det han benämner ”hårda” och ”mjuka” vetenskaper ifråga om innebörden av 
de olika kriterierna (”mjuka” vetenskaper fokuserar på teori, ”hårda” på resultat), se även L. 
Langfeldt (2002) s. 58-63; Magnus Gulbrandsen (2000) ”Between Scylla and Charybdis – and 
Enjoying it? Organisational Tensions and Research Work”, Science Studies vol. 13, nr. 2 s. 59-63. 
292 Ulf Sandström (1996) Forskningsstyrning och anslagspolitik s. 87. 
293 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 12, kursiveringar enligt original. Det är samma text i 
1999 och 2003 års versioner av dokumentet och utgör den text som utvärderarna får inför 
utvärderingen.  
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programme as a whole, that is to judge cross-fertilisation, co-operation with 
other researchers as well as with actual and potential users of the research 
results, likelihood of success in implementation etc.294  

Utöver denna grund anges att vetenskaplig kvalitet skall bedömas för 
programmet som helhet såväl som för enskilda projekt/forskare. Av anvis-
ningarna framgår även att bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten 
beträffande de individuella projekten skall ske utifrån spridning av forsknings-
resultat, vetenskapliga ansatser och metoder, samt skicklighet hos forskarna.295 

Ett centralt inslag i den vetenskapliga utvärderingen utgörs således av att 
bedöma kvaliteten i programmet som helhet. Mot bakgrund av att Mistras 
forskningsprogram består av en mängd olika disciplinära ansatser förefaller 
det särskilt betydelsefullt att precisera innebörden av vetenskaplig kvalitet i 
och med att bedömning av detta är avhängigt disciplinär hemvist. Som en 
kanslimedarbetare också framhållit innebär Mistras forskningsansats andra 
värdegrunder för vad man prioriterar än vad som normalt sett ligger till grund 
för forskning.296 Samtidigt poängteras i anvisningarna till utvärderarna att de 
individuella projekten skall bedömas utifrån vetenskaplig ansats och metodik 
samt spridning av forskningsresultat, vilket riktar in utvärderingsförfarandet 
mot en traditionell – ämnesspecifik – utvärdering. Detta förutsätter att utvär-
derarna besitter den ämneskompetens som krävs, men också att den tvärve-
tenskapliga ansatsen i programmet och programmets vetenskapliga kvalitet 
som helhet kan utvärderas genom att bedöma den vetenskapliga kvaliteten i 
varje enskilt projekt. Detta har betydelse för hur man bedömer vad en tvär-
vetenskaplig ansats består i. Det tvärvetenskapliga inslaget i Mistras forsk-
ningsprogram kommer att sättas i fokus för analys i kapitel 4, men det jag här 
vill påtala är att mot bakgrund av att Mistra inte klargör vad man menar med 
tvärvetenskap är sannolikheten stor att bedömningarna sker utifrån olika 
perspektiv på vad det innebär.297  

I den utvärdering som gjordes av Mistra under 2003 framhöll Peter 
Högberg, som studerade de vetenskapliga utvärderingarna, att processen 
saknade precisa direktiv som utvärderarna skall utgå från. Han påtalade även 
att bara för att utvärderarna återkommande använder sig av begrepp som 

                                                           
294 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 12, kursiveringar enligt original. Det är samma text i 
både Vägvisaredokumentet från 1999 och 2003.  
295 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 13 rev. version (2003) s. 14. I 1999 års version av 
dokumentet presenterades detta som att det var de enskilda forskarnas meriter som stod i 
fokus, men man angav även att utvärderarna skulle bedöma den multidisciplinära omfatt-
ningen, det internationella samarbetet samt främjandet av rekrytering, träning och rörlighet av 
forskare, se Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 17. 
296 Intervju: Björn Englund. 
297 En mindre studie gjord av Ulf Sandström visar på att forskningsprogrammen bedöms på 
olika grunder i fråga om disciplinöverskridande samt att de program som inrymmer flera 
discipliner, särskilt kultur- och naturvetenskaper, får mer långtgående krav på styrning, se U. 
Sandström (2003) ”Tvärvetenskap med förhinder”, Vägar till kunskap red. L. J. Lundgren s. 
244-245. 
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excellens för att beskriva forskningen säger det inte särskilt mycket utan en 
precisering av begreppets betydelse.298 Förutom att efterfråga ”högsta veten-
skapliga kvalitet”, efterfrågar Mistra även mång- eller tvärvetenskap, betonar 
betydelsen av synergi, samt framhåller att programmen skall inrymma ansatser 
från olika vetenskapliga traditioner. Inget av dessa krav har någon given inne-
börd och därmed framträder ett stort behov av att klargöra de kriterier som 
skall ligga till grund för bedömning av program; klargöranden som inte finnas 
formellt angivna i Mistras dokument. Att göra dessa är långt ifrån enkelt och 
den avsaknad som finns av preciserade beskrivningar skall knappast hänvisas 
till en medveten strategi, utan kan sannolikt förklaras av en bristande 
uppmärksamhet på att de krav som ställs kan ha flera innebörder och att 
”vetenskaplig kvalitet” inte utgör något allmängiltigt och vedertaget. Konsek-
vensen är att Mistras krav på forskningsprogrammen utgår från olika krav på 
excellens, det är både fråga om vetenskaplig kvalitet i traditionell mening, och 
excellens i att bedriva användarinriktad forskning, disciplinöverskridande och i 
att åstadkomma integration och syntes.  

Att vetenskaplig kvalitet inte utgör något entydigt har även betydelse för 
hur valet av utvärderare går till, eftersom utvärderarna alltid i någon mån 
företräder något perspektiv och har en egen föreställning om vad som är god 
vetenskap. Utvärderarna kan med andra ord långt ifrån betraktas som neutrala 
eller objektiva företrädare för vad som är att beteckna som god vetenskap.299 
Det är därmed väsentligt att fråga sig vilka perspektiv som företräds. Att 
undersöka detta skulle dock innebära en omfångsrik studie. Sammanlagt har 
340 utvärderare anlitats.300 En studie av dessa skulle inte bli tillfyllest genom 
att endast studera den disciplinära hemvisten, eftersom en väsentlig skillnad i 
fråga om synsätt på god vetenskap även kan finnas inom en och samma disci-
plin och kanske snarare skall hänvisas till olika forskningsansatser, till exempel 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. En undersökning av utvärderarnas 
perspektiv har därför lämnats utanför denna studie. Däremot kan man 
konstatera att valet av utvärderare primärt sker genom det kontaktnät kansli-
personalen besitter, vilket motiverar att åtminstone resa frågan om hur 
kontaktnät byggs upp och om inte det kontaktnät man har tenderar att före-
träda en relativt snarlik uppfattning som ens egen. 

Avslutningsvis kan man följaktligen konstatera att de bedömningsgrunder 
för beslut om planeringsanslag, för vilket värderingen av vad som är ett viktigt 
miljöproblem är central, såväl som de vetenskapliga utvärderarnas bedömning 
av vetenskaplig kvalitet och allmän relevans sker utifrån vagt angivna direktiv. 
De anvisningar som görs inför kansliets beslut och de vetenskapliga utvärde-
ringarna kunde inte ge en preciserad beskrivning av hur Mistra har tolkat sina 

                                                           
298 Peter Högberg (2003) ”An analysis of scientific assessements of MISTRA’s research 
programmes”, MISTRA The first ten years, vol. 2 appendices, s. 5. 
299 Detta gäller givetvis även de som är satta att bedöma relevans och nytta. 
300 Uppgift från P. Högberg (2003) s. 4. 
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stadgar. Ett sätt att studera vilka bedömningsgrunderna är kan således vara att 
undersöka hur motiveringar till beslut är utformade. 

Beslutsmotiveringar 
Eftersom Mistra använder sig av en tvåstegsprocess kan beslutsmotiveringar 
undersökas för vartdera steget. Beslut om planeringsanslag har dock skett 
genom standardformuleringar, vilka inte kan ligga till grund för en dylik 
genomgång. Jag har dock haft tillgång till kansliets förslag till beslut för åren 
1994 och 1995, ett material som omfattar cirka hälften av de ansökningar som 
kom in till stiftelsen under denna tidsperiod.301 Förutom detta material finns 
även motiv till beslut om planeringsanslag som fattades under den andra 
styrelsen. Totalt sett innebär det att jag har kunnat gå igenom beslutsmotiver-
ingar för planeringsanslag omfattande drygt 40 procent av inkomna ansök-
ningar för perioden 1994–2002. Undersökningen visar att den enskilt 
vanligaste avslagsmotiveringen är att förslaget inte är lösningsinriktat. Andra 
återkommande avslagsmotiveringar är att problemet inte är prioriterat av 
Mistra, att andra finansiärer har huvudansvaret för det föreslagna forsknings-
området samt att andra programförslag redan adresserar det föreslagna 
problemet.302 Formen av dessa beslutsmotiveringar överensstämmer därmed 
med den lista på kriterier som formulerades under Mistras första verksamhets-
år, i vilken lösningsinriktning pekade ut som en central aspekt i det strategiska 
kriteriet som är prioriterat i anslutning till bedömning av ansökningar om 
planeringsanslag.303  

Beträffande styrelsens beslutsmotiveringar för programansökningar och fas 
2-ansökningar har perioden 1994 till 2002 studerats, detta inbegriper 53 
programansökningar och 20 ansökningar för fas 2.304 Som jag nämnde ovan 
visar en genomgång av detta material på en stor överensstämmelse mellan de 
vetenskapliga utvärderarnas bedömningar och styrelsens beslut, även om 
utvärderarna oftare föreslår att programmet skall modifieras enligt angivna 
rekommendationer än vad styrelsen gör. Denna skillnad härrör sannolikt från 
att också utvärderarna ombeds att föreslå denna typ av rekommendationer 
och peka på vilka omorganiseringar och omprioriteringar av programmet som 
kan vara lämpligt att göra. Studerar man således styrelsens beslutsmotiveringar 
som föregår ett avslag av en programansökan framgår att bristande integration 
samt bristande ledning utgör två återkommande och avgörande motiv både 

                                                           
301 Materialet omfattar 89 ansökningar av 171 ansökningar för åren 1994 och 1995. Totalt för 
perioden 1994-2002 finns ca 220 ansökningar (angivningen av det totala antalet ansökning sker 
med viss reservation eftersom det i vissa fall är svårt att avgöra huruvida det är en ansökan om 
planeringsanslag eller inte). 
302 I dessa fall är också vanligt att man föreslår koordinering eller framhåller att den föreslagna 
idén skall beaktas i redan pågående planering. 
303 ”The MISTRA PROCESS: From research proposal to application” (1994) s. 3. 
304 Exklusive Utvägar-programmet.  
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inför fas 1 och fas 2.305 Bristande integration tenderar att ha särskilt stor bety-
delse för avslag och kan utgöra ett avslagsmotiv även om programförslaget i 
övrigt anses uppfylla Mistras målsättningar beträffande lösningsinriktning, 
miljöproblemets betydelse och strategisk relevans. Bristande integration är 
även något som återkommande framhålls som en svaghet i de vetenskapliga 
utvärderarnas bedömningar och man kan notera att det särskilt gäller de 
program som inrymmer forskningsansatser från såväl naturvetenskap som 
samhällshällsvetenskap.306 Dessa tre målsättningar är också de motiv som 
framhålls när Mistra beviljar anslag, även om man i samband med dem många 
gånger även kan finna motiv beträffande den vetenskapliga kvaliteten.307  

Dessa två genomgångar av beslutsmotiveringar inför planeringsanslag 
respektive programstöd visar, förutom att integration utgör ett återkommande 
motiv till avslag, att motiv till anslag tenderar att vara mer oklart formulerade 
än vid avslag. Detta gäller särskilt i fråga om beslut av ansökningar om plane-
ringsanslag. Följaktligen kan man konstatera att beslutsmotiveringar ofta görs i 
form av generella omdömen och med hänvisningar till de kriterier som 
formulerats i Mistras interna arbetsdokument, vilka dock inte inrymmer några 
preciseringar beträffande innebörden i målsättningarna om lösningsinriktning, 
hög vetenskaplig kvalitet, stärka svensk konkurrenskraft, viktiga miljöproblem, 
eller hur man kan avgöra något av detta. Dessa frågor kräver således ytterliga-
re undersökningar, vilket kommer att göras i nästa kapitel genom att sätta 
fokus på hur man inom Mistra resonerar kring innebörden i dessa målsätt-
ningar. Huvudintresset kommer att sättas på att undersöka innebörden av 
Mistras lösningsinriktning men också genom att studera hur konkurrenskraft 
har tolkats, liksom den fokusering på Sverige som stadgarna anger. Tolkningar 
av mandatet kommer också att behandlas i det femte kapitlet där fokus ligger 
på förhållandet mellan forskning och praktisk användning av forskning, vilket 
inkluderar frågor om forskningens användbarhet och nytta. 

                                                           
305 Eftersom styrelsens beslut ofta baseras på de vetenskapliga utvärderarnas bedömning 
uttrycker ofta styrelsen inte en egen motivering till beslutet, för många beslut, särskilt bifall, 
saknar en tydlig motivering. Bristande integration utgör ett återkommande och vanligt 
förekommande motiv och uttrycks genom att använda termen ’integration’ men också genom 
att peka på avsaknad av länkar mellan olika projekt. En andra återkommande kommentar rör 
ledningens roll. Båda dessa motiveringar förekommer vid såväl fas 1 som fas 2.  
306 Uppgiften baseras på en genomgång av de vetenskapliga utvärderarnas slutsatser och 
rekommendationer och omfattar perioden 1994-2002. Av 53 utvärderingar inför fas 1 har 
hälften av programmen fått direkt eller indirekt kritik för bristande integration. Att en tendens 
finns att denna kritik särskilt påtalas för program som inkluderar både samhällsvetenskaplig och 
naturvetenskaplig forskning har även förts fram av Jan Nilsson på kansliet, se Styrelsemöte, 31 
mars 2003, minnesanteckningar. 
307 God vetenskaplig kvalitet och ett betydelsefullt eller strategiskt område utgör återkommande 
motiv i samband med bifall.  
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2.2.3 Styrning av forskningsprogrammen 
En tredje aspekt i fråga om hur Mistra bedriver sin verksamhet handlar om 
styrning. Detta aktualiseras särskilt i anslutning till att undersöka vilka 
föreställningar som finns om forskning, eftersom utformningen av hur 
styrning går tillväga speglar vilka tankefigurer som en verksamhet bedrivs 
utifrån. Mistras forskningsprogram skall vara organiserade enligt den modell 
som presenterades i avsnitt 2.1.2, och i den framgår att varje forskningsprog-
ram leds av en programstyrelse. Det huvudsakliga instrument dessa har för 
styrning av verksamheten utgörs av den programplan som programmet är 
ålagt att utveckla.308 Kärnan i programplanen utgörs av leveransåtaganden på 
tre nivåer. Den första nivån är programmets leverans, vilken handlar om vad 
som skall uppnås under programfasen men också av de synteser som skall 
utvecklas. Den andra nivån utgörs av samverkan och kommunikation, vilken 
innebär att målsättningarna skall presenteras i form av en affärs- eller genom-
förandeplan, men även att programledningen skall ange omfattning av 
samverkan med faktiska och potentiella användare. Den tredje nivån, slutligen, 
utgörs av de enskilda projekten i programmet i vilken forskaren skall ange vad 
som skall uppnås under det kommande året.309 Programplanen ligger till grund 
för Mistras finansiering av programmet och skall godkännas inte bara av 
programstyrelserna utan även av Mistras ledning, vilket i praktiken innebär att 
det är VD och handläggare som knäsätter planen.310 Programplanen skall 
revideras årligen och i anvisningarna från Mistra betonas betydelsen av att 
formulera uppföljningsbara mål. 

Programplanens utformning har varit en fråga som diskuterats åtskilligt 
mellan forskare och Mistras ledning. Forskare har kritiserat detaljeringsgraden 
och den, enligt deras mening, alltför omfattande administration som program-
men ställs inunder.311 Stiftelsens ledning, det vill säga kanslipersonal och 
styrelse, har också uttryckt missnöje över hur programplanerna har fungerat 
som styrinstrument och däribland kritiserat dem för att vara alltför ordrika 
och ostrukturerade för att fylla sin funktion samt att det läggs ner onödigt 
mycket arbete från ett år till ett annat: ”En bra programplan skall bara behöva 
revideras beträffande förväntade resultat (”deliverables”) under det komman-

                                                           
308 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 17. 
309 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 17-18. 
310 Detta skedde tidigare skriftligt, men sedan Måns Lönnroth tillträdde som VD har årliga 
samtal förts mellan programchef, programstyrelseordförande, Mistras VD plus respektive 
handläggare. På dessa möten behandlas bl a programplanens utformning men också frågor som 
rör syntes, kommunikation, kommersialisering, samverkan mellan kansli och programmet. 
311 Programkonferens 1997, kansliets minnesanteckningar; Programkonferens 1998, kansliets 
minnesanteckningar; Programkonferens 2000, kansliets minnesanteckningar; intervju: program-
chef 1, 2, 9, 12, 15. Se även L. Arvedson & H. Nilsson, (2000) ”Mot många mål” i vilken 
rapporteringskravet diskuteras (s. 5). 
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de året och kompletteras med innevarande års resultatutfall.”312 Men 
ledningen har även poängterat att utlovade resultat inte alltid kan uppnås 
”eftersom forskning innebär att tränga in i det okända”,313 men att forskarna 
då skall ”kunna ge godtagbara förklaringar och formulera nya mål och hypote-
ser”.314 Mot bakgrund av den kritik kansliet riktat mot programplanerna har 
instruktioner utvecklats och en mall har tagits fram för att få programplanerna 
att bli mer kortfattade och distinkta, med färre men mer ”tydliga och uppfölj-
ningsbara åtaganden”.315 Utformningen av programplanerna har sedan detta 
arbete tog fart under 1999 och 2000 enligt kansliet blivit bättre.  

Denna modell för styrning som används för Mistras forskningsprogram har 
stora likheter med målstyrning. Centralt för målstyrning utgör förmågan att 
kunna formulera uppföljningsbara mål, vilket reser frågor om vilka målsätt-
ningar som forskning kan ha. Jag kommer därför att rikta intresset mot denna 
styrmodell som programmen skall drivas utifrån och undersökning fokuserar 
på hur de programchefer jag har intervjuat betraktar programmodellen i 
allmänhet och målstyrning i synnerhet. Huvudintresset riktas mot följande 
frågor: Vad vilar målstyrning på för förutsättningar? Vilka effekter har den på 
forskningen?  

Målstyrningens förutsättningar och effekter 
Åtskilliga av de programchefer jag har intervjuat beskriver Mistras forskning 
som syftande till att vara lösningsinriktad och att ett forskningsprogram skall 
utgå från en övergripande målsättning som skall ligga till grund utformningen 
av programmet.316 En del programchefer påpekar att denna modell kan ses 
som ett nytt sätt att bedriva forskning på och att detta ställer nya krav på 
forskarsamhället. Denna uppfattning framträder även i hög utsträckning i 
Mistras ledning. Ett centralt element i modellen är att forskarna skall samlas 
runt en frågeställning – ett problem – och låta forskningen styras utifrån 
målsättningen att lösa detta problem. Flera programchefer menar sig ha 
välkomnat denna modell och för fram att Mistra har inneburit att stora och 
relativt långsiktiga satsningar har kommit stånd. Att forskningen skall drivas 
mer orienterad mot resultat och lösningar uppfattar några programchefer som 
positivt och att universitet kan behöva förändras i detta avseende. Samtidigt 
betonar ett par programchefer att dessa strävanden inte bör drivas för långt, 

                                                           
312 G. A. Persson (1999a) s. 9. Betydelsen av deliverables i programplanen framhålls även i 
dokumentet ”Vägledning för framtagning av Programplan” (1996) som kom till för att skärpa 
(och definiera) kraven på programplanernas utformning.  
313 MISTRA årsrapport 1998 s. 3. 
314 MISTRA årsrapport 1998 s. 3. Se även G. A. Persson (1999a) s. 9. 
315 G. A. Persson (1999a) s. 10. 
316 Intervju: programchef 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 
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eftersom universitetet också bör värna andra värden och de exemplifierar med 
tid för att tänka och att göra mer ingående undersökningar.317   

Om inte en del programchefer uttryckte sig positivt om Mistras forsknings-
modell skulle det vara förvånande. De programchefer jag har intervjuat har 
alla lyckats erhålla förhållandevis stora och långsiktiga anslag. Det är därför 
snarast anmärkningsvärt att en del programchefer är så pass kritiska till 
Mistras programmodell och i synnerhet till tanken om målstyrning, vilken 
utgör dess kärna.318  

Den kritik som dessa programchefer ger uttryck för träffar det de menar 
vara centrala delar i vad som utgör grunden för forskning. Detta kan exempli-
fieras med följande citat:  

…[det är] klart angivna deliverables som styr /…/och det gör att det blir 
lättare för alla att veta vad de ska uppnå och det blir lättare för mig och 
andra att kolla att de levererar, och det blir lättare för Mistra och andra att 
bejaka det hela, svälja det. Men det har ett pris /…/ då [vi] låser upp hela 
programmet tre år framöver, och kreativiteten och nytänkandet får stryka 
på foten [---] Jag hoppas att de klokaste tankarna inte har kommit fram 
ännu, utan att de återstår att tänka. Och det får ju svårare att komma fram. 
Varför ska man tänka på det, om man redan vet vad man ska göra?319 

Kärnan i denna kritik handlar om målstyrning, att ett program skall ha en 
gemensam målsättning som skall vara bestämmande för programmets 
utformning. Detta skapar en bundenhet till målet och som ett par program-
chefer framhåller försvårar denna modell att följa upp forskningsresultat som 
inte faller inom målsättningens ram.320 En programchef menar att målstyrning 
innebär ”ett visst mått av likriktning /…/ i och med att man /…/ strävar 
mot ett mål”.321  

Målstyrningen relateras även av dessa programchefer till den modell som 
programmen skall utgå från, en modell som kritiseras för sin likformighet, att 
all forskning skulle bedrivas utifrån samma förutsättningar. En programchef 
ger uttryck för att han uppfattar att man på kansliet utgick från en föreställ-
ning om att ”allting skulle se likadant ut”.322 

…man såg framför sig att MISTRA skulle vara en problemlösare på den 
tidiga utvecklings- och forskningsnivån, egentligen med frågor som skulle 

                                                           
317 Intervju: programchef 2, 7. På programkonferensen 2002 kom en diskussion att handla just 
om vilka krav som ställs på universiteten och forskningen. Detta behandlas ytterligare i avsnitt 
3.2.2. 
318 Kritik mot detta har framförts av åtminstone fem programchefer. 
319 Intervju: programchef 10. 
320 Intervju: programchef 8, 9, 10. Att för strikta regler och en och samma mall kan ha negativa 
effekter på nytänkande framfördes även på programchefsmötet 1999 i samband med att 
Vägvisaredokumentet diskuterades (kansliets minnesanteckningar). På Programkonferensen 
2000 diskuterades möjligheten till kreativitet i programmen och en fråga restes om program-
ramen är för stram (kansliets minnesanteckningar).  
321 Intervju: programchef 9. 
322 Intervju: programchef 4. 
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lösas på 10–20 års sikt, och där tror jag att det fanns en naivitet egentligen 
/…/ [dels] att det är tekniska lösningar som man är ute efter egentligen, 
tekniska systemförändringar, [dels] att man såg det här som /…/ en linjär 
fråga, man lineariserade problemställningarna, grundläggande forskning i 
syfte mot tillämpning, marknadsföring och genomförande och så vidare.323 

Denna tanke om att programmen skulle bedrivas mot ett bestämt mål och det 
problem som Mistra ställdes inför när forskarnas förslag inte motsvarade 
förväntningarna menar två programchefer ledde till att man tillgrep en 
”tvångsapparat”; att man såg sig tvungen att välja ett system som styrde 
forskarna mot det mål man hade.324 Att det fanns ett bestämt mål som 
motiverade och legitimerade kanslipersonalens agerande vid utformning av 
forskningsprogram är också något som framträtt ovan i samband med att 
planeringsprocessen behandlades.325 Några programchefer menar alltså att 
denna målstyrda verksamhet får negativa effekter på forskningen, att forsk-
ningen binds upp till på förhand definierade målsättningar och till förväntade 
resultat och att detta kan innebära att det kreativa utrymmet minskar. 
Efterhand har även detta kommit att diskuteras av Mistras ledning och 
programmodellen har kommit att betraktas som ett problem.326 På vilket sätt 
återkommer vi till i nästföljande kapitel. Men innan analysen av Mistra 
fortsätter skall detta kapitel avslutas med att uppmärksamma det som kan 
benämnas Mistra-konceptet, vilket betecknar, förutom själva målsättningarna 
med forskning, även sättet att organisera och bedriva forskningen. 

2.3 Mistra-konceptet: ett nytt sätt att bedriva forskning 
Mistras verksamhet drogs igång med ambitionen att utgöra ett nytänkande för 
forskningen, vilket inkluderade inte bara att forskningen skulle förändras utan 
även finansiärens roll. Detta kom till uttryck redan inledningsvis och i årsrap-
porten från 1995 anges att: ”MISTRA har en roll som pådrivare mot 
nytänkande, både vad gäller syftet och målet för forskningen och medlen att 
nå dithän.”327 Den målsättning som därigenom uttrycks innebär att de 
intentioner som låg till grund för verksamheten är särskilt intressanta att 
undersöka, men också att Mistras verksamhet kan betraktas som en lärprocess 
för att bedriva den här typen av forskning, vilket är frågor som löpande 
kommer att beröras i avhandlingen. I detta avsnitt kommer det att behandlas i 
fråga om hur planerings- och beslutsprocessen har utformats och utvecklats, 
men jag kommer också att rikta uppmärksamhet mot finansiärens roll, vilken 
jag menar utgör ett inslag i det man kan benämna ”Mistra-konceptet”.  
                                                           
323 Intervju: programchef 4. 
324 Intervju: programchef 9, 15. 
325 Se t ex intervju: Göran A. Persson, Jan Nilsson, Kerstin Lövgren. 
326 Detta har t ex framkommit vid intervjuer, se intervju: Åke Bergman, Britt-Marie Bertilsson, 
Måns Lönnroth. 
327 MISTRA årsrapport 1995 s. 3. Se även Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–
2002 (1997) s. 32. 
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Mistras sätt att bedriva sin verksamhet kännetecknas av att finansiären har 
tagit en aktiv roll i samband med planering av forskningen, men också att 
löpande under själva forskningsprogrammens verksamhet föra en dialog om 
utvecklingen i programmet. Valet av denna roll skedde i samband med den 
första utlysningen som hade resulterat i att kanslipersonalen bedömde att ett 
endast mindre del av de inkomna ansökningarna uppfyllde de förväntningar 
man hade i fråga om lösningsinriktad forskning i programform. I intervjuer 
med Mistras personal framträder en bild som handlar om att åtskilliga i kansli-
personalen drevs av en önskan om att forskningen skulle få större betydelse 
för beslutsfattandet och en uppfattning om att forskare helst ägnar sig åt 
”inomvetenskapliga” frågor och som därmed inte tar sig an och försöker 
angripa och lösa de problem som samhället står inför.328 Man hade således en 
önskan om att förändra forskningen, göra forskningen enligt deras mening 
mera praktiskt relevant. Denna målsättning kan relateras till de intentioner 
som framträdde i förarbetena till stiftelsen där en förnyelse av svensk forsk-
ning och samverkan mellan olika aktörer stod centralt.329 Vad denna relevans 
utgörs av är följaktligen en synnerligen central fråga och kommer att behand-
las i kommande kapitel, men det är också relevant att uppmärksamma hur 
man har gått tillväga för att försöka förändra forskningen och hur verksam-
heten har utvecklats.  

Ett utmärkande drag i fråga om planeringsprocessen är hur kanslipersona-
len har tagit på sig en aktiv roll för att få till stånd den forskning man hade i 
åtanke. Detta kommer till uttryck genom valet av mäklarrollen, men också 
genom att kanslipersonalen för en löpande dialog med förslagsställarna, en 
dialog som kvarstår även efter att ett program har fått finansiering. Ett inslag i 
denna utgörs av att ge råd och rekommendationer i fråga om utformningen av 
programmet. Ett framträdande drag i dessa anvisningar har varit att betona 
betydelsen av mätbara och uppföljningsbara mål, vilket kan förstås mot bak-
grund av kansliets bedömning att alltför många ansökningar har varit alltför 
oprecisa i fråga om vilka resultat som skall uppnås. Genom att ställa krav på 
konkreta och mätbara mål, vara aktiv under programplaneringen och därefter 
följa upp och utvärdera forskningsprogrammet skulle en ny forskning kunna 
komma till stånd, en forskning bland annat inriktad mot att lösa miljöproblem. 
Denna process kan beskrivas som att man har försökt att administrera och 
organisera fram en bestämd form av forskning. Hur detta kommer till uttryck 
och vilka målsättningar som har funnits är något jag kommer att återkomma 
till i senare kapitel.  

Kanslipersonalen har inte bara haft en central roll i själva planeringen av 
forskningsprogrammen, utan har även en stor betydelse för själva beslutsfat-

                                                           
328 MISTRA årsrapport 1998; Intervju: Kerstin Lövgren, Göran A. Persson, Jan Nilsson.  
329 Se avsnitt 1.1.1. Den modell som Mistra utgick från för att organisera forskning är också 
hämtad från storskaliga tekniska forskningsprojekt och från industriforskning, vilket tycks 
sammanfalla relativt väl med de uppfattningar som den borgerliga regeringen gav uttryck för.  
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tande. Detta särskilt i anslutning till planeringsbidrag vilket styrelsen har 
delegerat till VD, men VD och kansli har även en central roll i samband med 
beslut om fullständig programansökan i och med att kansliet då fungerar som 
ett beredande organ. Kansliets delaktighet i planerings- och beredningsproces-
sen av forskningsprogram gör att några informanter menar att kanslipersona-
len får en ”känsla för programmen”, vilket kommer till uttryck genom att 
handläggaren vill hjälpa programmet och månar om att det skall gå bra, något 
som en styrelseledamot menar ha betydelse för hur handläggaren presenterar 
programförslag inför styrelsen.330  

Beträffande själva planerings- och beslutsprocessen kan man dock notera 
betydande förändringar under Mistras första tio år. Stiftelsen har till exempel 
tagit en aktivare roll i fråga om vilka områden som det skall bedrivas forskning 
inom. Detta skedde först genom att stiftelsen uppdrog åt enskilda forskare att 
ansvara för programplanering, för att senare ske genom att stiftelsen har gjort 
öppna utlysningar. Denna senare form har resulterat i att kansli och styrelse 
har fått ta ställning till flera programförslag samtidigt inom ett och samma 
område. Denna förändring innebär dels att man har börjat kunna jämföra 
olika ansökningar med varandra, något som en del styrelseledamöter har efter-
frågat, dels att Mistra åter igen har fått in ett större antal ansökningar efter en 
period av mycket få ansökningar.  

Utvecklingen i fråga om initiering och beslutsfattande av forskning i Mistra 
har påverkat kansliets roll och man kan notera att kanslipersonalen har fått en 
alltmer beredande funktion. En löpande dialog med förslagsställarna hålls 
fortfarande, men eftersom det är flera förslagsställare samtidigt i ett och 
samma område kan man anta att förhållningssättet till respektive förslagsstäl-
lare förändras. Samtidigt har även beslutsprocessen förändrats så att kansliet 
har haft stöd av beredningsgrupper, primärt för utformning av utlysningstex-
ter, men till viss del även för beslutsfattande om planeringsanslag. Än så länge 
kvarstår dock att kansliet har en betydande roll i själva planerings- och 
beslutsprocessen och att det i den ingår två väsentligt skilda uppgifter; den ena 
är att föra en dialog med förslagsställare, den andra att bereda ärendet inför 
styrelsen samt ge förslag till beslut.  

Analysen av hur planering av forskningsprogram går till har visat att både 
kansliet och styrelsen är delaktiga i utformningen av forskningsprogram. Den 
aktiva roll som särskilt kansliet har är dock något som inte har förändrats i 
anslutning till den utveckling man kan notera i fråga om planerings- och 
beslutsprocessen. Notera dock att detta gäller den programbaserade forsk-
ningen. De ”idéstöd” Mistra finansierar präglas inte alls av någon motsvarande 
dialog vare sig i samband med planering eller under själva forskningsproces-
sen.331 Stiftelsens aktiva roll utgör alltså ett centralt inslag i vad som utmärker 
                                                           
330 Intervju: Sverker Sörlin.  
331 Idéstöden omges av en mer konventionell modell med en beredningsgrupp som ger förslag 
till beslut som styrelsen tar ställning till. Det kan dock även finnas anledning att beakta 
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Mistra och man kan konstatera hur kanske särskilt kanslipersonalen argumen-
terar för betydelsen och nödvändigheten av att Mistra som finansiär är aktiv. 
Motiveringarna till Mistras aktiva roll, vilken bland annat uttrycks som att ”Vi 
medverkar genom att ställa krav!”332 utgörs av att stiftelsens forskning innebär 
något nytt. Den har även beskrivits som ett experiment.333 Diskussionen om 
vad det nya består i handlade inledningsvis om programmodellen, lösnings-
inriktningen och samverkan mellan forskare från olika discipliner. Efterhand 
har dock diskussionerna kommit att betona samverkan mellan forskare och 
praktiker och motivet till den aktiva rollen har kommit att göras i anslutning 
till denna målsättning.334 Denna utveckling sker parallellt med att stiftelsens 
målsättning har kommit att preciseras till att handla om att få forsknings-
resultat att komma till användning.  

Förutom att vi nu har lärt känna hur Mistra har fungerat och den utveckling 
som skett i fråga om planering och beslutsfattande inom stiftelsen har vi även 
fått en inblick i vilka målsättningar som finns. I nästföljande kapitel kommer 
dessa att undersökas ytterligare. 

                                                                                                                                                                          
gruppens sammansättning och huruvida den motsvarar de målsättningar som finns med 
idéstöden, men också vilken roll kansliet har för att bistå gruppens arbete. Jag har dock inte 
närmare studerat hur denna process har gått till mot bakgrund av att stödformen först kom till 
under 2001 och har haft en relativt marginell betydelse för verksamheten i stort.  
332 ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande, s. 6. 
333 Programkonferens 2001, skriftligt anförande; Intervju: Måns Lönnroth. 
334 ”Strategisamtal 3” (2003) i vilken man gör gällande att: ”Mistra kommer också i framtiden 
att lägga tyngd vid att forskningsresultat skall komma till praktisk användning. Detta förutsätter 
fortsatta aktiva åtgärder av kansliet och ställningstaganden av styrelsen.” Den aktiva rollen 
betonas även i det utkast till kommunikationsstrategi som presenterades vid styrelsemötet 12 
december 2003. 
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KAPITEL 3 

Forskningens inriktning 

I Mistras stadgar definieras stiftelsens ändamål till att ”stödja forskning av 
strategisk betydelse för en god livsmiljö”.335 Stiftelsen stadgar anger även att 
stiftelsens ändamål är att ”främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av 
högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrens-
kraft”, ”ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöan-
passad samhällsutveckling” samt ta tillvara på ”möjligheterna att uppnå 
industriella tillämpningar”.336 Hur dessa målsättningar har tolkats inom stiftel-
sen står i fokus för detta kapitel.  

Mistra har presenterat sin forskningsverksamhet i relation till visionen om 
hållbar utveckling vilket ligger till grund för att jag riktar intresse mot att 
undersöka hur Mistra har tolkat sitt mandat i förhållande till denna politiska 
vision och det forskningsfält som vuxit fram i anslutning till denna. Men jag 
kommer även att analysera hur den lösningsinriktade forskningen som utmär-
ker Mistras verksamhet har tolkats liksom hur man har tolkat stadgarnas krav 
om att främja svensk konkurrenskraft. Eftersom dessa målsättningar antyder 
att specifika förväntningar finns på forskningens resultat motiverar det att 
även undersöka dessa. Detta kommer att ske genom att rikta uppmärksamhet 
mot hur samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning diskuteras, eftersom 
denna forskning särskilt efterfrågas samtidigt som den bedöms vara synnerli-
gen svår att få till stånd.337 I kapitlets fjärde och avslutande avsnitt diskuterar 
jag i mera övergripande termer den forskningsinriktning som efterfrågas av 
Mistras ledning och hur denna har utvecklats under stiftelsens första tio år. 

Kapitlets centrala frågeställningar är: Hur förhåller sig Mistra till visionen 
om hållbar utveckling? Vad menas med lösningar i Mistras verksamhet? Vilka 
förväntningar finns hos Mistras ledning på forskningens resultat? Vilka 

                                                           
335 MISTRA stadgar § 1. 
336 MISTRA stadgar § 1. 
337 Notera att jag genomgående kommer att tala om samhällsvetenskaplig forskning, i detta 
inkluderas här humanistisk forskning, vilken i Mistra utgör en mycket liten andel, cirka 1 
procent.  
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uppfattningar och föreställningar kommer till uttryck om den roll forskning 
respektive forskare skall ha för miljöfrågans hantering?  

Mot bakgrund att hållbar utveckling utgör en stor politisk fråga nationellt 
och internationellt, samt att den har legat till grund för framväxten av ett nytt 
forskningsområde, kommer jag att inleda detta kapitel med att översiktligt 
redogöra för denna politiska vision. 

3.1 Hållbar utveckling och framväxten av ett nytt forskningsfält 
I Mistras stadgar framgår att stiftelsen skall finansiera forskning som har 
”betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad 
samhällsutveckling” och att forskningen skall vara ”av strategisk betydelse för 
en god livsmiljö”.338 Genom att mandatet formulerats på detta sätt speglar det 
den politiska utveckling som skett i miljöområdet från mitten av 1980-talet. 
Mistra tillkom som en helt ny finansiär endast några år efter att den politiska 
retoriken kring miljöfrågan hade genomgått en betydande förändring. Kort-
fattat karakteriseras denna av att målsättningen ’hållbar utveckling’ har fått en 
betydande plats – åtminstone retoriskt – i den politiska visionen om samhäl-
lets långsiktiga utveckling, inte bara på ett nationellt plan, utan även som en 
global strategi för samhällets utveckling. Hållbar utveckling innebär kortfattat 
att ekonomisk och social utveckling och miljömässig hänsyn är ömsesidigt 
beroende.339 Begreppet slog igenom som en global strategi under slutet på 
1980-talet för vilken Brundtlandrapporten Our Common Future från 1987 
utgjorde ett betydelsefullt dokument.340 Hållbar utveckling har sedermera stått 
i centrum för två stora FN-konferenser: FN:s konferens om miljö och 
utveckling 1992 i Rio de Janeiro, och FN:s konferens om hållbar utveckling i 
Johannesburg 2002.  

Hållbar utveckling utgör ett mångtydigt och mångfacetterat begrepp vars 
innebörd starkt kan variera, inte minst beroende på vilken betoning tolkaren 
lägger på avvägningen mellan de tre dimensionerna, det vill säga den ekono-
miska, sociala och miljömässiga utvecklingen. Man kan dock konstatera att det 
inom FN-systemet råder en relativt stor enighet om samhällsvisionen hållbar 
utveckling, men att det finns en omfattande debatt om hur man skall balansera 
de tre dimensionerna mot varandra. Till exempel tenderar det globala Nord 

                                                           
338 MISTRA stadgar § 1. 
339 World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future; 
Regeringens skrivelse 2001/2002:172 Nationell strategi för hållbar utveckling; Regeringens skrivelse 
2002/2003:29 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling; Miljövårdsberedningens 
rapport 2003:1 Efter Johannesburg; John Dryzek (1997) The Politics of the Earth s. 123-125; Phil 
Macnaghten & John Urry (1998) Contested Natures s. 212-218. 
340 Även om hållbar utveckling fick internationellt genomslag först i och med 
Brundtlandrapporten har begreppet använts åtminstone sedan Stockholmskonferensen 1972, 
se J. Dryzek (1997) s. 123-128; Henrik Selin & Björn-Ola Linnér (kommande 2004) “The 
Quest for Global Sustainability: Early Efforts to Integrate Environment and Development”, 
Harvard Discussion Paper. 
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och Syd fokusera på olika delar.341 I den svenska regeringens skrivelse från 
FN:s konferens i Johannesburg framgår skillnader mellan olika länder i fråga 
om vilka dimensioner som betonas och att de så kallade utvecklingsländerna 
tenderar att lägga större betoning på de sociala och ekonomiska frågorna, 
medan industriländer oftare för fram miljö- och naturresursfrågor.342 Men 
trots att dessa skillnader föreligger, liksom att diskussioner förs om avvägning 
mellan de tre pelarna, innebär hållbar utveckling ett gemensamt synsätt på 
samhällets utveckling som innebär att man måste ta hänsyn till sociala, ekono-
miska och miljömässiga frågor och att de är ömsesidigt beroende. Ett inslag 
som därmed kan noteras är att den tidigare motsättning som framställts råda 
mellan ekonomisk utveckling och miljöhänsyn inte längre nödvändigtvis 
existerar och att de i stället har kommit att betraktas som två sidor av samma 
mynt; miljöbelastning är ett effektivitetsproblem och uttryck för ett resursslö-
seri.343 Detta har legat till grund för att hållbar utveckling kan ges ett stort tolk-
ningsutrymme och anmoda allt från att kräva omorientering av det moderna 
samhället och därmed ta sig an den strukturella kritik som miljörörelsen riktat 
mot det moderna, till att primärt vara en fråga om att ställa om produktions-
mönster och ekonomiska kalkyler så att någon form av miljöhänsyn inklude-
ras. I anslutning den senare konceptualiseringen har termen ’ekologisk 
modernisering’ presenterats vilken, utifrån en kritisk tolkning av begreppet, 
gör gällande att en rationell teknologisk utveckling kan råda bot på det 
ineffektivitetsproblem och resursslöseri som miljöfrågorna förknippats med.344 
                                                           
341 Egon Becker m fl (1999) ”Exploring Uncommon Ground: Sustainability and the Social 
Sciences, Sustainability and the Social Sciences red. E. Becker & T. Jahn, s. 4-8; H. Sehlin & B. 
Linnér (kommande 2004). 
342 Såsom den svenska regeringen konstaterar flyttades de sociala frågorna fram inför 
konferensen i Johannesburg, se Regeringens skrivelse 2001/2002:172 Nationell strategi för hållbar 
utveckling s. 5. Se även Regeringens skrivelse 2002/2003:29 Johannesburg FN:s världstoppmöte om 
hållbar utveckling s. 7-10; Miljövårdsberedningens rapport 2003:1 Efter Johannesburg. I Our Common 
Future har social rättvisa och ekologisk hållbarhet samma tyngd, men som Katarina Eckerberg 
framhåller så har Sverige betonat ekologisk hållbarhet, se K. Eckerberg (1998) ”Hållbara 
Sverige, Lokala Agenda 21 och forskningen om hållbar utveckling” s. 71.  
343 Denna utveckling behandlas t ex av P. Macnaughten & J. Urry (1998) s. 214-215; J. Dryzek 
(1997) s. 123-126; M. Hajer (1995) The Politics of Environmental Discourse s. 8-30; Jonas Anshelm 
(2002a) ”Det gröna folkhemmet: Striden om den ekologiska moderniseringen av Sverige”, 
Naturen som brytpunkt red. J. Hedrén s. 37-40.  
344 Maarten Hajer har urskiljt tre tolkningar av ekologisk modernisering: som institutionellt 
lärande, som tekniskt projekt och som kulturpolitik, se M. Hajer (1996) ”Ecological 
Modernisation as Cultural Politics” s. 248-260. Hajer har dock betonat, likt flera andra, att 
ekologisk modernisering primärt har getts en teknokratisk tolkning, vilken implicerar att 
miljöfrågorna kan hanteras i enlighet med den logik som utmärkt det moderna, dvs genom 
teknisk utveckling, instrumentell kunskapsanvändning, byråkratisk kontroll etc, se F. Fischer & 
M. Hajer red.(1999) Living with Nature s. 5; Timothy Luke (1999) ”Eco-managerialism: 
environmental studies as a power/knowledge formation”, Living with Nature red. F. Fischer & 
M. Hajer; Paul Rutherford (1999) “Ecological Modernization and Environmental Risk”, 
Discourses of the Environment, red. É. Darier s. 109-111. För behandling av olika tolknings-
dimensioner se även: Arthur P. J. Mol (1996) ”Ecological Modernisation and Institutional 
Reflexivitiy: Environmental Reform in the Late Modern Age”; Arthur P. J. Mol (2003) “The 
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I svensk politik fick visionen om hållbar utveckling ett tydligt genomslag i 
de miljöpolitiska propositionerna Miljöpolitiken inför 1990-talet från 1988 och 
En god livsmiljö från 1991.345 Man kan notera att regeringen inledningsvis 
accentuerade betydelsen av den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling 
och den svenska regeringens miljöpolitiska mål kom senare att uttryckas i 
termer av ”ekologisk hållbar utveckling”.346 Successivt har dock denna 
beskrivning mjukats upp till förmån för en allt större emfas på den ekono-
miska men även den sociala dimensionen, men också på att diskutera hållbar 
utveckling utifrån en fjärde dimension: kulturfrågor.347 I regeringens skrivelse 
inför FN-konferensen i Johannesburg poängterades betydelsen av den sociala 
dimensionen och det framgick även hur svårtolkat utvecklingsbegreppet 
hållbar utveckling är.348  

Policyprojektet hållbar utveckling utgör ett mångfacetterat och mångtydigt 
begrepp som kan fyllas med vitt skilda ekonomisk-politiska innehåll. Detta 
ligger till grund för att så pass många kan uttrycka enighet om den övergripan-
de målsättningen, men leder också till svårigheter när det ankommer att reali-
sera policyprojektet till konkreta handlingar.349 Man kan därför betrakta både 
hållbar utveckling och ekologisk modernisering som honnörsord, eller för att 
använda STS-termen ”boundary object”, med vilket man avser ett begrepp 
som är tillräckligt plastiskt för att kunna fyllas med olika innehåll, samtidigt 
som det binder samman och förenar olika diskurser under ett och samma 
begrepp så att viss enighet och samsyn kan nås.350 
                                                                                                                                                                          
Environmental Transformation of the Modern Order”; Gert Spaargaren (2000) ”Ecological 
Modernization Theory and the Changing Discourse on Environment and Modernity”, 
Environment and Global Modernity red. G. Spaargaren. 
345 proposition Miljöpolitiken inför 1990-talet (1987/88:85); proposition En god livsmiljö 
(1990/91:90). 
346 Regeringens skrivelse 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle; Regeringens 
skrivelse 1997/98:13 Ekologisk hållbarhet; proposition Svenska miljömål (1997/98:145). För 
analyser av denna utveckling, se K. Eckerberg m fl (2003) ”Från miljöforskning till forskning 
för hållbar utveckling”; Jonas Anshelm (2002a); Lennart J. Lundqvist (2000) ”Capacity-building 
or social construction? Explaining Sweden’s shift towards ecological modernisation”, Geoforum 
vol. 31 s. 21-32; K. Eckerberg (1998). Notera att även den borgerliga regeringen angav att en 
huvuduppgift för regeringen var att “forma en långsiktig och hållbar utveckling mot ett 
samhälle med frisk luft och rent vatten, levande sjöar och skogar”, Regeringsförklaring 1991.  
347 se Regeringens skrivelse 1997/98:13 Ekologisk hållbarhet; Regeringens skrivelse 
2001/2002:172 Nationell Strategi för hållbar utveckling. Kulturfrågorna som en fjärde dimension 
framträder även i FRN:s utredning om forskning till stöd för hållbar utveckling, se Forskning för 
hållbar utveckling – forskningsstrukturella perspektiv FRN 1998:20 s. 10. 
348 Regeringens skrivelse 2001/2002:172 Nationell Strategi för hållbar utveckling.  
349 Se t ex M. Hajer (1995) s. 12-15; F. Fischer & M. Hajer (1999) s. 1-5; William Lafferty & 
Oluf Langhelle (1999) “Sustainable Development as Concept and Norm”, Towards Sustainable 
Development red. W. Lafferty & O. Langhelle s. 1-3; Robert Phaelke (1999) “Towards Defining, 
Measuring and Achieving Sustainability: Tools and Strategies for Environmental Valuation, 
Sustainability and the Social Sciences, red. E. Becker & T. Jahn s. 243-250.  
350 Michael Redclift m fl (2000) Social Environmental Research in the European Union använder 
denna term ”boundary object” i samband med att de behandlar ekologisk modernisering (s. 87-
89). Begreppet ”boundary object” är vanligt förekommande i STS-fältet och används t ex i 
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Our Common Future pekar ut vikten av tvärvetenskaplig forskning för att 
realisera hållbar utveckling.351 Först tio år senare, det vill säga 1997, gav den 
svenska regeringen i uppdrag åt Forskningsrådsnämnden att utreda frågan om 
stöd till forskning för hållbar utveckling.352 Denna utredning resulterade i ett 
antal rapporter som sökte ringa in centrala forskningsfrågor för området, men 
det nykläckta forskningsområdet resulterade också i att förhållandet mellan 
miljöforskning och forskning för hållbar utveckling sattes under lupp.353 
Generellt betraktas forskningsområdet hållbar utveckling som vidare än 
området för miljöforskning. Forskning för hållbar utveckling uppfattas inrym-
ma fler discipliner, större fokus på samhället samt större fokus på åtgärder än 
den traditionella miljöforskningen.354 Studerar man således mandaten hos de 
offentliga forskningsfinansiärerna i Sverige har hållbar utveckling kommit att 
ges en betydande plats i såväl regeringens direktiv som finansiärernas utlys-
ningar och/eller strategidokument. Formas, som etablerades till millennium-
skiftet och i samband med omorganiseringen av det offentliga systemet för 
forskningsfinansiering, har givits hållbar utveckling som en övergripande 
målsättning för hela sin verksamhet och Naturvårdsverket har också främjan-
det av hållbar utveckling som sitt uppdrag.355 För Mistra, som etablerades 
1994, anger stadgarna att stiftelsen skall finansiera forskning ”för en samhälls-
anspassad utveckling” och av ”strategisk betydelse för en god livsmiljö”. Detta 
gör att Mistra kan betraktas som en finansiär som tidigt innebar en orientering 
mot den forskning som senare har kommit att bli central även för de offentligt 
finansierade forskningsfinansiärerna, till exempel Formas och Naturvårds-
verket. 

Blickar man mot den europeiska agendan och de forskningssatsningar som 
gjorts där kan man notera att särskilda satsningar har kommit till stånd såväl 
inom EU som i enskilda europeiska länder. I Storbritannien, Holland och 

                                                                                                                                                                          
samband med att analysera hur olika aktörer utvecklar strategier för att hantera miljöfrågor, se t 
ex Göran Sundqvist m fl (2002) ”Science and policy in air pollution abatement strategies”, 
Environmental Science & Policy vol. 230. Ett annat begrepp med snarlik funktion utgörs av ”story-
line” vilket står centralt i Maarten Hajers analys av miljödiskursen, se M. Hajer (1995) s. 14, 52-
58. 
351 Our Common Future (1987) passim.  
352 Regeringsbeslut 1997-06-19, se FRN 1998:21 Forskning för hållbar utveckling – en nationell 
strategi s. 5.  
353 FRN 1998:20 Forskning för hållbar utveckling – forskningsstrukturella perspektiv s. 14-16; J. Nolin 
(2001) Den kluvna miljöforskningen NV-rapport 5089 s. 21-33. I anslutning till att detta poängteras 
sker också en betoning på att miljöforskningen behöver utgå från helhets- och systemperspek-
tiv och inkludera samhällsvetenskap, se FRN 1998:21 Forskning för hållbar utveckling – en nationell 
strategi s. 22, 32; Forskning och utveckling för bättre miljö, FoUBM 1996 s. 11; Forskning och utveckling 
för bättre miljö FoUBM 1998 s. 22-34. 
354 K. Eckerberg m fl (2003) s. 177-179; J. Nolin (2001) s. 21-25; Forskning och utveckling för bättre 
miljö 1996 s. 11; FRN 1998:20 Forskning för hållbar utveckling – forskningsstrukturella perspektivs. 14-
15; Jan Nolin (2000) Strategier för finansiering av miljöforskning NV rapport 5136, passim; E. Becker 
m fl (1999) s. 2-3; Our Common Future (1987) passim. 
355 Formas forskningsstrategi 2002-2005; Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se  
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Norge har man exempelvis gjort specifika satsningar på samhällsvetenskaplig 
forskning för hållbar utveckling.356 Härvidlag kan man även notera en diskus-
sion om framväxten av ett nytt forskningsområde benämnt ”science of 
sustainable development” eller ”sustainability science”. Det framträder en 
förhållandevis snarlik uppfattning om att detta forskningsfält är vidare än den 
tidigare miljöforskningen, varpå samhällsvetenskapliga och humanistiska 
ansatser särskilt efterfrågas, men man kan även notera hur denna forskning 
har givits en problem- och aktörsorientering.357 Mot bakgrund av föregående 
kapitels övergripande redogörelse för Mistras inriktning kan vi således notera 
hur väl Mistras målsättning passar in i denna övergripande retorik som fram-
träder i anslutning till hållbar utveckling. Det är därför dags för att gå över till 
analysen av hur Mistra har tolkat sina stadgar och inriktning mot hållbar 
utveckling.  

3.2 Inriktning och målsättningar med Mistras forskning 
Som föregående avsnitt visat har hållbar utveckling fått stor genomslagskraft i 
såväl nationell som internationell diskurs och finns även uttryckt i Mistras 
stadgar. Det ter sig därför intressant att undersöka hur Mistras ledning har 
tolkat sitt mandat i förhållande till denna inriktning. Det är härvidlag särskilt 
väsentligt att uppmärksamma att den övergripande målsättningen är förknip-
pad med ett stort tolkningsutrymme vilket torde kunna återspegla sig hos 
stiftelsens personal och styrelseledamöter liksom hos forskare. Dessutom 
omfattar min undersökningsperiod nästan ett helt decennium varpå föränd-
ringar även kan komma till stånd i hur stiftelsen har tolkat denna inriktning. 
Det blir därför en synnerligen delikat uppgift att företa denna undersökning i 

                                                           
356 I EU utlyste man 1991 programmet Socioeconomic Environmental Research, SEER, som 
efterföljdes av programmet Human Dimensions element of the Environment and Climate 
Programme. I båda dessa program klargjordes att forskningens syfte var att: ”improve the basis 
of policies and actions in support of sustainable development in the EU”, citerad ur M. Redclift 
m fl (2000) s. 8. I Storbritannien initierade rådet för “economic and social research” 1991 det 
humanvetenskapliga miljöforskningsprogrammet Global Environmental Change, GEC, som 
var verksamt fram till och med år 2000 med en total budget på 300 miljoner kronor, se C. 
Nordlund & J. Larsson (2003) ”Miljöforskare med rätt att ifrågasätta”; M. Redclift m fl (2000). 
För ytterligare program och satsningar, se Steve Rayner & Elizabeth Malone (1998) Human 
Choice and Climate Change vol. 1, inledning; Forskning för hållbar utveckling – forskningsstrukturella 
perspektiv (1998) FRN 1998:20; L. J. Lundgren & C. Nordlund (2003); K. Eckerberg (1998); 
”National Research Activities and Sustainable Development” (2002) IPTS Technical Report 
Series EUR 20389 EN; Kerstin Lövgren (2003) ”Samhällsvetenskaplig miljöforskning – en 
internationell utblick”, Formas. 
357 Se Michael Redclift (1999) “Dance with Wolves? Sustainability and the Social Sciences”, 
Sustainability and the Social Sciences red. E. Becker & T. Jahn s. 267-269; William Clark & Nancy 
Dickson (2003) “Sustainability science: The emerging research program”, Proceedings of the 
National Academy of the United States of America, PNAS passim. Att samhällsvetenskaperna har 
givits denna roll tenderar även att gälla för den samhällsvetenskapliga miljöforskningen i 
allmänhet, varpå kulturella och sociala spänningar kring miljöproblematiken har 
bortprioriterats, se J. Anshelm & J. Hedrén (1998) ”Miljöforskningens döda vinkel” s. 253-255. 
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vilken intresset riktas mot att studera hur Mistra förhåller sig till visionen om 
hållbar utveckling, men också hur man har tolkat förhållandet mellan miljö-
forskning och forskning för hållbar utveckling, Mistras lösningsinriktning och 
slutligen innebörden av att främja Sveriges konkurrenskraft. Jag vill dessutom 
passa på att poängtera att en analys av de olika tolkningar som finns beträffan-
de lösningsinriktningen och forskarens och forskningens roll i Mistra även 
inkluderar föreställningar som finns beträffande miljöfrågan, liksom vilken roll 
forskningen har för densamma. Dessa frågor begränsas därför inte enbart till 
Mistra. De två metaforer jag presenterade i inledningskapitlet blir således rele-
vanta här och innebär alltså både ett sökande efter skillnader i uppfattningar – 
det jag benämnt Mistra som brytpunkt – och ett sökande efter mönster i sättet 
att tala eller beskriva det fenomen som står i fokus för analys, det vill säga det 
jag benämnt Mistra som uttryck.  

3.2.1 Forskning för hållbar utveckling 
I årsrapporter från Mistra samt i åtskilliga av stiftelsens strategi- och policy-
dokument görs hänvisningar till inriktningen mot hållbar utveckling.358 I utlys-
ningsdokumentet från 1994 tas utgångspunkten i den utveckling som kommit 
till stånd under det senaste århundradet. Den globala ekonomin och befolk-
ningsökningen framhålls utgöra betydelsefulla element för den miljöförstöring 
som det moderna samhället har ställts inför. I dokumentet anges att hållbar 
utveckling utgör det gemensamma mål som världens ledare enats om under 
Riokonferensen. Det beskrivs som ett brott mot ”business as usual” och ”the 
transition to global sustainable development will require a set of radically new 
attitudes and solutions (sustainable technologies) for supplying necessary 
goods and services to an increasing population”.359 Mistras mandat relateras 
sedan till forskning för hållbar utveckling: 

MISTRA shall concentrate its research on ”Sustainable development”. This 
means an emphasis on “strategies/solutions” with regard to certain priori-
tised environmental issues. The challenge is to shift attention from problem 
to solution.360 

Hållbar utveckling framställdes alltså redan inledningsvis som Mistras ansvars-
område och har återkommande kommit till uttryck i policyrelaterade doku-
ment där målsättningarna med forskningen bland annat beskrivs som att 

                                                           
358 MISTRA årsrapport 1995 s. 2-3; MISTRA årsrapport 1996 inledning; MISTRA årsrapport 
1998 s. 2; MISTRA årsrapport 2002 inledning; ”Invitations to propose research programs” 
(1994) s. 2-3; Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 5, 14-15; ”Svensk 
miljöforskning och MISTRAs forskningsprogram” (2000) s. 1; MISTRA 2004 (2000) s. 8; 
”MISTRAs strategi: Underlag för diskussion om den framtida inriktningen” (2003) 
sammanfattning.  
359 “Invitation to propose research programs” (1994) s. 3.  
360 ”Environmental research in Sweden – orientation and organization” (1994) s. 4. Se även 
”Invitation to propose research programs” (1994); Miljöstrategisk forskning. Inriktning och resurser 
1998–2002 (1997) s. 15-16. 

 95  



Kapitel 3 

”anvisa vägar till en mera hållbar utveckling”,361 och ”åstadkomma en mera 
uthållig samhällsutveckling”.362 Det man kan notera i Mistras begreppsanvänd-
ning är att olika benämningar löpande används vilka alla i mer eller mindre 
utsträckning refererar till inriktningen om hållbar utveckling. De begrepp som 
i huvudsak förekommer förutom ’hållbar utveckling’ är ’uthållig samhällsut-
veckling’, ’hållbar samhällsutveckling’ och ’bärkraftig utveckling’. Det finns 
dock ingenting som tyder på att man lägger in olika betydelser i dessa begrepp 
och i några dokument används de även växelvis.363 

I dokument från stiftelsen framträder att diskussioner har hållits om de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga – och här påpekas att det inte kommer att finnas ”ett uthålligt 
samhälle” utan uthållighet är förenat med en mångfald vägar.364 Detta motive-
rar att undersöka hur Mistras styrelser har betraktat forskningsområdet hållbar 
utveckling i relation till forskningsområdet miljöforskning, men också om 
eventuella förändringar har skett i styrelsernas sätt att tolka Mistras mandat i 
förhållande till hållbar utveckling och till dessa dimensioner. 

Lösningsinriktad forskning och forskning för hållbar utveckling presenteras 
i dokument från Mistra som nära relaterade. I anslutning till detta framhålls 
också att den forskning som behöver komma till stånd behöver vara tvärve-
tenskaplig och att Mistras forskning skall vara inriktad mot att realisera, eller 
påvisa genomförbarheten av, hållbar utveckling. I dokumentet ”Environmen-
tal Research in Sweden” kommer detta till uttryck på följande sätt: 

MISTRA shall concentrate on coordinated programmes with a strong inter-
disciplinary approach. Natural science, technological and socio-economic 
research shall be integrated to demonstrate the feasibility of “sustainable 
development.365  

Relaterar man denna beskrivning av forskning för hållbar utveckling till hur 
miljöforskningsområdet beskrivs framträder att det förra fältet anses innebära 
att fler discipliner blir aktuella än vid miljöforskning, men också att den 
kunskapsproduktion som varit dominerande är otillräcklig för att hantera de 
frågor som reses i anslutning till forskningsområdet hållbar utveckling.  

The old fragmented production of knowledge is inadequate in meeting the 
challenge of sustainable development. Team-building leading to truly inter-
disciplinary and interactive programme is required.366 

                                                           
361 MISTRA årsrapport 1996 inledning. 
362 MISTRA årsrapport 1998 s. 2.  
363 Något som är särskilt tydligt i Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997). 
364 MISTRA årsrapport 1995 s. 3. Se även Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–
2002 (1997) s. 14-16; MISTRA årsrapport 1996 inledning; Intervju: Måns Lönnroth. 
365 “Environmental research in Sweden” (1994). Att forskningen skall visa på möjligheten att 
”implementera” det hållbara samhället kommer även till uttryck hos styrelseordförande Anneli 
Hulthén, Programkonferens 2003, minnesanteckningar samt intervju. 
366 ”A MISTRA Research Programme Proposal – General Requirements” (1997). Att Mistra 
efterfrågar en ny slags forskning – en ny kunskapsproduktion – som utmärks av tvärvetenskap 
och samverkan med avnämare, framgår även i ”MISTRA Research Programme Proposals – 
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Härvidlag framträder att Mistras ledning ser sig driva på en utveckling av en 
ny kunskapsproduktion i vilken tvärvetenskap och ”team-building” utgör 
centrala element, och att hållbar utveckling inte bara utgör en utmaning för 
samhället, utan även för vetenskapssamhället.367  

I samband med besparingarna i det offentliga forskningsfinansieringssyste-
met under 1990-talets andra hälft hölls intensiva diskussioner inom Mistra om 
stiftelsens inriktning. Indraget av Naturvårdsverkets forskningsbudget, som 
delvis hade gjorts mot bakgrund av att man förutsatte att Mistra skulle överta 
Naturvårdsverkets forskningsfinansiering,368 låg till grund för omfattande 
diskussioner i Mistras styrelse om hur stiftelsen skulle agera i den nya situation 
som uppstått. Dessa resulterade i att stiftelsen tog fram ett strategidokument i 
vilket bland annat förhållandet mellan miljöforskning och forskning för 
hållbar utveckling diskuterades. Mistras mandat relaterades primärt till den 
miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling,369 vilket överensstämmer 
med den politiska inriktning som dominerat i Sverige. I dokumentet förs 
också diskussioner utifrån distinktionen mellan grundforskning och tillämpad 
forskning, eller kanske snarare mellan effekt- och problemdimensionerande 
forskning och lösningsinriktad forskning.370 Den bild som framträder i 
strategidokumentet från 1997, och som överensstämmer med andra policydo-
kument, är att miljöforskning förknippas med en i huvudsakligen naturveten-
skaplig och teknisk forskning, medan forskning för hållbar utveckling föranle-
der ett vidare angreppssätt där förutom naturvetenskap och teknik även 
samhällsvetenskap och humaniora är påkallade.371 Hållbar utveckling förbinds 
följaktligen med ”en bredare syn på den mängd frågor man måste ta in för att 
kunna ge sig på, analysera [och] påverka miljöfrågor”.372  

Miljöforskning framträder således i Mistras dokument som likställt med en 
effekt- eller problemdimensionerande naturvetenskaplig forskning och 

                                                                                                                                                                          
some reflexions on the experience so far” (1996); ”MISTRAs förutsättningar, arv och framtid” 
(2000) s. 6; MISTRA 2004 (2000) s. 5. 
367 H. Rågvik (1995) ”MISTRA – en miljöstrategisk maktfaktor, Naturvetaren nr 8 ”intervju” 
med Göran A. Persson, s. 19. Se även G. A. Persson (1995) “MISTRA – more of the same or a 
renewal of Swedish environmental research?”, Expanding Environmental Perspectives red. L. J. 
Lundgren; MISTRA årsrapport 1995 s. 2-3; MISTRA årsrapport 1998 s. 2-3. 
368 ”Besparingsuppdraget 1998/1999”, daterat 1996-11-26.  
369 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 14-15. 
370 Dessa begrepp används här empiriskt, dvs det är den begreppsanvändning som brukas i 
Mistras dokument som ligger till grund för texten här. Man kan dock ställa begreppen i fokus 
för analys och dylika analyser tenderar att visa på att distinktionerna är problematiska. I 
litteratur om kunskapsproduktion brukar man ofta hävda att distinktionerna ej är tillämpliga, att 
inga skarpa gränser finns, vilket dock inte innebär att inte olika mål, motiv och medel mellan 
dem kan finnas, se Gunnar Öqvist (1997) ”Vetenskapens behov av frihet”, Vetenskapens rymder: 
Perspektiv och visioner red. R. Jacobsson & G. Öqvist.  
371 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 15-19. Se även  MISTRA 
2004 (2000) s. 9; ”A MISTRA Research Programme Proposal – General Requirements” (1997); 
“Invitation to propose research programs” (1994) s. 4; “Kunskapsstrategi” (2003) utkast s. 6.  
372 Intervju: Måns Lönnroth. 
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beskrivs dessutom som en fragmentiserad kunskapsproduktion.373 Denna 
forskning anses dock långt ifrån vara oväsentlig, utan anges som nödvändig 
för att kunna planera för åtgärder.374 Forskning för hållbar utveckling, å andra 
sidan, presenteras som en lösningsinriktad forskning och den utmaning Mistra 
anser sig ha ställt forskarsamhället inför utgörs av ”att skifta fokus från prob-
lem till lösning”375 och att bredda fokus från ”vad som bör göras/uträttas” till 
”hur detta skall genomföras”.376 Forskning för hållbar utveckling beskrivs 
också, vilket jag tidigare sagt, som ett forskningsfält inrymmandes förutom 
naturvetenskaplig och teknisk forskning, även samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning. Det framträder härmed en stark tendens till att förbin-
da forskning för hållbar utveckling med en lösningsinriktad forskning, vilken 
skall ta sin utgångspunkt i det naturvetenskapligt och grundforskningsinrik-
tade området miljöforskning.377  

Att Mistra har betonat betydelsen av den miljömässiga dimensionen är 
särskilt framträdande i strategidokumentet Miljöstrategisk forskning: Inriktning och 
resurser 1998–2002 i vilken miljöstrategisk forskning definieras som en forsk-
ning med fokus på miljödimensionen i hållbar utveckling. I detta dokument 
slår man fast att målsättningen med svensk miljöforskning är att bidra till en 
helhetssyn på uthållig samhällsutveckling och att ”naturresurs- och miljöfrågor 
beaktas på ett allt mer fullvärdigt sätt i hela samhället”.378 I strategidokument 
diskuteras även termen ’miljöstrategiskt’ som utgör ett centralt begrepp i 
Mistras mandat. Styrelsen fastslog att detta begrepp medför:  

… [att] forskningen skall ske utifrån ett långsiktigt perspektiv och vara 
inriktad på att lösa viktiga miljöproblem. Det betyder att den åtgärdsinrikta-
de forskningen får sin tyngdpunkt på systemförändringar och på genom-
gripande förändringar av beteenden och synsätt med inslag av radikala 
förbättringar av existerande processer, varor och tjänster.379 

                                                           
373 ”A MISTRA Research Programme Proposal – General Requirement (1997); Miljöstrategisk 
forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 13-20; ”Det svenska forskningslandskapet 
och MISTRAs plats i detta” (2000); ”MISTRAs förutsättningar, arv och framtid” (2000) s. 6. 
Termen ’fragmentiserad’ används bara i det förstnämnda dokumentet, men framträder 
underförstått i de andra dokumenten. Ett skäl till användningen av detta begrepp kan vara 
KVA:s utvärdering 1992 vilken bl a resulterade i kritik mot svensk miljöforskning i fråga om 
fragmentisering, se Ds 1992:71 Svensk miljöforskning. Denna utvärdering låg till grund för 
stiftelsens inledande diskussioner och val av inriktning, se ”Environmental Research in Sweden 
– Orientation and Organization” (1994); G. A. Persson (1999a) s. 3-4. Se även avsnitt 2.1. 
374 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 5, 18, 21; ”Det svenska 
forskningslandskapet och MISTRAs plats i detta” (2000) s. 2-3.  
375 “Invitation to propose research programs” (1994), s. 4, egen översättning. 
376 MISTRA 2004 (2000) s. 9.  
377 Notera även att några diskussioner inom stiftelsen inte förs i fråga om ”bevara” natur- och 
kulturmiljöer. Bevarandefrågor har utgjort en central del i den svenska miljödiskursen vid sidan 
om att lösa miljöproblem, se J. Hedrén (1994) Miljöpolitikens natur s. 53-55. 
378 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 24. 
379 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 16.  
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Den miljöstrategiska forskning Mistra är satt att finansiera har således tolkats 
som en lösningsinriktad forskning och har förbundits med forskningsområdet 
hållbar utveckling. Forskningsområdet hållbar utveckling anses därmed inrym-
ma en vidare mängd frågor att behandla, men även fler discipliner liksom ett 
tvärvetenskapligt angreppssätt. Den bild som framträder i stiftelsens diskus-
sioner beträffande miljöforskning respektive forskning för hållbar utveckling 
gör gällande att mångfalden discipliner blir relevanta då det är lösningar som är 
för handen380 och att en lösningsinriktad ansats utgår från den effekt- och 
probleminriktade forskningen.  

Sammantaget innebär detta att hållbar utveckling betraktas som ett bredare 
forskningsfält inom stiftelsen, men utan att det innebär att fler discipliner än 
de naturvetenskapliga kommer i fråga för att undersöka området utifrån en 
problemidentifierande ansats. Följden blir att forskning för hållbar utveckling 
ges en stark slagsida mot tillämpad forskning och att grundforskningsfrågorna 
– själva problematiserandet – för detta nya forskningsfält inte efterfrågas av 
Mistra. De diskussioner som förs i Our Common Future och Agenda 21 om 
utvecklingsfrågorna relaterat till hållbar utveckling finns således inte med.381 
Mistras tolkning av forskningsbehov och val av forskningsinriktning måste 
därför kontrasteras mot den samstämmiga efterlysning av problematiserande 
forskning som Forskningsrådsnämndens utredning resulterade i där man slog 
fast att ”miljöproblemen behöver bli beforskade i hela sin kulturella och 
sociala komplexitet för att kunna bidra med kunskap för hållbar utveckling”.382 
Men inriktningen måste också ställas mot den uppfattning som kommit till 
uttryck inom Mistra att hållbar utveckling inte innebär en enskild given 
målsättning. Ett uttalat forskningsbehov om vilka målsättningar och alternativ 
som kan finnas har dock inte skrivits fram i stiftelsens forskningspriorite-
ringar.  

Härvidlag kan man dock notera att Mistras styrelse i samband med strategi-
samtalen under 2002 och 2003 har börjat revidera den först valda linjen och i 
utkastet till nytt strategidokument kan man läsa att Mistra framgent även avser 
stödja en ”forskning som syftar till en djupare förståelse över [sic!] miljöfrågor-

                                                           
380 se t ex ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 3-4; Miljöstrategisk forskning: 
Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 19; MISTRA 2004 (2000) s. 9; MISTRA årsrapport 1995 
s. 2-3; MISTRA årsrapport 1999 inledning. 
381 Detta med utgångspunkt i policydokument. I en internutredning från 2000 behandlas 
utvecklingsfrågor i anslutningen till att den globala utvecklingen undersöktes utifrån ett demo-
grafiskt perspektiv, se ”Tunga trender i den globala utvecklingen” (2000) av Lena Sommestad 
och Bo Malmberg.  
382 Forskning för hållbar utveckling – en nationell strategi FRN 1998:21 s. 32. Se även Olof 
Wärneryd & Tuija Hilding-Rydevik (1998) “Hållbar samhällsutveckling – konfliktfyllt och 
förhandlingsbart”, Hållbart samhälle – en antologi, FRN rapport 1998:14 s. 283; J. Anshelm & J. 
Hedrén (1998) passim. Betydelsen av kulturfrågor står även centralt i antologierna S. Lash m fl 
red. (1996); F. Fischer & M. Hajer red. (1999) och behandlas även i P. Macnaughten & J. Urry 
(1998). 
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nas roll och tyngd i den långsiktiga samhällsutvecklingen”.383 I vilken utsträckning 
detta kommer att påverka stiftelsens verksamhet är dock för tidigt att svara på. 
Det kan dock vara väsentligt att uppmärksamma att det förekommer en 
diskussion om behovet av denna forskningsinriktning, även om det samtidigt 
har framförts att ett dylikt forskningsområde är ytterst svårt.384 På vilket sätt är 
inte explicit framskrivet, men man framhåller att de tre andra inriktningarna 
som finns i Mistras program, det vill säga forskning som främjar Sveriges 
konkurrenskraft, stärker möjligheter i internationella förhandlingar eller 
utvecklar teori och praktik för förvaltning av naturresurser, utgår från att det 
relevanta miljöproblemet redan är definierat. Detta fjärde område däremot 
utgår från ”den mer grundläggande frågan om de samhälleliga processer där 
miljöproblemen definieras och där frågor kring legitimitet och avgränsbarhet 
ställs”.385 Den tumregel som presenteras för att finansiera forskning inom 
detta fjärde område presenteras som att det ”skall finnas organisatio-
ner/institutioner som är intresserade av forskningsresultaten och beredda att 
omsätta dessa i en förändrad policy”386 och man exemplifierar med ett grönare 
IMO, WTO eller Bretton Wood institutioner. Därmed förefaller det poten-
tiella forskningsområdet avgränsas till att vara systemimmanent, det vill säga 
att den forskning som sker måste ta utgångspunkt i nuvarande institutioners 
verksamhet och från att forskningsresultatet är sådant att nuvarande organisa-
tioner och institutioner kan tänka sig att använda det för att förändra sin 
verksamhet. En systemkritisk forskning eller en forskning som syftar till att 
tänka i nya organisationer eller institutionella termer riskerar således att falla 
utanför.  

I styrelsens strategisamtal inför framtagandet av strategidokumentet Mistra 
2004–2008 kan man således konstatera att diskussionerna har tagit en delvis 
ny form. Förutom att vidga vilken slags forskning man kan tänka sig att finan-
siera kan man även notera förekomsten av ett mer nedtonat sätt att presentera 
Mistras bidrag. I ett underlagsdokument till styrelsens strategisamtal kan man 
läsa att Mistras programportfölj ”innehåller en trevande satsning på hållbar 
utveckling, där ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv förenas”.387 
Men man kan även observera att globala frågor allt oftare diskuteras och att 
Mistra i samband med beredningen om klimatforskning även öppnade för att 
finansiera forskare verksamma i andra länder, liksom forskning som omfattar 

                                                           
383 Citatet är hämtat från MISTRAs strategi 2004–2008, utkast version ett, kursivering enligt 
originalet. Se även MISTRAs strategi 2004–2008, version noll; ”Kriterier och processbeskrivning 
för forskningssatsningar” (2003) s. 6; Programchefsmöte 2003, anförande Måns Lönnroth, 
minnesanteckningar. 
384 ”Kriterier och processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003): Programchefsmöte 
2003, anförande Måns Lönnroth, minnesanteckningar, se även OH-bilder. 
385 ”Kriterier och processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003) s. 6. 
386 ”Kriterier och processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003) s. 6. 
387 ”MISTRA’s strategi: Underlag för diskussion om den framtida inriktningen” (2003), 
sammanfattning.  
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ett nord-syd perspektiv.388 Man kan därför fråga sig om dessa förändringar har 
inneburit en förändrad ansats till att tolka hållbar utveckling på och om det i 
så fall får någon betydelse för vilka tolkningar som görs av vilka miljöproblem 
som är särskilt viktiga. Detta är frågor som först framtida studier kan avgöra. 
Däremot kan innebörden av Mistras lösningsinriktade forskning sättas i fokus 
för undersökning, liksom hur stagarnas skrivning om att främja framtida 
svensk konkurrenskraft har tolkats; frågor som sätts centralt i nästa avsnitt.  

3.2.2 En lösningsinriktad forskning 
Att Mistras forskning skall vara lösningsinriktad har betonats från utlysnings-
dokumentet 1994 och framåt. I dokument från Mistra framhålls att stiftelsens 
forskningsinriktning utgör en utmaning för forskarsamhället, detta uttrycks 
bland annat på följande sätt: 

Att formulera och lösa inomvetenskapliga problem känns naturligt för 
forskare. Nu begär MISTRA deras medverkan för att lösa ett angeläget 
samhällsproblem, nämligen hotet mot vår miljö.389  

Mistras lösningsinriktade forskning kan illustreras genom följande citat:  
MISTRA will give priority to research on sustainable development within 
different sectors of society. MISTRA will fund a limited number of research 
programmes, focusing on advanced long-term solutions.390 
MISTRA stöder miljöstrategisk forskning, varmed avses forskning med ett 
långsiktigt perspektiv inriktad på att lösa viktiga miljöproblem.391 

Att Mistras forskning skall vara lösningsinriktad är otvetydigt enligt stiftelsens 
policyrelaterade dokument, men vad menas med att ”lösa viktiga miljöprob-
lem”? Det kommer att sättas i fokus i detta avsnitt, vilket innebär att under-
söka vad som räknas som en lösning i Mistra, men också hur ’lösning’ förhål-
ler sig till ’åtgärd’. Fokus ligger på hur lösningsinriktningen presenteras i 

                                                           
388 Globala frågor tenderade att uteslutas ur Mistras mandat inledningsvis, men allteftersom kan 
en ändrad hållning noteras. I samband med programsatsningarna ASTA, NewS och MARE 
1997 framhöll man att det även var fråga om en internationalisering i forskningssatsningen, se 
MISTRA årsrapport 1997 inledning. Under 1999 förde styrelsen en diskussion beträffande 
finansiering av forskningsprogram om globala miljöproblem och kansliet tog fram ett förslag 
till policy. Denna gjorde gällande att (1) problemet skall även vara ett svenskt problem, (2) att 
det finns speciella svenska näringslivsintressen, och (3) att det finns svensk spetskompetens och 
ett uttalat politiskt intresse, se ”MISTRAs internationella engagemang” (1999). Styrelsen 
bordlade förslaget, se SP nr 24, punkt 11. I utredningarna ”Tunga trender i den globala 
utvecklingen” (2000) och ”Frontrutan” (2000) behandlas globala frågor. I policydokumentet 
MISTRA 2004 (2000) poängterar man att Mistras engagemang för globala frågor förväntas öka, 
vilket också skett t ex genom programmet Changing Climate. 
389 MISTRA årsrapport 1995 s. 2. Se även Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–
2002 (1997) s. 6.  
390 ”Environmental research in Sweden – orientation and organization” (1994) s. 2.  
391 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 4, kursiveringar enligt originalet. I senare versioner 
av dokumentet presenteras att ett ”MISTRA-program utgår från ett miljöproblem som skall 
lösas och bygger på en tydlig idé om hur av vem forskningsresultaten skall användas” (rev 
version 2001 s. 3, rev. version 2003 s. 3).  
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policyorienterade dokument, men också i fråga om hur personer verksamma 
inom Mistra talar om själva lösningsinriktningen och vad den innebär.  

Utifrån en genomgång av Mistras policydokument framträder en tendens 
till att tala om lösningar i termer av teknik, detta kommer till exempel till 
uttryck på följande sätt:  

MISTRA research programs should focus on the development of sustain-
able technologies in different sectors of society.392 
Åtgärdsforskningen ska bidra med kunskaper för den tekniska utvecklingen, 
som krävs för att lösa miljöproblemen.393 

Symptomatiskt för båda dessa dokument, men också för ett antal andra doku-
ment, är att man lägger till att dessa tekniska lösningar inte kan komma till 
stånd utan att hänsyn tas till förändringar i kultur och livsstil samt till de 
ekonomiska och institutionella strukturerna.394 Ett sätt som detta kommer till 
uttryck på är att den lösningsinriktade forskningen framhålls inrymma 
förutom en teknisk utveckling i form av produkter och produktionsprocesser 
även det som kallas för ”social konflikthantering”.395 Lösningsinriktningen 
framhålls vara tolkad så att den ”inkluderar inte bara nya teknologier, utan 
även ekonomiska, institutionella och sociala faktorer”.396 Lösningar handlar 
därmed inte enbart om teknisk utveckling, utan kan likväl handla om sociala, 
ekonomiska och administrativa frågor. Men det är ändå väsentligt att fråga sig 
vad som räknas som en lösning. Detta i synnerhet som att Mistras ledning har 
betraktat lösningsinriktningen som ett problem i samband med programplane-
ring, men också mot bakgrund av att den utgjort den mest använda avslags-
motiveringen vid beslut om planeringsanslag.397  

I strategidokument MISTRA 2004 beskrivs den lösningsinriktade forsk-
ningen som att den ”ställer särskilda krav, som ibland är svåra att förena med 
de inomvetenskapliga”.398 Dessa beskrivningar anger att det finns en bestämd 
föreställning om vad en lösning är; att de lösningar som forskare normalt 
ägnar sig åt utgörs av lösningar på inomvetenskapliga problem och det Mistra 
kräver är lösningar av samhälleliga – utomvetenskapliga – problem. Detta ger 
anledning att uppmärksamma hur denna skiljelinje mellan inom- och utom-
vetenskap målas upp i synnerhet som den gräns som dras mellan det ”inre” 
och det ”yttre” alltid är relativ och konstruerad.399  

                                                           
392 ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 6. 
393 “Det svenska forskningslandskapet och MISTRAs plats i detta” (2000) s. 3. 
394 ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 4. 
395 “Det svenska forskningslandskapet och MISTRAs plats i detta” (2000) s. 3.  
396 ”A MISTRA Research Programme Proposal – General Requirements” (1997) s. 2.  
397 För beslutsmotiveringar, se avsnitt 2.2.2. 
398 MISTRA 2004 (2000) s. 13. Man har även påtalat att forskare inte primärt är inriktade mot 
problemlösning, utan mot problemsökande och definierande, se ”MISTRAs förutsättningar, 
arv och framtid” (2000) s. 6. 
399 För en diskussion om detta med begreppsbildning, se avsnitt 1.2. 
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Genom att man inom Mistra drar en skarp gräns mellan något som betrak-
tas som inomvetenskapliga problem och något som benämns samhällsprob-
lem framträder en bild av att man är medskapare till att polarisera mellan olika 
samhällsaktiviteter och presentera dem som konfliktfyllda. Detta är särskilt 
framträdande i anslutning till att programplanering diskuteras. Från stiftelsens 
håll betonar man att det är lösningen av problemet som skall vara styrande för 
forskningsprogrammets utformning och utveckling och att det ligger i konflikt 
med andra delar i en forskningsverksamhet.400 Detta har bland annat kommit 
till uttryck som att det finns en spänning mellan olika värdesystem.401 Den 
spänning som avses här, och de konflikter som kan uppstå, tenderar att handla 
om att Mistras forskning inte drivs utifrån det traditionella sättet att låta inter-
nalistiska bedömningar av vetenskaplig kvalitet ligga till grund för forsknings-
finansiering, det vill säga ”peer review”, utan forskningen bedöms även utifrån 
den förväntade nytta resultaten kan ha för praktiker av olika kategorier. 
Spänningen synliggörs även i de rekommendationer som stiftelsen ger för 
programplanering i vilka man har framhållit att ”vissa aspekter kan ur forsk-
ningssynpunkt vara intressanta men vara av sekundär betydelse när det gäller 
att lösa problemet”.402 Forskarna uppmanas således att reda ut ”vilka delar 
som verkligen har betydelse för att de tänkbara användarna skall kunna 
åtgärda problemet”.403 Därutöver bör man också notera att Mistra har betonat 
betydelsen av att sammanställa och göra synteser av befintlig kunskap, men 
också att stiftelsen inte anser att denna uppgift uppfylls i tillräckligt hög 
utsträckning.404 Syftet med dessa kunskapssammanställningar är enligt Mistra 
att kunna rikta in forskningsprogrammet mot kritiska frågor och till att ge ett 
användarvärde.405  

                                                           
400 ”MISTRA Research Programme Proposals – some reflexions on the experience so far” 
(1996); Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 3; Intervju: Björn Englund, Göran A. Persson, 
Ingmar Grenthe, Kerstin Lövgren. 
401 MISTRA 2004 (2000) s. 10; Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 14; ”MISTRAs första tio 
år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande, Programkonferens 2002 s. 4; Intervju: 
Björn Englund, Måns Lönnroth, Anneli Hulthén. Detta uttrycks även som att det finns 
motsägelsefulla mål och skilda drivkrafter, se MISTRA årsrapport 1999 s. 3; MISTRA 
årsrapport 2000 inledning. Att olika värdesystem finns i ett program och att ett spännings-
förhållande råder dem emellan konstateras även i den utvärdering som gjorts av Mistras 
styrningsmodell, se L. Arvedson & H. Nilsson (2000) ”Mot många mål” s. 6. 
402 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 11. 
403 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 11.  
404 SP nr 24, punkt 16; ”Kunskapssammanställningar” (1999); Intervju: Björn Englund. 
Betydelsen av kunskapssammanställningar framhålls i anvisningarna till programplanering, se 
Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 7-8, rev. version (2001) s. 7-8, rev. version (2003) s. 8. 
405 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 7-8 rev. version (2003) s. 8; ”Kunskapssammanställ-
ningar” (1999) s. 3-4; SP nr 24, punkt 16. I Vägvisare för MISTRA program (1999) talar man om 
att de skall ge användarna ett nyttovärde (s. 7-8), i de senare versionerna av dokumentet talar 
man i stället om ett användarvärde. Kunskapssammanställningar behandlas utförligare i avsnitt 
4.2.1 och 5.2.2. 
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Övergår man till att undersöka vad som framställs som Mistras målsätt-
ningar i fråga om vad forskningen skall resultera i ställs följande resultat upp: 
”radikalt förbättrad miljökvalitet och effektivare resursanvändning”,406 ”radikal 
reduktion av miljöbelastning och resursutnyttjande”,407 ”systemförändringar 
och kvanthopp”,408 ”systemförändringar eller radikalt förbättrad miljökvali-
tet”,409 samt “systemförändringar eller kraftigt minskad miljöpåverkan”.410 
Dessa målsättningar i kombination med den emfas som läggs på betydelsen att 
formulera uppföljningsbara mål ger vid handen att lösningsinriktningen kan 
förstås som något som är mätbart och möjligt att studera; att det måste vara 
effekter som kan studeras.411 Efterhand kan man dock notera att en föränd-
ring har skett i sättet att tala om vilka målsättningar som forskningen förvän-
tas resultera i. Det som är utmärkande i de senare dokumenten är betoningen 
på att forskningen måste resultera i konkreta bidrag och i att åstadkomma 
handling.412 I samband med den tredje styrelsens strategisamtal 2002 uttryck-
tes detta som att ”forskningen skall leda till konkreta resultat i form av 
kommersiella produkter, ny vetenskaplig samsyn kring hur internationella 
miljöproblem skall behandlas i olika konventioner osv.”413 Kvarstår gör alltså 
inriktningen på det konkreta och det mätbara och i ett dokument från styrel-
sens strategidiskussioner 2003 framhålls att målsättningen är att ”forskningen 
omsätts i åtgärder som höjer miljökvaliteten”.414  

Att främja Sveriges framtida konkurrenskraft 
Förutom att Mistras forskning skall resultera i lösningar finns ytterligare en 
omdiskuterad propå i stiftelsens stadgar som handlar om att Mistra ”skall 
främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass 
med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft”.415 I anslutning till 
denna är det relevant att notera att stadgarna även ställer krav på att industri-
ella tillämpningar skall tillvaratas. Tolkningarna av båda dessa element, det vill 

                                                           
406 MISTRA årsrapport 1998, inledning. 
407 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 17, min översättning. 
408 “A MISTRA Research Programme Proposal – General Requirements” (1997). 
409 MISTRA årsrapport 1999 inledning. 
410 MISTRA årsrapport 1996 inledning. 
411 Idén om det mätbara och kontrollerbara framträder särskilt i samband med anvisningar om 
programplanering, men också i anslutning till vilka målsättningar som forskningen förväntas 
resultera i, se t ex Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 4, rev. version (2001) s. 5, 18; 
Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 16; MISTRA årsrapport 1995 s. 2-
3; MISTRA årsrapport 1997 inledning, s. 2; MISTRA årsrapport 1998 s. 3;  MISTRA årsrapport 
1999 inledning s. 2.  
412 ”MISTRA’S stadgar – hur har olika styrelser tolkat stadgarna” (2002); ”Kunskapsbaserade 
synteser” (2003); Programchefsmöte 2002, anförande Måns Lönnroth, minnesanteckningar; 
Intervju: Måns Lönnroth. Denna inriktning om att åstadkomma handling behandlas även i 
avsnitt 3.3.1 och 5.3.1. 
413 ”MISTRA’S stadgar – hur har olika styrelser tolkat stadgarna” (2002) s. 1. 
414 ”Kriterier och processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003) s. 3.  
415 MISTRA stadgar § 1.  
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säga främja konkurrenskraft och ta till vara industriella tillämpningar, menar 
jag har betydelse för vad som räknas som en lösning i Mistra. Det motiverar 
således att undersöka hur stiftelsens ledning har tolkat dessa propåer, vilket 
inrymmer att såväl uppmärksamma den dominerande hållning som kommer 
till uttryck som alternativa tolkningar. 

I Mistras preliminära förslag till strategi för åren 2004–2008 framställs att 
stiftelsen under de kommande åren vill bidra till att ”ett antal för svensk 
ekonomi viktiga branscher har en högre konkurrenskraft på för miljöområdet 
viktiga marknader inom och utom landet”.416 Med detta som utgångspunkt 
förefaller tolkningen av konkurrenskraft vara tätt förknippad med en ekono-
misk och marknadsorienterad diskurs. Denna tolkning kan dock kontrasteras 
med en uppfattning Måns Lönnroth, VD sedan år 2000, har gett uttryck för. 
Lönnroth menar att man kan urskilja en vidare och snävare tolkning av 
konkurrenskraft, vilka han presenterar på följande sätt: 

…den snäva tolkningen, näringslivets konkurrenskraft, eller snarare enskilda 
företags konkurrenskraft /…/ och den breda tolkningen, vad gör Sverige 
till ett attraktivt /…/ land att investera i är två väldigt skilda saker. Och 
/…/ successiva styrelser [har] tolkat konkurrenskraft i den breda meningen, 
alltså vad gör Sverige till ett attraktivt land att investera i, snarare än i den 
snäva tolkningen.417 

I ett underlagsdokument till styrelsens strategisamtal under 2002 framhålls 
även att: 

MISTRA’s styrelser har valt en vid tolkning av begreppet ”stärka Sveriges 
konkurrenskraft” och därvid utgått från att Sveriges konkurrenskraft gynnas 
av att svensk miljö är god.418 

Att tala om konkurrenskraft i termer av en snävare respektive vidare tolkning 
överensstämmer med tidigare beskrivningar inom stiftelsen, även om man kan 
konstatera att det finns förhållandevis litet antal dokument som berör denna 
fråga.419 I stiftelsen framträder en uppfattning om att man har gjort en vid 
tolkning av innebörden av Sveriges konkurrenskraft. Detta är dock något som 
en del informanter har ställt sig tveksamma till. De menar i stället att det är 
högst oklart vad som egentligen menas med konkurrenskraft.420  Thomas 
Rosswall, som var inbjuden till styrelsens strategisamtal i mars 2003, tog bland 

                                                           
416 ”Mistras strategi för åren 2004-2008 och med utblick mot åren därefter” (2003), diskussions-
underlag version ett. 
417 Intervju: Måns Lönnroth. 
418 ”MISTRA’S stadgar – hur har olika styrelser tolkat stadgarna” (2002). 
419 I ”MISTRAs internationella engagemang” (1999) preciserar man att en snäv tolkning hand-
lar om att främja konsult- och industriverksamhet, medan en vid tolkning innebär att stärka 
Sveriges miljöimage, vilket indirekt stärker svensk konkurrenskraft. I dokumentet ”Kriterier 
och processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003) presenterar man också en vid och 
snäv tolkning. Den snäva innebär produktionstillväxt per arbetad timme, den vida att Sveriges 
framtida konkurrenskraft gynnas av en god miljö. I dokumentet framhålls att forskningens 
bidrag skall vara sådant att den kan omsättas till åtgärder som höjer miljökvaliteten (s. 2-3). 
420 Intervju: Sverker Sörlin; forskare B, C, F.  
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annat upp hur konkurrenskraft kan tolkas. Han betonade betydelsen av att 
styrelsen begrundar innebörden i detta begrepp och poängterade att konkur-
renskraft inte (enbart) handlar om en bredare eller snävare syn på hur närings-
livet kan främjas, utan att konkurrenskraft likväl kan inrymma frågor om 
landets utbildningsnivå, forskningens kvalitet, turism, livsmedel etcetera.421 
Rosswall gav därmed, likt en del forskare, uttryck för att det i allra högsta grad 
är oklart vad konkurrenskraft kan handla om och man kan, som en forskare 
gör, fråga sig ”vilka ska vi konkurrera med och om vad ska vi konkurrera?”.422  

Den skrivning som finns i Mistras stadgar om främjandet av Sveriges fram-
tida konkurrenskraft uppfattas av en del forskare som problematisk och några 
för fram vad som uppfattas som dess ideologiska halt och relaterar den till 
inriktningen mot det svenska423 och en forskare hävdar att det är en ”introvert 
formulering”.424 Att begränsa sig till svenska förhållanden – till något som 
skulle vara svenska miljöproblem – och till att främja svensk konkurrenskraft i 
termer av det svenska näringslivets, såsom åtminstone en del styrelseledamö-
ter tolkar uppdraget,425 betraktas av andra informanter som snävt. Några 
forskare har i stället framhållit att ”det inte går att hantera miljöfrågorna isole-
rade”426 och att det är orimligt att tänka sig ett renodlat svenskt perspektiv,427 
men också att ansatsen inte är förenlig med idén om hållbar utveckling, 
särskilt inte med ett globalt synsätt på hållbar utveckling.428 En forskare för 
fram behovet att studera målsättningen utifrån olika skalor och utifrån olika 
nivåer; att främja svensk konkurrenskraft kan te sig nyttigt i ett perspektiv, 
men på en annan skala är det inte det, utan kan innebära att det sker på 
bekostnad av någonting annat.429 

Även i stiftelsen ledning finns personer som ifrågasätter stadgarnas formu-
lering om Sveriges konkurrenskraft. Den första styrelseordföranden menar att 
de redan initialt konstaterade att stiftelsen har ”ett mycket bredare mandat än 
att tillgodose svensk industri, jag [ser det] /…/ som en verksamhet betydligt 
mera fokuserad på samhället som helhet, det är många fler komponenter än 
industrin som kommer in där”.430 Och VD Måns Lönnroth har framhållit att 
man behöver relatera skrivningen av stadgarna till den tidsperiod då de skrevs: 
”det var efter en stor ekonomisk kris, efter finanskrisen [och] svensk industri 
befann sig – svenskt näringsliv och svensk ekonomi befann sig – i uppförs-

                                                           
421 Styrelsemöte 31 mars 2003, minnesanteckningar, anförande Thomas Rosswall, se även OH-
bilder samt kansliets minnesanteckningar från mötet (strategipärm, flik 3).  
422 Intervju: forskare B. 
423 Intervju: forskare C, D, G.  
424 Intervju: forskare D. 
425 Intervju: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Lena Torell. 
426 Intervju: forskare B. 
427 Intervju: forskare B, D. 
428 Intervju: forskare B, G. 
429 Intervju: forskare D.  
430 Intervju: Ingmar Grenthe.  
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backe”.431 Det ligger därmed nära tillhands att erinra sig om den politiska 
bakgrund som stiftelsen har och att löntagarfonderna utgjorde den finansiella 
grunden, men också till att stiftelserna tillkom under en tidsperiod då forsk-
ning och kunskap tillskrevs vara av avgörande betydelse för ett lands välstånd 
och (ekonomiska) utveckling.432 En intervjuad forskare menar att löntagarfon-
derna är en given förståelseram för att förstå stadgarnas formuleringar,433 en 
åsikt som även kommer till uttryck hos några styrelseledamöter,434 men även 
hos andra informanter.435 En styrelseledamot som representerar svenskt 
näringsliv uppfattar att utvecklingen inom Mistra mot att i allt högre utsträck-
ning inkludera internationella och globala miljöproblem har inneburit en kurs-
ändring och att man därigenom frångår den inriktning som hon anser att 
stiftelsen enligt sina stadgar skall ha.436  

För att klargöra hur Mistras ledning har tolkat konkurrenskraft menar jag 
att diskussionerna om kommersialisering av forskningsprogrammens resultat 
och det tidsperspektiv som ansökningar bedöms utifrån är relevanta att ta 
hänsyn till. Beträffande tidsperspektivet skall programmen, enligt Vägvisare-
dokumentet, planeras med en vision som sträcker sig 15–20 år framåt i tiden. 
Programmets konkreta resultat skall preciseras till en tre till fyra års period, det 
vill säga en tid som motsvarar ett programs första fas.437 Mot bakgrund av att 
man efter den första utvärderingsomgången av fas 2 reviderade sin uppfatt-
ning om förväntningarna på nytta till att omfatta ”den potentiella nyttan” 
framträder underförstått en föreställning om att forskningen de facto skulle 
kunna resultera i resultat som man kan värdera nyttan av.438 Detta leder in på 
ett stort ämnesområde där nytta, relevans, användning och användbarhet 
utgör centrala begrepp. Dessa återfinns också i Mistras verksamhet och en 
undersökning av detta fält kräver därför åtskilliga klargöranden och kommer 
att sättas i förgrunden i kapitel 5. Man kan dock redan här konstatera att tids-
perspektivet tenderar att ha varit kort vilket är relevant i anslutning till hur 
forskning bedöms, men också till hur konkurrenskraft har tolkats. Att Mistra 
ställer krav på att forskningsprogram skall utveckla vilka kommersialiserings-
aspekter som finns, liksom återkommande behandlar frågor om patent speglar 
tydligt en föreställning om vad forskningsprogrammen skall resultera i.439 

                                                           
431 Intervju: Måns Lönnroth. 
432 Se avsnitt 1.1.1.  
433 Intervju: forskare D. 
434 Intervju: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Ingmar Grenthe, Lena Torell.  
435 Intervju: Olof Johansson, Göran A. Persson, Måns Lönnroth.  
436 Intervju: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.  
437 Se t ex Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 6. 
438 MISTRA årsrapport 1999 inledning. Se även avsnitt 2.2.2.  
439 Patent har t ex behandlats vid Programkonferens 1997, kansliets minnesanteckningar; 
Programchefsmöte 1997, kansliets minnesanteckningar; Programkonferens 1998, kansliets 
minnesanteckningar. Kommersialiseringsaspekter och patentfrågor finns som en punkt på den 
dagordning som legat till grund för möte mellan VD, handläggare, programstyrelseordförande 
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Även om Mistras ledning allt tydligare framhåller att programmen har olika 
inriktningar och att program inriktade mot kommersialisering endast utgör en 
grupp av program diskuteras många gånger dessa frågor i allmänna termer. En 
generell kritik stiftelsen ger programmen består i att de inte är tillräckligt 
inriktade mot konkreta lösningar och att spridningen av forskningsresultat 
måste utvecklas bättre.440  

Sammantaget menar jag att i anslutning till diskussionerna om lösningsin-
riktningen framträder det en norm i stiftelsen som tar utgångspunkt i att en 
lösning är något som kan ligga till grund för en kommersiell verksamhet och 
främja svensk näringsliv och industri. Även om denna målsättning tenderar att 
vara dominerande inom Mistras verksamhet kan man notera att det även finns 
en intern diskussion – en form av självkritik – mot den inriktning som initialt 
valdes, en inriktning har bland annat beskrivits som att den ger uttryck för en 
ingenjörsmässighet. Jag kommer härnäst att rikta intresse mot denna uppfatt-
ning, vilket innebär att de konnotationer som begreppet ’lösning’ har kommer 
att uppmärksammas, liksom förändringar i fråga om hur lösningsinriktningen 
har tolkats.  

Lösningar: en ingenjörsmässig orientering? 
Sammanfattar man den tendens som framträder i Mistras policydokument i 
fråga om lösningar kan man göra gällande att denna inriktning ofta tar 
utgångspunkt i en diskussion om teknik och teknisk utveckling, men att dessa 
återkommande framhålls vara otillräckliga. För att tekniska förändringar skall 
få genomslag betonar man att även sociala, kulturella och institutionella 
förändringar behöver komma till stånd. Tar man detta i beaktande tillsam-
mans med att Mistra beskriver sina målsättningar i termer av att radikalt 
reducera miljöbelastningen och få till stånd en effektivare naturresurshantering 
tycks utgångspunkten ha tagits i att stiftelsens forskning, genom teknisk 
utveckling och dess tillhörande sociala kontext, skall resultera i ett radikalt 
minskat naturresursuttag samt en minskad miljöbelastning. Men diskussioner-
na inom Mistra om en lösningsinriktad forskning kan även studeras utifrån de 
associationer, eller konnotationer, som själva lösningsbegreppet har där ”att 
lösa något” starkt implicerar något konkret och definitivt; att när något är löst 
så är problemet ur världen, det finns inte kvar.  

Inom Mistra finns en diskussion relaterat till lösningsinriktningen som tar 
fasta på begreppets konnotationer och att ordvalet ger uttryck för att det är 
något definitivt, vilket kan vara problematiskt att utfästa. En programchef 
framhöll att:  
                                                                                                                                                                          
och programchef, se ”Förslag till dagordning vid genomgång av programplanen” (2003) resp. 
(2004). 
440 En avsaknad av kommersialiseringsaspekter i programplaner framhålls i SP 9404, SP 9504. I 
SP 9603 betonas att inriktning skall vara mot konkreta lösningar. Se även Miljöstrategisk 
forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 31-32, 43; Vägvisare för MISTRA program 
(1999) s. 15; ”Det svenska forskningslandskapet” (2000) s. 2-3.  
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…varje fråga eller frågekomplexet är mera komplicerat än vad vi anade när 
vi startade /…/ man [kan därför] ifrågasätta om man någonsin löser i 
egentlig mening saker och ting, därför att [de] problem man [tar] sig an med 
forskning är ofta så komplicerade. /…/[Om] man snävar av problemet 
väldigt, väldigt mycket /…/ då kanske man kan säga att man löser det, men 
frågor av mer komplex karaktär /…/ där får man ingen definitiv lösning.441  

Denne programchef framhöll att han har tolkat Mistras emfas på lösningar 
som ett sätt att spetsa till det, som ett sätt för att få forskarna att verkligen 
fokusera på detta: 

…jag tror att en del forskare har /…/ tänkt så här ”men vad fan Mistra 
alltså, kan de inte begripa att det går ju inte att lösa så där definitivt.” Men 
jag tror att [de på Mistra] naturligtvis /…/ begriper detta, men man spetsar 
till det för att ska [man] få forskarna att verkligen koncentrera sig på just det 
här att /…/ nå lösningar av mera tillämpbar karaktär /…/ då siktar [man] 
så här högt för att trycka på det, även om det blir snudd på absurditetens 
gräns.442 

Förstår man kansliets agerande utifrån dessa grunder framträder även den 
styrning som kanslipersonalen utövade vid programplanering, samt betoning 
på uppföljningsbara och konkreta mål, som logiska. Det övergripande mål 
som förutsattes finnas – hållbar utveckling – kan förstås som överordnat och 
legitimerade ett aktivt ingripande från kanslipersonalen. Eftersom forskarna 
inte självmant föreslog den forskning som fanns i åtanke trädde kansliperso-
nalen in och försökte med olika administrativa och organisatoriska medel få 
till stånd den forskningsinriktning man avsåg.443 Genom krav på konkreta och 
uppföljningsbara mål skulle denna lösningsinriktade forskning kunna komma 
till stånd. Men varifrån hämtade man denna modell och hur har stiftelsens 
ledning betraktat denna?  

Valet av den organisationsmodell som används gjordes inför den första 
utlysningen och bakom beslutet fanns därmed endast en handfull personer, 
primärt den första VD:n Göran A. Persson och styrelseordförande Ingmar 
Grenthe. De båda har dragit paralleller mellan Mistras modell för forskning 
och de stora tekniska program som bedrevs under 1970-talet. Denna modell 
tar sin utgångspunkt i en idé om målstyrning, vilken som vi såg i föregående 
kapitel står i centrum för styrningen av Mistras program. Såsom den förste 
styrelseordförande Ingmar Grenthe har redogjort för den målinriktade forsk-
ningen skall forskaren ”definiera ett problem och /…/ ange vägar för att lösa 
det problemet”.444  

Programmodellen valdes alltså med dessa stora tekniska program i åtanke 
och Grenthe hänvisar till det svenska kärnavfallsprogrammet, även om han 
också framhåller att miljöfrågan har en bestämt annorlunda karaktär än ett 

                                                           
441 Intervju: programchef 9. 
442 Intervju: programchef 9. 
443 För analys av programplaneringen i Mistra, se kapitel 2, särskilt avsnitt 2.2.1 och 2.2.3. 
444 Intervju: Ingmar Grenthe.  
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storskaligt tekniskt projekt. Den stora skillnaden utgörs, enligt Grenthe, av att 
målsättningarna i miljöfrågor inte är givna, varpå ”återkopplingsmekanismerna 
[måste] vara mycket starkare, vilket betyder att målbilden kommer att modifie-
ras väldigt ofta”.445 I anslutning till detta måste man uppmärksamma att Mistra 
ställer krav på att forskarna skall ställa upp konkreta mål och att en återkom-
mande kritik mot programplanernas utformning just har gällt denna fråga. 
Samtidigt har man från stiftelsens sida framhållit att forskare givetvis kan 
komma att behöva revidera målsättningarna men poängterar att forskarna i så 
fall måste kunna motivera varför.446 Därmed framträder en underliggande 
tanke om att revideringar i någon mån speglar att den målsättning som först 
sattes upp var fel.  

Att det finns ett problematiskt inslag i den tankemodell som har legat till 
grund för Mistras verksamhet har även VD Måns Lönnroth gett uttryck för. 
Lönnroth har framhållit att organisationsmodellen tar utgångspunkt i före-
ställningen att: 

…det finns, inom citationstecken, ett någorlunda väldefinierat problem och 
en någorlunda väldefinierad lösning. Finns det bara ett någorlunda väldefi-
nierat problem så kan man snickra till en någorlunda väldefinierad lösning 
och det tar en begränsad tid, sedan är problemet löst, inom citations-
tecken.447  

Lönnroth menar också att stadgarna är utformade med en ”teknokratisk syn 
på tillvaron, en lite enkel syn på tillvaron i samhället; att där finns ett problem 
och här finns det en lösning, det gäller bara att passa ihop dem”.448 Att 
programmodellen ger uttryck för en teknokratisk syn, eller en ingenjörsmäs-
sighet, har även några programchefer gett uttryck för.449 En programchef 
förklarar att det handlar om att man har lineariserat frågeställningarna, att man 
har utgått från en föreställning om att man först definierar problemet, sedan 
utvecklar lösningar – eller åtgärder – för att hantera problemet.450 I anslutning 
till detta kan man notera att utvärderarna av Mistras styrmodell även rest 
frågan om inte ”MISTRA:s tyngdpunkt har hamnat för långt åt det pragma-
tiska och planeringsbara”.451  

Att tala om lösningar kan alltså betraktas som problematiskt eftersom det 
inrymmer ett element av att vara något definitivt. Att man därför kan notera 
att stiftelsen efterhand börjar föra in begreppet ’åtgärder’ i stället som en term 
för att tala om målsättningen på kan således förstås som att man inte ville ha 
ett begrepp med de konnotationer som ’lösningar’ har. I strategidokumentet 

                                                           
445 Intervju: Ingmar Grenthe. 
446 Vägvisare för Mistra program (1999) s. 15-16; MISTRA årsrapport 1995 s. 3; MISTRA årsrap-
port 1998 s. 3. 
447 Intervju: Måns Lönnroth. 
448 Intervju: Måns Lönnroth. 
449 Intervju: programchef 4, 5, 9, 10, 15. 
450 Intervju: programchef 4. 
451 L. Arvedson & H. Nilsson (2000) s. 7. 
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Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 används huvudsakligen 
begreppet ’åtgärder’ och målsättningen beskrivs som ”en forskning som kan 
ge värdefullt underlag för smärre förbättringar i löpande verksamhet”.452 Även 
om man i detta dokument framhåller att den åtgärdsinriktade forskningen är 
alltför kortsiktig för att kunna inrymmas i det som kan betraktas som strate-
gisk forskning, vilket utgör Mistras uppdrag, är det relevant att uppmärksam-
ma den skillnad i konnotation som finns mellan dessa två begrepp. Åtgärder 
innebär ett brott med den slutgiltighet som kan associeras till lösningar. 
Åtgärder implicerar även, åtminstone enligt styrelseledamot Arne Jernelöv, en 
starkare orientering mot administrativa frågor i stället för den tekniska inrikt-
ning han uppfattar att stiftelsen initialt präglades av.453 Under den tredje styrel-
sens tid kan man notera förekomsten av ytterligare ett begrepp: ”förhållnings-
sätt”. Att förhållningssätt har kommit att användas bottnar, enligt Måns Lönn-
roth, i det tillkortakommande termen ’lösning’ har relaterat till samhällsfrågor. 
Som Lönnroth framhåller, en ”lösning kan man tänka på om man är tekniker 
/…/ stora samhällsfrågor har ingen lösning, det är bara förhållningssätt. Det 
handlar om avvägningar [och] förhållningssätt mellan olika intressen”.454  

Uppmärksammar man den utveckling och de förändringar som kommit till 
stånd i Mistras verksamhet beträffande lösningsinriktningen kan man notera 
att Mistras ledning initialt lade tyngdpunkten vid tekniska lösningar, det vill 
säga, att via miljöteknik åstadkomma radikalt miljöförbättrande åtgärder. 
Sättet att tala om målsättningarna i termer av lösningar har aldrig haft ambitio-
nen att vara fråga om några definitiva lösningar, men språkbruket, menar jag, 
faller sig naturligt i den teknisk-ingenjörsmässiga kontext som är framträdan-
de. Även om man fortfarande framhåller målsättningen om att lösa centrala 
miljöproblem,455 har språkbruket delvis förändrats och man har kommit att 
börja tala i termer av åtgärder och förhållningssätt samt betonat att det hand-
lar om att bidra till lösningar. En andra utvecklingslinje man kan notera är att 
administrativa och institutionella frågor i tilltagande utsträckning har kommit 
att efterfrågas av Mistras ledning. Detta kommer särskilt till uttryck i och med 
betoningen på samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.  

Den tankemodell Lönnroth menar att stiftelsen initialt präglades av, det vill 
säga som uttryck för ett teknokratiskt tankesätt och med en utgångspunkt i en 
linjär problemlösningsprocess, menar han är förlegad. Det man däremot kan 
notera är att Lönnroth, i anslutning till att han framhåller betydelsen av 
administrativa lösningar och institutionella förändringar, talar varmt för den 
sociala ingenjörskonsten och ger uttryck för uppfattningen att man med rätt 

                                                           
452 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 13.  
453 Intervju: Arne Jernelöv.  
454 Intervju: Måns Lönnroth.  
455 MISTRA 2004 (2000) i vilket man anger att ”programmen bör även i framtiden utgå från 
målet att lösa centrala problem” (s. 12); MISTRA årsrapport 2001 s. 2; MISTRA årsrapport 
2002 s. 9. 
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institutionell design kan hantera miljöproblem.456 Uppmärksammar man 
dessutom att Mistras ledning har fortsatt att betona, och kanske till och med 
kommit att än mer accentuera, betydelsen av att stiftelsens forskning resulterar 
i konkreta bidrag för att lösa miljöproblem,457 ligger det till grund för att här 
åtminstone resa frågan om inte det innebär att ett tankesätt som i mångt och 
mycket sammanfaller med det tänkande Lönnroth karakteriserat som 
ingenjörsmässigt och teknokratiskt kvarstår.  

3.3 Förväntningar på forskningens resultat 
Förutom att Mistras forskning skall leda, eller åtminstone bidra, till lösningar, 
skall den även kännetecknas av högsta internationella klass, ha betydelse för 
Sveriges framtida konkurrenskraft och för en god livsmiljö.458 Detta innebär 
att förväntningarna på vad Mistra skall åstadkomma har varit stora. Men man 
kan även notera att de olika kraven har legat till grund för att man inom 
stiftelsen har diskuterat att det finns värdekonflikter i stiftelsens mandat. Detta 
har kommit till uttryck som att det finns en inbyggd spänning mellan kravet på 
spetsforskning och kravet på relevans och användbarhet.459 Denna spänning, 
eller motsättning, framträder i synnerhet i utsagor som framhåller att lösnings-
orienteringen primärt anses kräva ”inte omfattande ny forskning [utan] i 
många fall erfordras bara utvecklingsarbete eller tillämpning av befintlig 
kunskap”,460 samtidigt som man kräver att ”programmet redan från start skall 
ha högsta internationella standard forskningsmässigt eller att det under 
programmets planerade löptid är sannolikt att en sådan standard kan 
uppnås”.461 Att dessa olika målsättningar finns och skall samsas inom ett och 
samma program diskuteras återkommande som ett problematiskt inslag i 
Mistras forskningsmodell.462  

                                                           
456 ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande; Intervju: Måns 
Lönnroth. 
457 ”MISTRA’S stadgar – hur har olika styrelser tolkat stadgarna” (2002) I dokumentet framgår 
att Mistras styrelse har ”valt en aktiv tolkning: forskningen skall kunna ge konkreta bidrag. Det 
räcker inte med att forskning i största allmänhet är relevant. Forskningen skall leda till konkreta 
resultat i form av kommersiella produkter, ny vetenskaplig samsyn kring hur internationella 
miljöproblem skall behandlas i olika konventioner osv.” (s. 1). 
458 MISTRA stadgar § 1. 
459 MISTRA 2004 (2000) s. 10.  
460 ”MISTRA – PROCESS: Från programförslag till tillämpning” (1994), bilaga 2 ”Kriterier för 
bedömning av programförslag”. 
461 ”MISTRA – PROCESS: Från programförslag till tillämpning” (1994), bilaga 2 ”Kriterier för 
bedömning av programförslag”. 
462 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 11, 14; MISTRA 2004 (2000) s. 10; MISTRA 
årsrapport 1999; Intervju; Anneli Hulthén, Björn Englund, Måns Lönnroth; Intervju: 
programchef 8, 9, 10, 12; Hearing: Feromoner, maj 2002, minnesanteckningar. Denna spänning 
kommer även till uttryck i samband med att forskarutbildning diskuteras där kravet på 
målstyrning och forskarutbildning ställs mot varandra, se Hearing Fjäll-MISTRA, maj 2002 
minnesanteckningar; Hearing LUSTRA, juni 2002, minnesanteckningar.  
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Från Mistras ledning har en besvikelse framträtt i fråga om uppfyllelsen av 
de intentioner man gav uttryck för, en besvikelse som låg till grund för valet 
att ta en aktiv roll i programplaneringen. Bland de svagheter som Mistras 
styrelse och kansli pekat ut återfinns återkommande kritik mot bristande 
lösningsorientering, bristande integration, brister i kreativitet och originalitet, 
samt ett alltför litet inslag av samhällsvetenskaplig och humanistisk forsk-
ning.463 Det framträder därmed en klyfta mellan vad man säger sig vilja ha och 
vad man bedömer att man får. Denna inkongruens tror jag kan vara fruktbar 
att undersöka i förhållande till de förväntningar som finns om vad forsk-
ningen skall resultera i; förväntningar som även handlar om de föreställningar 
som finns om vad forskning och vetenskaplig kunskap är samt vilken roll 
forskning skall ha i samhället. Det handlar med andra ord om att kontrastera 
intention mot praxis, det vill säga att ställa de förväntningar som kommer till 
uttryck mot Mistras egna bedömningar av den forskning de finansierar.  

Denna undersökning kommer att göras genom att sätta diskussionerna om 
den samhällsvetenskapliga forskningen, i vilken jag inkluderar humanistisk 
forskning, i fokus. Att jag har valt att intressera mig för diskussionerna kring 
samhällsvetenskap bottnar i att Mistra har lyft fram detta område som särskilt 
problematiskt att få till stånd forskning inom och det finns därför dokument 
och seminarier som specifikt handlar om samhällsvetenskap.464 Det betyder 
inte att problematiken inte finns inom andra forskningsområden men att den 
samhällsvetenskapliga forskningen särskilt kan synliggöra denna eftersom 
forskningsansatser i detta område inrymmer en mer diversifierad teoretisk och 
metodologisk grund som bland annat berör konstruktivistiska ansatser. Den 
samhällsvetenskapliga forskningen kan därför ligga till grund för att synliggöra 
de epistemologiska utgångspunkter som finns i Mistras verksamhet. Dessutom 
kan man tillägga att samhällsvetenskaplig forskning i anslutning till miljöfrågor 
också är ett område som i synnerhet har börjat efterfrågas av forskningsfinan-
siärer i samband med framväxten av forskning för hållbar utveckling. 

3.3.1 Den samhällsvetenskapliga forskningen  
Mistra har alltsedan starten efterfrågat samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning, men har också återkommande diskuterat svårigheterna att få denna 

                                                           
463 SP 9402 (forskargrupper har svårt att möte Mistras krav); SP 9403 (få ansökningar av hög 
kvalitet, samt få ansökningar inom samhällsvetenskap och ekonomi); SP nr 30 (humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning bör stärkas betydligt); SP nr 41 (bristande kreativitet i 
idéstödsansökningarna); ”MISTRA Research Programme Proposal – some reflexions on the 
experience so far” (1996); ”MISTRAs förutsättningar, arv och framtid” (2000) s. 6; ”MISTRAs 
framtida strategi” (2000); MISTRA 2004 (2000) s. 16; Programkonferens 2000, kansliets 
minnesanteckningar. 
464 Se t ex ”Strengthening social science research in MISTRAs programs” (1994); MISTRA 
2004 (2000); ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta över!” (2002) skriftligt 
anförande; Styrelsemöte 11 oktober 2001, seminarium om samhällsvetenskaplig forskning, 
minnesanteckningar.  
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till stånd.465 Anledningarna till detta har, som jag tidigare nämnt, bland annat 
tillskrivits att miljöforskning historiskt sett har haft en naturvetenskaplig och 
teknisk prägel,466 att det finns en bristande kompetens hos samhällsvetare i att 
behandla miljöfrågor,467 men också att det finns en bristande vana bland dessa 
forskare av att arbeta i stora program.468 Det ringa antalet samhällsvetenskap-
liga miljöforskare låg bakom satsningen på det samfinansierade forskningspro-
grammet ”Utvägar för uthållig utveckling”; en satsning som inom Mistra har 
betraktas som ett led i att bygga upp och stärka den svenska forskarkompeten-
sen inom samhällsvetenskap och humaniora på miljöområdet.469 Mistras sats-
ning på samhällsvetenskaplig miljöforskning har uttryckts som: ”MISTRA har 
här valt en mycket långsiktig strategi för att höja den svenska samhällsveten-
skapens förmåga att problematisera och bearbeta frågeställningar inom miljö-
området.”470 Även om man kan påvisa en viss kompetensbrist, eller rättare 
sagt att det endast finns ett litet antal samhällsvetenskapliga forskare med 
miljöinriktning, så anser inte jag att det är ett tillräckligt skäl för att förklara det 
ringa inslaget av dessa ansatser i Mistras program, cirka tretton procent räknat 
i heltidstjänster,471 utan man måste även ta hänsyn till vilka förväntningar som 
kommer till uttryck inom Mistra om såväl hur forskning skall bedrivas som 
vilken roll forskningen och forskarna skall ha.  

Miljöforskning har varit, vilket jag påtalade ovan, ett i huvudsak naturveten-
skapligt och tekniskt område och det är först i och med forskning för hållbar 
                                                           
465 MISTRA årsrapport 2000 s. 3; MISTRA årsrapport 2001 s. 3; ”MISTRAs första tio år – 
detta är vi särskilt stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 5; SP 9403, punkt 6; SP 9404, 
punkt 8; SP nr 30, punkt 4; Styrelsemöte 15 mars 2002, minnesanteckningar; Styrelsemöte 24-
25 juni 2002, minnesanteckningar; Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar.  
466 MISTRA 2004 (2000) s. 9; Intervju: Kerstin Lövgren, Göran A. Persson, Björn Englund, 
Lars-Erik Liljelund, Måns Lönnroth.  
467 ”Strengthening social science research in MISTRAs programs” (1994); ”Det svenska 
forskningslandskapet och MISTRAs plats i detta” (2000); Programchefsmöte 1997, kansliets 
minnesanteckningar. 
468 Intervju: Göran A. Persson.  
469 Programmet var verksamt mellan åren 1996 och 2001 och var samfinansierat av FRN, BFR, 
NV, Mistra, AFR, HSFR, KFB, NUTEK, SJFR. Mistra stod för cirka hälften av anslaget. Se SP 
9404, underlag ”Strengthening social science research in MISTRA programs”; SP 9503, 
underlag till beslut. Mistras motiv var primärt långsiktig kunskapsuppbyggnad, i 
utlysningsdokumentet uttrycks också att det handlar om ett kompetensprogram men också att 
målsättningar finns om att arbeta tvärvetenskapligt och i nära kontakt med avnämare i 
problemorienterade forskningsprogram, se ”Vägar till uthållig utveckling – beteenden, organi-
sationer, strukturer” (1995) s. 10-11.  
470 ”Det svenska forskningslandskapet och MISTRAs plats i detta” (2000) s. 3. 
471 Till styrelsemötet april 2001 (SP nr 35) finns en genomgång av antalet forskare (doktorander 
och disputerade) med teknisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk 
bakgrund presenteras. Utifrån detta material framgår att Mistra finansierade 723 forskare, vilket 
fördelat på respektive område ger andelstalen: teknik 22 procent, naturvetenskap 67 procent, 
samhällsvetenskap tio procent, och humaniora en procent. Omräknat till heltidstjänster 
finansierar Mistra 353 tjänster, vilket fördelat på de olika ämnesområdena ger: teknik 26 
procent, naturvetenskap 59 procent, samhällsvetenskap tretton procent, humaniora en och en 
halv procent, och en halv procent för kategorin övriga. 
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utveckling som forskningsfinansiärer mer uttalat har börjat efterfråga 
samhällsvetenskaplig forskning. Motivet för Mistra att finansiera samhällsve-
tenskaplig forskning inom miljöområdet har utgjorts av att miljöproblem 
också är samhällsproblem. Detta kom till uttryck redan inledningsvis i stiftel-
sens verksamhet och Mistras första VD, Göran A. Persson, har poängterat att 
bakgrunden till att efterfråga samhällsvetenskaplig forskning utgjordes av:  

…insikten att miljöproblem i grunden är komplicerade samhällsproblem 
och att barriärerna för framsteg inte bara är avsaknaden av miljöanpassad 
teknik utan ofta är att söka inom det ekonomiska, institutionella och sociala 
området.472  

Utifrån denna ansats har man återkommande diskuterat behovet av samhälls-
vetenskaplig forskning i programmen och riktade satsningar har gjorts för att 
stärka dessa inslag. Förutom den samfinansierade satsningen på Utvägar-
programmet har även ”idéstöden” ansetts fylla denna funktion.473 Trots dessa 
satsningar har kansliet och styrelsen återkommande konstaterat att det är ett 
alltför ringa inslag av samhällsvetenskap,474 och man har även konstaterat att 
problemformuleringen mer eller mindre aldrig har utformats av samhällsveta-
re, utan att forskningsprogrammen byggs upp med en bas i naturvetenskap 
och teknik.475 Detta låg till grund för att man i samband med utlysningen 
Changing Climate angav att basen skulle utgöras av samhällsvetenskaplig 
forskning.476 Det finns därför anledning att fråga: Varför har samhällsvetarna 
inte tidigare gjort problemformuleringen?  

I samband med att styrelsen diskuterade samhällsvetenskaplig miljöforsk-
ning vid ett seminarium hösten 2001 framförde några samhällsvetenskapliga 
forskare verksamma i Mistras program att problemformuleringen ofta gjorts 
innan de samhällsvetenskapliga forskarna kontaktas. Men dessa forskare förde 
även fram att det från Mistras kansli och från andra forskare i programmen 

                                                           
472 G. A. Persson (1999a) s. 3.  
473 Idéstöden syftade i första hand till att främja originalitet och nytänkande eftersom program-
modellen uppfattades motverka detta. Inför den andra utlysningen av idéstöd år 2002 angav 
man även att de syftade till att främja samhällsvetenskaplig forskning. Denna uppfattning har 
också diskuterats vid olika möten, se Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar; Styrelse-
möte 15 mars 2002, minnesanteckningar; Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar.  
474 MISTRA 2004 (2000) s. 16, 18; MISTRA årsrapport 2000 s. 3; MISTRA årsrapport 2001 s. 
3; ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 5; SP 
9403, punkt 6; SP 9404, punkt 8; SP nr 30, punkt 4; Styrelsemöte 15 mars 2002, minnes-
anteckningar; Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar; Programchefsmöte 2002, 
minnesanteckningar. Intervju: Lars-Erik Liljelund, Ingmar Grenthe, Lena Torell, Jan Nilsson. 
475 Intervju: Björn Englund, Lars-Erik Liljelund, Sverker Sörlin. Styrelseledamot Arne Jernelöv 
tar upp att det har utgjort ett generellt drag i svensk miljöforskning och att samhällsvetare 
tenderar att bjudas in när problemformulering redan är klar (intervju). I ”MISTRAs första tio år 
– detta är vi särskilt stolta över” (2002) betonar man att samhällsvetare måste delta i 
problemformulerandet på ett helt annat sätt än tidigare delta (s. 5). 
476 Utlysning ”Changing Climate” (2002); ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” 
(2002) skriftligt anförande s. 5; Programchefsmöte 2002, anförande Måns Lönnroth minnes-
anteckningar.  
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fanns orealistiska förväntningar på vad den samhällsvetenskapliga forskningen 
kan resultera i och lösningsinriktningen pekades ut som ett centralt element.477 
I samband med att lösningsinriktningen behandlades ovan framgick det att 
man inom Mistra har talat om lösningar både som tekniska och som sociala, 
kulturella och institutionella. Men dessutom synliggjordes även en föreställ-
ning om att den samhällsvetenskapliga forskningen följer på den naturveten-
skapliga forskningen och på de tekniska lösningar som utvecklats. Det fram-
träder därmed en uppfattning från kansliets och styrelsens sida om att 
samhällsvetenskaplig forskning behövs för att nyttiggöra den naturvetenskap-
liga och tekniska forskningens resultat. Detta kommer exempelvis till uttryck 
genom begreppet ’genomförandeforskning’:  

Problemets komplexitet gör att vi tidigt måste identifiera de flaskhalsar som 
hindrar hållbar utveckling och även satsa på ’genomförandeforskning’. I 
denna har samhällsvetare och ekonomer en naturlig plats som samarbets-
partners till naturvetare och tekniker.478 

Begreppet genomförandeforskning kan alltså sägas vara symptomatisk för vad 
den samhällsvetenskapliga forskningen kan, och skall, bidra med. Det handlar 
om att samhällsvetare behövs för att ge förklaringar till ”varför det inte går att 
använda eller hur man skulle kunna använda de här resultaten som naturvetar-
na har kommit fram till”,479 men också att samhällsvetarnas deltagande skall 
leda till en ”effektiv beslutsgång”480 och till att ”förstå institutionell uppbygg-
nad”.481 Detta sätt att beskriva samhällsvetenskapens roll återfinns i både 
policydokument och intervjuer och har även kommit till uttryck i samband 
med vetenskapliga utvärderingar.482 Men bilden är inte helt entydig, det finns 
enstaka styrelseledamöter som för fram en alternativ bild och som i stället 
påtalar att samhällsvetenskap tenderar att ges denna roll.483 Denna uppfattning 
har även kommit till uttryck hos två programchefer och i samband med en 
vetenskaplig utvärdering.484  

Samhällsvetaren: en länk mellan naturvetaren och samhället 
Det huvudsakliga mönster som framträder inom Mistra när man talar om 
samhällsvetenskap gör gällande att samhällsvetaren skall fungera som en länk 
mellan å ena sidan de naturvetenskapliga och tekniska forskarna och å andra 
                                                           
477 Styrelsemöte 11 oktober 2001, seminarium om samhällsvetenskaplig forskning, minnesan-
teckningar.  
478 MISTRA årsrapport 1996. Begreppet användes även på Programkonferensen 1997, kansliets 
minnesanteckningar. 
479 Intervju: Britt-Marie Bertilsson. Se även MISTRA 2004 (2000) s. 5. 
480 Intervju: Göran A. Persson. 
481 Intervju: Måns Lönnroth. 
482 Intervju: Britt-Marie Bertilsson, Göran A. Persson, Måns Lönnroth, Jan Nilsson, Anneli 
Hulthén; MISTRA 2004 (2000) s. 5; ”Det svenska forskningslandskapet och MISTRAs plats i 
detta” (2000) s. 3; Intervju: programchef 2, 3, 7; Hearing Urban Water november 2001, 
minnesanteckningar; Hearing Fjäll-MISTRA maj 2002, minnesanteckningar.  
483 Intervju: Sverker Sörlin, Arne Jernelöv. 
484 Intervju: programchef 10, 15; Hearing ASTA maj 2002, minnesanteckningar. 
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sidan praktikerna. Samhällsvetarens funktion presenteras alltså som en länk 
mellan de (natur-)vetenskapliga rönen och samhället med dess människor, 
vilket framställs synnerligen nödvändig för att få till stånd lösningar:  

Först när biologerna fick hjälp av samhällsvetarna och humanisterna gick 
det att förstå inte bara vad som måste göras utan vad som kunde göras och 
framför allt hur det skulle göras.485 

Det är möjligt att denna uppfattning går att relatera till att miljöforskning mer 
eller mindre uteslutande har betraktas som ett naturvetenskapligt och tekniskt 
område. Inom Mistra har man särskilt efterfrågat samhällsvetenskapliga 
perspektiv och ansatser i anslutning till att finansiera forskning inom området 
hållbar utveckling; ett område som stiftelsens ledning definierat som ett i 
huvudsak tillämpat forskningsområde trots att man initialt sett gav uttryck för 
att området handlar om samhällsutvecklingen i stort. Denna konceptualisering 
av hållbar utveckling är dock inte unik för Mistras forskning, utan återfinns 
även hos andra svenska forskningsfinansiärer.486 I Mistra kommer den tydligt 
till uttryck i och med att miljöforskning definieras som en naturvetenskapligt 
problem- och effektorienterad forskning, och att forskning för hållbar utveck-
ling uppfattas som ett primärt tillämpat forskningsområde samt att utgångs-
punkten för den tillämpade – den lösningsinriktade – forskningen tas i den 
problemorienterade forskningen. Följaktligen läggs själva problematiserandet 
av miljöfrågor på den naturvetenskapliga forskningens bord. Det tillämpade 
forskningsområdet ”hållbar utveckling”, i vilken en större mångfald discipliner 
blir relevanta, tar sin utgångspunkt häri, men inrymmer i Mistras sätt att 
betrakta området inte forskning i termer av att problematisera och definiera 
forskningsproblemet. Slutsatsen är att samhällsvetenskap behövs för att 
samhället och människorna skall anpassa sig till de naturvetenskapliga rönen.  

Att miljöforskning har utgjort ett forskningsfält dominerat av naturveten-
skap och teknik har betydelse även för det sätt som man talar om miljöfrågor 
och frågor om hållbar utveckling på.487 Att samhällsvetenskapliga perspektiv 
och ansatser har haft svårt att komma fram skulle därmed kunna relateras till 
det sätt Mistras personal har talat om den forskning som eftersöks. Björn 
Englund på kansliet har menat att ”vi har talat i teknisk-naturvetenskapliga 
termer i väldigt hög utsträckning, även om vi ganska tidigt insåg att här var det 
en obalans och vi uppmanade ofta förslagsställarna att ta upp samhällsveten-
                                                           
485 MISTRA 2004 (2000) s. 5. 
486 Björn-Ola Linnér (2003) ”The landscape of environmental research funding after the 
reorganisation of the Swedish research councils”, MISTRA: The first ten years s. 32; Malin 
Mobjörk & Björn-Ola Linnér (opublicerat manus 2004) ”Research Funding Framing Science 
for Sustainable Development. 
487 Att miljöforskning präglas av en naturvetenskaplig och tekniska begreppsapparat och 
utgångspunkt har påtalats av åtskilliga forskare, se t ex J. Hedrén (1994) s. 160-161, 190-191; M. 
Redclift (1999) s. 267; E. Becker m fl (1999) s. 13; Jozef Keulartz (1999) “Engineering the 
Environment: The Politics of ‘Nature Development’”, Living with Nature, red. F. Fischer & M. 
Hajer s. 91; J. Anshelm (2002b) ”Myten om den mätbara miljöförstöringen”, Tvärvsnitt vol. 24, 
nr 1. s. 74. 
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skapliga och beteendevetenskapliga aspekter på problemet”.488 Han menar 
dessutom att man måste betrakta den sammansättning kansliet haft utifrån de 
förväntningar som fanns på stiftelsen från politiskt håll.489 Detta är en intres-
sant fråga, men för att undersöka denna krävs ett material som inte finns i 
denna studie. Oavsett dessa politiska förväntningar är det dock troligt att 
kansliets och styrelsens sammansättning har betydelse för vilka förväntningar 
som kommit till uttryck i fråga om den roll den samhällsvetenskapliga forsk-
ningen förutsätts kunna ta.  

För att förstå varför de satsningar Mistra har gjort på samhällsvetenskaplig 
forskning har resulterat i en besvikelse tror jag att det är viktigt att uppmärk-
samma såväl kansliets sammansättning som den betydelsefulla roll de har i 
beslutsprocessen såsom ansvariga för den första utsorteringen av ansökningar. 
Dessutom menar jag att man bör ta hänsyn till de direktiv som omger plane-
ringsprocessen i vilka lösningar, mätbara mål, systemanalys, matematiska 
modeller och kommersialiserbara resultat betonas. Dessa direktiv anger under 
vilka diskursiva ramar som forskningsverksamheten skall uttryckas inunder. 
Notera också att åtskilliga forskningsansökningar och program har fått kritik 
mot just dessa aspekter och att denna kritik långt ifrån enbart träffar den 
samhällsvetenskapliga forskningen, utan handlar om forskning i allmänhet.490  

I anslutning till att lösningsinriktningen diskuteras inom stiftelsen framträ-
der en motsägelsefullhet i fråga om olika forskningsområdens förutsättningar 
för att uppfylla detta krav. I vissa dokument framställs uppfattningen att 
naturvetarna har särskilt svårt att uppfylla inriktningen mot problemlösning,491 
medan man i andra dokument talar om att ”samhällsvetare mer än naturvetare 
och tekniker ofta är återhållsamma med att komma med förslag till lösningar 
på problem”.492 Att samhällsvetare har svårare att bidra till lösningar förklaras 
av att det ”är svårare att förstå samhället än vad det är att förstå naturen”,493 
men också av att miljöproblem är ”sociala och kulturella konstruktioner”.494 
En handläggare på Mistra har poängterat att han ”är fullständigt övertygad om 
att samhällsvetenskapen har väldigt mycket att bidra till det här med 
lösningar”,495 men att de i Mistra nästan har misslyckats helt med detta; 

                                                           
488 Intervju: Björn Englund. 
489 Intervju: Björn Englund. 
490 Som vi såg i anslutning till programplanering får många program avslag p g a att de inte är 
lösningsinriktade. Många program kritiseras också för att inte formulera mätbara mål, vilket 
särskilt framkommer i samband med programplanen, se avsnitt 2.2 och 2.3.  
491 ”MISTRAs förutsättningar, arv och framtid (2000) s. 6. Se även MISTRA 2004 (2000) s. 13; 
Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 18-19.  
492 ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 5.  
493 ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 5.  
494 ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 5. Se 
även intervju: Björn Englund.  
495 Intervju: Jan Nilsson. 
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problemet anses delvis ha att göra med att det kan finnas ”kulturella” spärrar 
kring vad en samhällsvetare får och inte får göra:496 

Det känns omöjligt att få en samhällsvetare att över huvud taget börja tänka 
framåt: Vad ska vi göra? Man tittar bakåt, vad har hänt kring en viss fråga 
och man problematiserar vad det är som är frågan, men att få en 
samhällsvetare att bidra med hur vi ska kunna hantera denna fråga, det är 
där det blir omöjligt.497  

Problemet med samhällsvetaren presenteras alltså delvis som avhängigt den 
ansats många samhällsvetare bedriver sin forskning utifrån; att samhällsvetare 
ofta studerar händelser som har skett och att kraft läggs på att undersöka just 
det. Såsom några av de forskare som deltog i styrelsens seminarium om 
samhällsvetenskaplig forskning framförde menade de att samhällsvetenskaplig 
forskning ofta landar i nya frågor och att det kan ge ny förståelse genom att 
vända på problem, men att den förväntan som finns från Mistra är att de skall 
svara på frågan ”hur göra?”.498 Att denna föreställning finns hos stiftelsens 
personal menar jag är synnerligen framträdande i de diskussioner som förts 
inom stiftelsen och som betonar att den forskning Mistra finansierar skall 
resultera i konkreta bidrag men också att den skall vara handlingsutlösande:  

Det ska vara forskning som utlöser ett annat handlande än vad som [annars] 
skulle ha gjorts /…/ och det annorlunda handlandet kan gälla allt från att 
nya massafabriker ska ha /…/ mindre utsläpp än tidigare, till att gruvavfall 
ska lagras på ett säkrare sätt och så vidare. Det är ett annat handlande som 
är målet.499 

Kontentan är att den forskning som inte resulterar i konkreta bidrag eller till 
att vara handlingsutlösande inte är intressant för Mistra, det vill säga att en 
forskning – oavsett ämnesområde – som i första hand intresserar sig för att 
fördjupa vår förståelse av det problem som står i fokus faller utanför stiftel-
sens intresseområde.500 Denna hållning inbegriper även att Mistra tar utgångs-
                                                           

497 Intervju: Jan Nilsson. 

496 Intervju: Jan Nilsson. Björn Englund talar om att det finns olika traditioner i fråga om vad 
forskning resulterar i och han uppfattar att samhällsvetenskap är mera deskriptiv i sin ansats, att 
samhällsvetare redogör för hur saker förhåller sig och visar samband, men avhåller sig från att 
ha idéer om hur en viss åtgärd skulle påverka, vilket han menar är förståeligt i och med de 
mindre klara orsakssambanden och att det därmed är mer riskabelt att uttala sig om dessa 
(intervju).  

498 Styrelsemöte 11 oktober 2001, seminarium om samhällsvetenskaplig miljöforskning, 
minnesanteckningar. Denna uppfattning och den konflikt som härmed framställs mellan hur 
många samhällsvetare själva ser på sin roll i förhållande till vad forskningsfinansiärer och andra 
policyaktörer framträder och diskuteras i t ex L. J. Lundgren m fl (2002) s. 107-109, 115-125; E. 
Becker m fl (1999) passim; J. Anhelm & J. Hedrén (1998) passim.  
499 Intervju: Måns Lönnroth. 
500 Notera dock att jag i 3.2.1 tog upp att Mistra i sitt utkast till strategi för åren 2004-2008 lade 
till ett fjärde område som syftar till att ställa mer grundläggande frågor, medan de tre andra 
områdena framhölls ta utgångspunkt i redan väl definierade problem. Detta kan alltså inbegripa 
att en förändring framgent kan komma till stånd. Se ”MISTRAs strategi 2004-2008”, utkast ett 
(2003); ”Kriterier och processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003); Programchefsmöte 
2003, anförande Måns Lönnroth. 
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punkt i en föreställning om att det finns problem som vi vet tillräckligt om. 
En anledning till att problemet kvarstår kan därmed förstås som att forskarna 
inte har bemödat sig tillräckligt för att lösa problemet. Mistras uppgift är 
således att få detta till stånd. 

3.4 Forskning som problemlösare 
De krav Mistra ställer på forskningsverksamheten är omdiskuterade, vilket 
särskilt gäller den lösnings- och tillämplighetsinriktning som finns. Härvidlag 
menar jag att det är väsentligt att uppmärksamma att den kritik som riktats 
mot Mistra inte skall återföras till att handla om huruvida Mistra finansierar 
tillämpad forskning eller grundforskning, eller vilken andel av dessa former 
som finns och bör finnas, utan kärnfrågan består snarast i vilka ansatser som 
ligger till grund för forskning och vilken roll forskning och forskare ges där 
problemlösningsinriktningen utgör ett centralt inslag.501 Som ett inslag i att 
undersöka denna inriktning kommer jag i detta avsnitt rikta intresse mot den 
programmodell som initialt valdes och hur stiftelsens har förändrat sitt 
förhållningssätt både till denna modell och till vilken inriktning forskningen 
skall ha. I detta inkluderas att sätta fokus på hur Mistra har tolkats sina stadgar 
och hur denna tolkning har utvecklats under den första tioårsperioden. Den 
följande analysen innebär således att det är den samlande bild som framträder 
inom Mistra som står i centrum och att skiljelinjer mellan enskilda styrelse-
ledamöter och kanslimedarbetare tonas ner. Utgångspunkten är i stället det 
agerande som utåt sett har betydelse, det vill säga vilka beslut man fattar och 
hur stiftelsens policy framställs. Samtidigt får texten en delvis annorlunda 
karaktär såtillvida att jag som författare är mer aktiv genom att driva olika 
förklaringslinjer och ge potentiella förklaringar.  

3.4.1 Stadgarnas tolkning och en framträdande motsägelsefullhet  
Mot bakgrund av att stiftelsens forskning skulle vara lösningsorienterad valde 
Mistras ledning initialt en programmodell som hade sin utgångspunkt i 
storskaliga tekniska projekt; en programmodell som har fungerat normgivande 
för utformningen av Mistras forskningsprogram i vilken målstyrning utgör ett 
centralt inslag. Denna modell liksom den inriktning som forskningen ges har 
dock betraktats som problematisk och den problemlösningsmodell som 
stiftelsen efterfrågar har separerats från den modell som forskare normalt sett 
anges vara vana vid. Det Mistra har krävt är att forskare skall lösa ett samhälle-
ligt problem – hotet mot vår miljö – vilket särskiljs från ”inomvetenskapligt” 
definierade problem. En central utgångspunkt för Mistras program är att 
forskningen skall vägledas av en övergripande problemställning och forskarna 
                                                           
501 Notera att det inte bara finns kritik från forskarhåll mot förekomsten av denna inriktning 
utan att ett par programchefer har betraktat att Mistra fyllde ett tomrum i finansieringssystemet 
när stiftelsen etablerades (programchefer 1, 2, 4, 6, 7). En av dessa menar dock att 
forskningsfinansiärer i allmänhet har gått mot denna inriktning varpå den pluralism denne 
programchef menar vara väsentlig har reducerats (programchef 7).  
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skall arbeta för att om inte lösa problemet så åtminstone ge konkreta bidrag 
till hur problemet kan hanteras. En konsekvens av denna målsättning är att ett 
forskningsprogram måste ta utgångspunkt i ett gemensamt synsätt och för att 
realisera detta har kommunikation getts en central roll.502 

Att utgå från en gemensam problemuppfattning samt bedriva en lösnings-
inriktad forskning utgör två element i Mistras verksamhet som jag menar bör 
beaktas tillsammans och jag vill resa följande fråga: Kan inte själva lösningsre-
toriken inom Mistra förstås som att den förutsätter att enighet kan nås om 
problemets orsaker? Med detta menas att utan en gemensam uppfattning om 
problemet kan några lösningar inte komma till stånd. 

Att skapa konsensus, eller utveckla en gemensam problemuppfattning, 
utgör en viktig del i intressekampen i samhället. Detta diskuteras ofta utifrån 
det faktum att de som har inflytande på sättet att beskriva, definiera och 
formulera ett problem även har stor makt; en makt i att sätta agendan och 
därmed definiera vilka samtal som kan föras, vilket också inbegriper att 
definiera vad som klassas som ett problem eller inte.503 Såsom till exempel 
Frank Fischer och Maarten Hajer poängterar har således varje konsensus sitt 
pris, ett pris i att det begränsar vilka spörsmål som kan dryftas. De exempli-
fierar med den konsensus som på ett retoriskt plan finns i fråga om hållbar 
utveckling och att den ligger till grund för en hållning om att det inte längre 
finns behov av konflikt, utan bara av samarbete, vilken kan resultera i att djupt 
konfliktfyllda frågor inte behandlas.504 Att formulera problemet är följaktligen 
långt ifrån en neutral och värderingsfri process, men såsom Johan Hedrén har 
framhållit, har det åtminstone retoriskt inom svensk politik funnits en fast 
övertygelse om att om vetenskapen gör denna problemformulering så blir den 
politiskt neutral.505 Det jag här alltså vill fästa uppmärksamheten mot är att 
värderingar, intressen och ideologiska utgångspunkter har betydelse för både 
hur vi uppfattar det problem vi står inför och för vad som kan betraktas som 
en lösning på problemet. Det är således betydelsefullt att fästa avseende vid 
vilka som ingår i problemformulerandet. I Mistras verksamhet handlar det 
bland annat om vilka som pekas ut och förs in som avnämare eller intressen-
ter till Mistras forskning, men också om vilka forskningsperspektiv som ter sig 
relevanta.  

                                                           
502 Kommunikation och skapandet av ett gemensamt synsätt behandlas ytterligare i kapitel 5 
och då i synnerhet med avseende på kommunikation mellan forskare och praktiker, se särskilt 
avsnitt 5.3. 
503 Se t ex M. Hajer (1995) s. 56-63; Éric Darier red. (1999) Discourses of the Environment s. 3-4; 
Lars J. Lundgren (1996a) ”Att använda forskning”, Att veta och att göra. Om kunskap och handling 
inom miljövården red. L. J. Lundgren s. 186. 
504 F. Fischer & M. Hajer (1999) s. 4; J. Hedrén (2002) ”Naturen som hot mot det moderna – 
några ideologikritiska reflektioner” s. 315-318; J. Anshelm & J. Hedrén (1998) s. 253-254. 
505 J. Hedrén (2002) s. 314-315. Miljöfrågorna har såsom Johan Hedrén visat i huvudsak framträtt 
som kunskapsfrågor och miljöproblem som tekniska problem, se J. Hedrén (1994) s. 58, 75.  
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Mistra har alltsedan starten 1994 efterfrågat samhällsvetenskapliga perspek-
tiv, men haft återkommande konstaterat svårigheterna att få detta till stånd. 
Detta problem, menar jag, kan mycket väl vara avhängigt den roll samhälls-
vetaren huvudsakligen tillskrivs inom stiftelsen, det vill säga som en länk 
mellan den naturvetenskapliga forskningen och samhället. Exempelvis medför 
det att själva problematiserande av den fråga som står i centrum har gjorts av 
någon annan. Detta har även uppmärksammats inom stiftelsen och man har 
framhållit att samhällsvetarna behöver delta i ”att formulera vilka de centrala 
frågeställningarna egentligen är”.506 Men det är även väsentligt att uppmärk-
samma vilka aktörer som ges plats i Mistras forskningsprogram, aktörer vars 
behov skall ligga till grund för programmets inriktning. I kapitel 5 står detta i 
fokus, men vi kan föregå denna analys genom att redan här notera att 
programstyrelsernas sammansättningar domineras av företrädare för myndig-
heter och näringsliv. Ett marginellt inslag finns även av politiker och företrä-
dare för intresseorganisationer, dock inga miljöorganisationer.507 Den gemen-
samma problemuppfattning som skall erhållas sker således utifrån en förhål-
landevis begränsad grupp representanter eller intressenter för miljöfrågornas 
problematik och innebörd. Eftersom programstyrelseledamöterna utses av 
Mistra speglar valet därmed vilka intressenter Mistras kansli (och styrelse) 
uppfattar att forskningsprogrammet har, och följaktligen också en föreställ-
ning om vilka som är viktiga intressenter i miljöfrågan.508 Betraktar man 
programstyrelsernas sammansättning i förhållande till Mistras målsättning om 
att forskningen skall nå lösningar och skapa handlingskraft är det således lätt 
att konstatera att en dylik inriktning underlättas av att de olika intressegrup-
perna är relativt homogena, vilket minskar antalet potentiella konflikter, något 
som i sin tur skulle hindra att få till stånd ett nytt handlande eller något som 
skulle kunna te sig vara en lösning.  

Mot bakgrund av ovanstående analys är en slutsats att miljöfrågan i Mistra 
framställs som komplex och avhängig samhället, men denna komplexitet och 
samhällsrelevans återspeglas inte i de grupper av intressenter som ingår i 
styrelserna för Mistras forskningsprogram. Jag vill betona att jag inte menar att 
denna utsortering görs medvetet, som ett led i att försöka möjliggöra 
handlingskraft eller skapa något som till synes är att betrakta som en lösning, 
men att handlingskraft och tanken om att åstadkomma lösningar främjas av 
att endast ett begränsat antal perspektiv finns representerade. Dessutom vill 
jag poängtera att jag inte heller uttalar mig om den forskning som utförs i 
stiftelsens forskningsprogram, utan att jag talar om den retorik som finns på 
ledningsnivå inom Mistra. Denna har givetvis betydelse för den forskning som 

                                                           
506 Se t ex ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta över!” (2002) skriftligt anförande 
s. 5.  
507 Se kapitel 5, avsnitt 5.3.1.  
508 Programstyrelserna väljs formellt sett i samråd mellan Mistra och programvärden, men i 
praktiken har programvärden en liten roll i denna process.  
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kommer till stånd så till vida att forskarna i Mistras program måste inordna sig 
i denna retorik. Detta kan begränsa vilka forskningsansatser som kommer till 
stånd, men också fungera som ett utestängande element för vilka forskare som 
överhuvudtaget söker pengar hos Mistra. 

I anslutning till att undersöka vilka föreställningar som omger den lösnings-
inriktning som finns inom Mistra måste man även uppmärksamma att pers-
pektiven inom stiftelsen har breddats och att inriktningen alltmer har kommit 
att diskuteras i termer av förhållningssätt. VD Måns Lönnroth har också riktat 
kritik mot den problemlösningsmodell han menar inledningsvis kännetecknat 
Mistras verksamhet, en modell han karakteriserat som linjär. Lönnroth har 
betonat att denna modell inte är relevant för de miljöproblem som står i fokus 
idag, problem han beskriver som komplexa, och han poängterar att det för 
dessa problem krävs ett helt annat angreppssätt;509 att det krävs ”ett genuint 
experimenterande med former”.510 Jag har tolkat att han med detta experimen-
terande menar att det handlar om att man måste kunna pröva olika modeller, 
arbetsformer och angreppssätt för att forska om frågor om miljö och hållbar 
utveckling. Jag menar därför att denna efterfrågan om experimenterande 
nödvändigtvis måste relateras till det sätt som Mistra arbetar på. Merparten av 
Mistras forskning sker i programform och samtliga program skall följa en och 
samma organisatoriska modell, något som visserligen alltmer har kommit att 
ifrågasättas internt inom stiftelsen.511 Programmodellen har kommit att 
betraktas som ett problem och som ett hinder för att uppnå den forskning 
man eftersträvar. Detta ankommer särskilt den samhällsvetenskapliga forsk-
ningen, men också bristande kreativitet och originalitet i forskningsförslagen 
har förklarats bero på denna. Från stiftelsens sida har man framfört att själva 
storleken på forskningssatsningarna tenderar innebära att man satsar på säkra 
kort, men man har även karakteriserat att arbetet i stora forskningsprogram 

                                                           
509 Intervju: Måns Lönnroth. Se även MISTRA 2004 (2000) s. 13; Måns Lönnroth, anförande 
seminarium Vår Gård, 5 juni 2003. Notera att Lönnroth dock beskriver att den linjära problem-
lösningsmodellen var tillämplig på de tidigare problemen, problem han beskriver som lätta och 
medelsvåra. Han utgår därmed från ett sätt att resonera som inbegriper att det är problemen 
som har blivit mer komplexa och att den linjära problemlösningsmodellen därmed har varit 
relevant. Jag ställer mig tveksam till detta sätt att resonera och skulle vilja framhålla om det inte 
är vår förståelse om problemen som har utvecklats från att vi har betraktat problemen som 
enkla, men att vi alltmer har kommit till insikt om hur omfattande, vitt förgrenade och 
komplexa de är. 
510 Intervju: Måns Lönnroth.  
511 Intervju: Måns Lönnroth, Björn Englund; Åke Bergman, Britt-Marie Bertilsson. En närlig-
gande fråga utgörs av en diskussion som väckts om att styrelsen hamnar i en situation i vilken 
de inte stödjer den forskning de säger sig vilja stödja, se styrelsemöte 31 mars 2003, minnes-
anteckningar. Även om en intern kritik finns mot denna modell som inledningsvis valdes 
kvarstår den i stora drag, anvisningarna är i stort desamma i de tre Vägvisaredokumenten. Att 
stödja forskning organiserad i program har dock kompletterats med ”idéstöd”, vilken utgör 
cirka 10 procent av budgeten för forskningsfinansiering. I ”Kansliets Handlingsplan för 2004” 
(2003) framhålls att programformen även framgent skall vara Mistras huvudsakliga stödform, 
men att den skall bli mer flexibel vad gäller storlek och löptid (s. 2). Se även avsnitt 2.1.2, 2.3.   
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får karaktären av ”träget arbete i vingården”.512 Mistra har till och med 
beskrivit sin verksamhet som ”mainstream”.513  

Den bild som framträder när man studerar de diskussioner som förts inom 
Mistra beträffande lösningsinriktningen i stort, programmodellens utformning 
och den samhällsvetenskapliga forskningens roll ger för mig ett intryck av 
kluvenhet och tvetydighet. Man efterlyser experiment, men utgår från en och 
samma organisatoriska modell; man säger sig vilja ha samhällsvetenskap och 
humaniora, men talar i första hand om tekniska lösningar; man talar om att 
lösningar aldrig är definitiva utan att det handlar om en löpande process – om 
olika förhållningssätt – samtidigt som man eftersträvar konkreta resultat och 
betydande bidrag. Det är tänkbart att denna tvetydighet bottnar i att Mistras 
ledning inledningsvis hade en bestämd uppfattning om vilken slags forskning 
stiftelsen skulle åstadkomma, men att man efterhand har fått revidera denna 
föreställning. Detta kan ha gjorts mot bakgrund av den kritik som riktats mot 
Mistra, men kanske även mot bakgrund av den lärprocess kanslipersonalen 
har genomgått för att organisera den här typen av forskning. Sammantaget har 
det inneburit att man har införlivat ett språkbruk där utrymme ges för 
komplexitet, osäkerhet och obestämbarhet, men de konsekvenser detta har i 
fråga om vilka förväntningar och krav som kan ställas på forskning har inte 
införlivats i tänkandet. Resultatet är att det i stiftelsen framträder ett tvetydigt 
sätt att tala om de problem som står i fokus och om forskning, i vilken ett 
tekniskt språkbruk samsas med element från en humanistisk-filosofisk ansats. 
Det finns med andra ord en motsägelsefullhet och man blandar olika 
förhållningssätt. 

Men vad bottnar denna tendens i? Med andra ord varför finns denna 
kluvenhet i Mistra? Ett svar är att stiftelsens ledning inte har, i alla fall inte 
inledningsvis, problematiserat och analyserat vad Mistras inriktning och 
organisering implicerar, till exempel i fråga om: Vad innebär det att lösa 
miljöproblem? Vad är miljöproblem för slags problem? Vilken roll kan och 
bör forskning ha? En märkbar utveckling är dock att styrelsen under 2000-
talet har börjat diskutera denna typ av frågor, särskilt i samband med strategi-
samtalen under 2002 och 2003.514 Men man måste även fråga sig varför ovan-
                                                           
512 Intervju: Björn Englund 
513”MISTRAs strategi: underlag för diskussion om den framtida inriktningen” (2003); Program-
chefsmöte 2003, minnesanteckningar; Intervju: Björn Englund. I ”MISTRAs förutsättningar, 
arv och framtid” (2000) framför man att Mistras programportfölj har beskrivits som ”säkra 
papper men utan intressanta risker” (s. 6). Se även G. A. Persson (1999a) s. 6. 
514 Denna skillnad behöver man nog även betrakta utifrån det material jag har. För åren 2002 
och 2003 har jag tagit del av diskussioner som förts inom Mistra däribland styrelsens. Det är 
fullt möjligt att motsvarande (eller liknande) diskussioner även har förts tidigare. Det som dock 
talar för att det faktiskt pågår en förändring inom Mistra är att man i flera avseenden kan notera 
även i tryckta dokument (underlagsdokument, styrelseprotokoll och i det nya strategidokumen-
tet) ett delvis nytt sätt att tala om såväl Mistras roll som forskningsfinansiär, som om vilken roll 
forskning kan ha för att lösa miljöproblem. Att dessutom en del personer verksamma i Mistra 
uppfattar att en strategi inledningsvis saknades styrker denna tolkning om att detta är något 
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stående spörsmål och liknande har haft en så marginell plats i diskussionerna i 
Mistra? Är stadgarna så givna att de inte behöver analyseras och att 
forskningsinriktningen därmed är självklar?  

För att försöka ge en förklaring till varför dessa frågor har varit åsidosatta 
menar jag att det finns par olika skäl som samverkar. För det första byggdes 
Mistras verksamhet upp av ett fåtal personer med en snarlik bakgrund där 
flera dessutom även tidigare hade arbetat tillsammans.515 Dessa personer 
delade en vision om vad denna nya finansiär skulle åstadkomma, en vision 
som senare har tonats ner och blivit alltmer pragmatisk, något som även 
medarbetare på kansliet konstaterat.516 Flera ur kansliet har gett uttryck för 
den stora besvikelse de kände när förhoppningarna inte införlivades och jag 
menar att kanslipersonalens visioner – som inte minst skall relateras till 
målsättningen om hållbar utveckling – låg till grund för de arbetssätt som 
valdes; ett arbetssätt som har kritiserats för toppstyrning och tjänstemanna-
styrning. Detta arbetssätt motiverades alltså av stiftelsens ändamål: det fanns 
ett högre mål, ett samhällsuppdrag – hållbar utveckling – vilket motiverade 
och legitimerade olika former av handlingar obekanta i forskningssamman-
hang. Detta framträder i synnerhet i fråga om arbetsmetoderna vid planering 
av forskningsprogram.  

Ett andra skäl utgörs av den inramning, det språkbruk som dominerar 
Mistras anvisningar till programplanering och vilka målsättningar forskningen 
har. Denna retorik som präglar stiftelsens diskussioner har betydelse för den 
forskning som kommer till stånd så till vida att forskarna i Mistras program 
måste inordna sig i denna. Detta kan, som jag tidigare nämnt, begränsa vilka 
forskningsansatser som kommer till stånd, men också fungera som ett 
utestängande element för vilka forskare som överhuvudtaget söker pengar hos 
Mistra.  

En tredje förklaring till att ovanstående frågor har haft en så marginell plats 
utgörs sannolikt av att tolkningsutrymmet i stadgarna inte uppmärksammades. 
Mistras inriktning ansågs vara given och förknippades med en vision om det 
hållbara samhället, men utan att närmare klargöra vilka tolkningsdimensioner 
denna vision inrymmer. I anslutning till detta är även kansliets relativt homo-
gena sammansättning betydelsefull, men också den tendens som framträtt i 
fråga om att stadgarnas vitt skilda mål har tillämpats på varje enskild forsk-
ningsinsats och inte för verksamheten i stort. Sammantaget har detta inneburit 
en omdiskuterad och snarast unik forskningsverksamhet med långtgående 
effekter för den roll forskningen och forskaren skall ha. Ett utmärkande drag i 
denna har utgjorts av att ett program skall ta utgångspunkt i ett definierat 
                                                                                                                                                                          
som först efterhand har utvecklats, se Sverker Sörlin, programchef 4, 12. I sammanhanget kan 
det vara relevant att notera att det var först 1997 som det första strategidokumentet kom, 
dessförinnan finns endast interna dokument samt själva utlysningsdokumentet. 
515 Detta gäller särskilt Göran A. Persson, Jan Nilsson och Kerstin Lövgren vilka alla länge har 
arbetat på Naturvårdsverket.  
516 Intervju: Björn Englund, Britt-Marie Bertilsson.  
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problem vilket skall lösas. Centrala inslag för att åstadkomma dessa lösningar 
utgörs av att samverkan såväl mellan forskare som mellan forskare och 
praktiker. Hur detta skall göras och på vilket sätt kommer att stå i fokus i de 
två nästföljande kapitlen.  
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KAPITEL 4 

Forskningens former 

I föregående kapitel framgick att Mistra efterfrågar en forskning som skiljer 
sig från en traditionell forskningsverksamhet både beträffande själva målsätt-
ningen med forskning, men också i fråga om formen. Förutom forskning 
organiserad i programform skall forskningen också kännetecknas av tvär-
vetenskap, ett krav som ligger i linje med ett utmärkande drag i samtida 
kunskapsproduktion. Jag kommer därför att rikta intresset mot att undersöka 
hur denna inriktning kommer till uttryck i Mistras verksamhet.  

Mot bakgrund av att tvärvetenskap vare sig är ett nytt fenomen i forsk-
ningspolitik och forskningsadministration, eller i vetenskaplig verksamhet, 
kommer jag att inleda detta kapitel med att översiktligt ringa in fältet tvär-
vetenskap via litteratur på området. Jag behandlar centrala begrepp och 
distinktioner som rör tvärvetenskaplig verksamhet, men också vanligt 
förekommande svårigheter med att organisera och bedriva tvärvetenskaplig 
forskning. Syftet med detta avsnitt är att urskilja vilka begrepp som primärt 
används och vad de brukar beteckna, men också vilka problem som tvärveten-
skaplig forskning är behäftad med. I kapitlets andra avsnitt kommer jag att 
fokusera på Mistras konceptualisering av tvärvetenskap men även på de 
närliggande begrepp som också används för att tala om denna forskning, 
närmare bestämt integration, syntes och synergi. Huvudintresset består i att 
undersöka hur Mistras ledning förhåller sig till och använder sig av dessa 
begrepp samt om och hur man definierar begreppen, vilka bland annat ligger 
till grund för att utvärdera Mistras forskningsprogram. Detta innebär att inte 
bara Mistras policydokument står i fokus för analys, utan även hur kraven på 
tvärvetenskap presenteras i direktiv till utvärderare av Mistras forsknings-
program liksom vilken terminologi som används i utvärderingar och i beslut. 
Men jag kommer även att studera organisatoriska och metodologiska aspekter 
relaterat till tvärvetenskap och integrationsarbete. I denna undersökning 
inkluderar jag hur några programchefer beskriver arbetet med disciplinöver-
skridande, syntes och integration. I kapitlets tredje och avslutande avsnitt 
kommer jag att fördjupa analysen genom att intressera mig för den utveckling 
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och de förändringar som kommit till stånd inom Mistra beträffande disciplin-
överskridande forskning och integration. Detta inkluderar att jag kommer att 
rikta fokus mot de lärdomar man har dragit i fråga om att organisera och 
bedriva den här typen av forskning, men också om vilken slags kunskap den 
här forskningen fordrar och vilka underförstådda antaganden den utgår från. 

4.1 Tvärvetenskap: inventering av ett mångfacetterat fält 
Eftersom tvärvetenskap inte är något nytt fenomen och således inte heller 
unikt för samtida kunskapsproduktion, utan har stått i fokus i tidigare forsk-
ningssatsningar, finns en uppsjö artiklar, böcker och antologier som behandlar 
disciplinöverskridande. Detta gör att denna inventering endast är att betrakta 
som översiktlig. Att det här inte föreligger någon mer omfattande genomgång 
av litteratur om tvärvetenskap bottnar i att mitt syfte primärt är att ringa in 
och visa på problemfältet tvärvetenskap, vilket kan ligga till grund för att 
utveckla frågeställningar för analysen av Mistra. Jag kommer att inleda med att 
studera olika motiv och initiativ till tvärvetenskaplig forskning, men också 
klargöra den begreppsflora som finns beträffande tvärvetenskap. I denna 
urskiljs olika termer för att beteckna olika grader av integration, men även för 
att benämna olika ansatser och förhållningssätt till tvärvetenskap. Därefter 
kommer jag att fokusera på erfarenheter av denna forskning och på några 
problem och svårigheter som ofta diskuteras i anslutning till tvärvetenskap.  

4.1.1 Initiativ, motiv och terminologi 
Vad är tvärvetenskap? På ett övergripande plan, och därmed på ett ganska 
trivialt sätt, kan man slå fast att tvärvetenskap handlar om samarbete över 
traditionella disciplingränser.517 Detta involverar att tvärvetenskap kan förstås 
som en kritik mot den disciplinära strukturen och primärt beträffande dess 
tendens till ökad fragmentisering, specialisering och differentiering,518 vilket 
uppfattas innebära en begränsad förmåga till att hantera djupt komplexa 
frågor;519 frågor som ibland beskrivs som att de ligger närmare vardagslivets, 
eller samhällets, problem.520 Detta innebär också att diskussion om tvärveten-
skap – disciplinöverskridande – alltid i någon mån inkluderar att man utgår 
från en föreställning om vad en disciplin är och hur disciplinär forskning 

                                                           
517 Schildt, Ingrid & Sörlin, Sverker (2002) “The Policy and Practice of Interdisciplinarity in the 
Swedish University Research System” SISTER Working paper 2002:18 s. 12; Henrik Bruun 
(2000) Epistemic Encounters: Intra- and Interdiscipinary Analyses of Human Action, Planning Practices and 
Technological Change s. 7; Ulf Sandström (2003) ”Tvärvetenskap med förhinder”. Tvärvetenskap 
beskrivs t ex av Sandström som en ”paraplyterm för att beteckna vetenskapliga processer, där 
forskare från olika discipliner samarbetar kring ett gemensamt forskningsproblem” (s. 238).  
518 Julie Thompson Klein (1990) Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice s. 11. 
519 J. Klein (1990) s. 11; Lewis E. Gilbert “Disciplinary Breadth and Interdisciplinary 
Knowledge Production“ (1998) Knowledge, Technology and Policy vol. 11, nr 1 & 2. 
520 Julie Thompson Klein (1996) Crossing Boundaries: Knowledge, Disciplinarities, and Interdisciplina-
rities s. 12-13. 
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förhåller sig till samhällets problem.521 När man diskuterar disciplinöverskri-
dande måste man därför i någon mån även reflektera över vad som konstitue-
rar en disciplin. Liora Salter och Alison Hearn har diskuterat det disciplinära 
med utgångspunkt i det de framhåller som en konventionell betydelse, det vill 
säga den ämnesindelning som primärt görs på universitet.522 Stannar man upp 
vid frågan om vad som kan ligga till grund för den disciplinindelning som 
präglar universiteten kan man fästa uppmärksamhet vid olika aspekter, till 
exempel skillnader i teori, metod och begrepp.523 Man kan dock även förstå 
disciplinindelning som uttryck för social kontroll, det vill säga som en bas för 
maktutövning och att disciplinindelning innebär att gränser, regler och normer 
sätts upp i fråga om vad som är accepterat eller inte.524 Men man bör nog även 
ta i beaktande att indelningen i discipliner är en pågående process och är präg-
lat av organisatoriska, sociala och kulturella dimensioner,525 samt till den insti-
tutionella strukturen.526 En följd av detta, vilket Salter och Hearn poängterar, 
är att discipliner tenderar att vara betydligt mindre distinkta än vad som 
brukar förväntas.527 De för således fram ett par attribut som kan ligga till 
grund för att karakterisera olika discipliner, däribland ämne, perspektiv och 
metoder, vetenskapliga ansatser som är dominerande i disciplinen, samt insti-
tutionell struktur.528 

Julie Thompson Klein, som författat åtskilliga böcker om tvärvetenskap 
och disciplinöverskridande, har fört fram att man kan urskilja olika perspektiv 
på tvärvetenskap, men också att man kan diskutera problem på olika nivåer. 
Klein poängterar att problemformulerandet är resultatet av en intellektuell 
aktivitet och att ett och samma problem kan hanteras på olika nivåer, till 
exempel som ett teoretiskt eller intellektuellt problem eller som ett praktiskt.529 
Pragmatiskt sett förefaller det som att vi ofta betraktar vissa problem som mer 
”inomvetenskapliga” och andra som mer ”samhällsrelaterade”.530 Denna 

                                                           
521 J. Klein (1996) 38-42; H. Bruun (2000) s. 13-14; Liora Salter & Alison Hearn (1996) Outside 
the Lines: Issues in Interdisciplinary Research s. 16-25. 
522 L. Hearn & A. Hearn (1996) s. 18. 
523 Se t ex J. Klein (1996) s. 44; U. Sandström (2003) s. 240.  
524 Salter och Hearn för en diskussion om detta med utgångspunkt i Michael Foucaults 
tänkande, se L. Salter & A. Hearn (1996) s. 17-18.  
525 U. Sandström (2003) s. 240. 
526 Gulbenkian-kommittén (1998) Öppna samhällsvetenskaperna passim. Se även L. Salter & A. 
Hearn (1996) s. 19-20. 
527 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 20. 
528 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 23. Några av dessa attribut har likheter med de element som 
Thomas Kuhn använde för att särskilja mellan olika paradigm, dvs att ett paradigm består av 
normer och antaganden som förenar, t ex i form av grundläggande (och ofta outtalade) anta-
ganden, värderingar, förebilder och symboliska generaliseringar, se T. Kuhn (1992/1962) De 
vetenskapliga revolutionernas struktur; T. Brante (1980) Vetenskapens struktur och förändring kapitel 3. 
529 J. Klein (1996) s. 48-49; Julie Thompson Klein (2000) A Conceptual Vocabulary of 
Interdisciplinary Science“, Practising Interdisciplinarity red. P. Weingart & N. Stehr s. 13. 
530 U. Sandström (2003). Sandström talar om inomvetenskapliga processer respektive externa, 
vilka exemplifieras med politiskt bestämda kunskapsbehov (s. 239). Se även Egon Becker m fl 
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indelningsgrund kan även relateras till själva initiativet till disciplinöverskridan-
de och ofta görs en tudelning mellan ett forskar- eller praktikerinitierad ansats. 
Denna distinktion kommer även till uttryck i uppdelningen mellan ett under-
ifrånperspektiv (bottom-up) och ett ovanifrånperspektiv (top-down) på själva 
initieringen och initiativet till ett forskningsprojekt eller forskningsprogram.531 
Notera dock att en praktikerorienterad forskning inte nödvändigtvis hänger 
samman med en bottom-up process, utan att praktikerorienterad forskning 
ofta brukar få formen av en top-down process genom att en forskningsfinan-
siär eller en regering gör sig till ombudsman för praktikern och praktikerns 
intresse. 

De olika distinktioner som förs fram beträffande motiv och initiativ till 
disciplinöverskridande forskning brukar alltså relateras till själva målet med 
forskningsverksamheten, i vilken problemlösning ofta ställs centralt. Ett 
problem i sig behöver inte påkalla behov av tvärvetenskaplig forskning och 
problem kan även vara av mer teoretisk eller empirisk karaktär. Detta innebär 
att själva incitamentet till disciplinöverskridande kan bottna i ett samhälleligt 
problem som någon aktör vill få löst, men även i ett teoretiskt problem för att 
förstå eller förklara något. Tvärvetenskap kan således motiveras och initieras 
som ett sätt att utveckla och förnya den vetenskapliga praktiken och forsk-
ningsverksamheten både epistemologiskt/teoretiskt och organisatoriskt. Dessa 
olika motiv ligger till grund för att urskilja två skilda sätt att benämna olika 
former av tvärvetenskap. Den första tar utgångspunkt i graden av integration. 
Man låter således integration utgöra det definierande elementet och en distink-
tion görs mellan mångdisciplinaritet, interdisciplinaritet och transdisciplinari-
tet.532 Den andra distinktionen tar utgångspunkt i motivet och initiativet till 
den tvärvetenskapliga verksamheten; integrationsaspekten ingår, men utgör 
inte det definierande elementet, och distinktionen går mellan det som be-
nämns instrumentell interdisciplinaritet respektive kritisk interdisciplinaritet.533  

Mångdisciplinaritet, interdisciplinaritet och transdisciplinaritet   
Med utgångspunkt i att tvärvetenskaplig forskning handlar om ett gränsöver-
skridande mellan olika disciplinära aktiviteter tar många forskare fasta på det 
integrativa momentet i denna aktivitet som det definierande elementet för att 
karakterisera olika former av tvärvetenskap. I litteratur om tvärvetenskap kan 
man konstatera att det råder förhållandevis stor enighet om tre begrepp för att 
benämna olika former av disciplinöverskridande, de är ’multidisciplinarity’, 
’interdisciplinarity’ och ’transdisciplinarity’.534 I litteratur på svenska används 

                                                                                                                                                                          
(1999) ”Exploring Uncommon Ground: Sustainability and the Social Sciences”, Sustainability 
and the Social Sciences, red. E. Beck & T. Jahn s. 12-13.  
531 Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) Rapport för Expertgruppen för tvärvetenskap s. 4. 
532 L. Gilbert (1998) s. 6; J. Klein (1990) s. 56. 
533 J. Klein (2000) s. 5; L. Salter & A. Hearn (1996) s. 28-32; H. Bruun (2000) s. 10-12.  
534 J. Klein (1990) s. 56. Dessa tre begrepp utgör OECD:s definitioner av disciplin-
överskridande, se Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 4.  
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ofta de engelska begreppen i försvenskad form, men det finns även två andra 
vanligt förekommande benämningar vilka är ’mångvetenskap’ och ’tvärveten-
skap’. Jag kommer som ett led i att försöka vara konsekvent i min begrepps-
användning använda de tre engelskinfluerade termerna multidisciplinär, inter-
disciplinär och transdisciplinär när jag talar om dessa tre former av discip-
linöverskridande verksamhet, och de separeras främst genom omfattningen av 
det integrativa elementet. När jag talar om fenomenet disciplinöverskridande 
kommer jag just att använda denna term framför den svenska termen tvär-
vetenskap eftersom den senare kan användas både som en paraplyterm för att 
benämna någon form av disciplinöverskridande och för att beteckna en bestämd 
form av disciplinöverskridande.  

För att karakterisera de tre formerna av disciplinöverskridande tas alltså 
utgångspunkten i graden av integration och de tre begreppen är hierarkiskt 
ordnade utifrån det integrativa momentets omfattning. Med en multidisciplinär 
ansats är det integrativa elementet relativt lågt. Primärt avses en verksamhet 
som bedrivs med forskare från olika discipliner vilka samarbetar mot ett 
gemensamt mål, men stannar inom sina respektive ämnesfält.535 Integrations-
strävan rör följaktligen inte själva disciplinerna och ansatsen karakteriseras 
ofta som ”additativ”, det vill säga olika forskningsresultat läggs samman med 
syftet att tillsammans leda fram till ett integrerat resultat, till en syntes.536 En 
del forskare har beskrivit multidisciplinaritet som en forskningsverksamhet 
vilken inte leder till någon förändring i den disciplinära grunden; de discipli-
nära aktiviteterna kvarstår oförändrade och det är forskningens resultat som 
integreras.537 Multidisciplinaritet har även beskrivits i termer av samarbete med 
syftet att lösa problem.538 Att karakterisera multidisciplinaritet som samarbete 
kan dock vara vanskligt. Samarbete utgör en viktig komponent i all forskning 
som bedrivs av fler än en forskare och handlar mest om konstellationen för 
forskningsverksamheten, det vill säga att den bedrivs som en kollektiv 
aktivitet. 

Den andra formen av disciplinöverskridande forskning – interdisciplinär – 
utmärks av en betydligt högre ambitionsnivå beträffande den integrativa 
aktiviteten. Med en interdisciplinär ansats avses någon form av integration 
mellan de disciplinära angreppssätten och metoderna för den vetenskapliga 
verksamheten. Men begreppet interdisciplinär är i sig omfångsrikt och inrym-
mer en omfattande spännvidd beträffande integrationsanspråk i jämförelse 
med begreppen multidisciplinär och transdisciplinär. ’Interdisciplinaritet’ 
används även för att tala om disciplinöverskridande i vid mening, vilket 
speglar en mångtydighet många begrepp har, men som också kan ligga till 
grund för en skenbar enighet om vad det är man talar om. För att karakteri-

                                                           
535 Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 4. 
536 J. Klein (1990) s. 56-57; L. Gilbert (1998) s. 6; H. Bruun (2000) s. 23-24. 
537 E. Becker m fl (1999) s. 13; J. Klein (2000) s. 5. 
538 Bengt Hansson ”Interdisciplinarity: For what purpose?” (1999) Policy Sciences vol. 32 s. 341. 
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sera vad den interdisciplinära aktiviteten kan utgöras av har Julie Thompson 
Klein fört fram två aktiviteter, de är lån och problemlösning.539 Med lån 
menas att själva gränsöverskridandet kommer till stånd genom att verktyg, 
data, resultat eller metoder från en disciplin lånas in till en annan – tillfälligt 
eller för att bli permanent – för att lösa ett problem, eller studera en företeelse 
med en för disciplinen ny ansats. Emellertid kan själva problemlösningsansat-
sen vara av olika karaktär och som jag angav ovan kan man urskilja olika slags 
problem vilka motiveras av olika intressen och syften, till exempel att någon 
aktör vill ha hjälp med att hantera ett visst problem, men också för att förstå 
något bättre. Notera dock svårigheterna att särskilja dessa ansatser samt att det 
också kan finnas en skiljelinje mellan den som efterfrågar problemlösnings-
behovet och den som skall lösa problemet. Beroende på vilket slags problem 
som står i fokus och vilket tillvägagångssätt som används kan ’interdisciplinär 
forskning’ således omfatta mer eller mindre långtgående förändringar av den 
disciplinära utgångspunkten beroende på vad som lånas in och vilket slags 
problem som står i förgrunden.  

När gränsöverskridande närmar sig den nivå i vilken den disciplinära 
grunden blir obetydlig, eller saknar relevans, urskiljs ofta denna form och ges 
benämningen transdisciplinär eller ”truly interdisciplinary”.540 Transdisciplinari-
tet betecknar således något som har beskrivits som ett genuint gränsöverskri-
dande eller gränsupplösande; forskningsaktiviteten präglas av att de regler och 
kutymer, som genomsyrar de disciplinära verksamheterna, genomkorsas och 
överskrids. Transdisciplinaritet beskrivs ofta som att det innebär att man går 
bortom den disciplinära strukturen och att resultatet involverar ett mått av 
teoriutveckling, vilket i förlängningen kan resultera i framväxten av nya 
discipliner.541  

Distinktionerna mellan multidisciplinär, interdisciplinär och transdisciplinär 
har sin utgångspunkt i det integrativa elementet mellan olika disciplinära 
ansatser. Vad integration innebär och hur det kan göras finns inget allmän-
giltigt svar på, men Henrik Bruun har urskiljt ett par grundläggande frågor 
beträffande integration:542 Vad skall integreras (metoder, teorier, resultat 
etcetera)? Hur skall integrationen genomföras? Vem skall göra integrationen? 
Dessa frågor kan ligga till grund såväl vid planering och organisering av ett 
forskningsprojekt eller forskningsprogram, som vid studier av desamma, och 
man kan även föra ett principiellt resonemang kring dessa frågor. Beträffande 
vad som skall integreras nämnde jag ovan resultat, teorier eller metoder. 
                                                           
539 J. Klein (2000) s. 11.  
540 Se t ex J. Klein (1990) s. 63-64; B. Hansson (1999) s. 341; Tvärvetenskap – hur, av vem och varför 
(1999) s. 4; H. Bruun (2000) s. 25. 
541 J. Klein (1990) s. 64; Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 6; H. Bruun (2000) s. 25-
26. Bruun definierar transdisciplinär som att överskrida och gå bortom, samt som ”unification 
of disciplines” eller som ett holistiskt ramverk. Becker m fl tar upp att transdisciplinaritet invol-
verar en teoretisk, begreppslig och metodologisk omorientering, se E. Becker m fl (1999) s. 13.  
542 Frågorna är huvudsakligen hämtade från H. Bruun (2000) s. 16-17.  

 132 



 Forskningens former  

Denna lista kan kompletteras med begrepp, verktyg och tekniker,543 och med 
problemformulering. Vem som skall göra integrationen kan också principiellt 
undersökas. Man kan dels betrakta det som en individuell eller kollektiv 
process, dels klargöra om det integrativa arbetet skall ske av seniora forskare 
eller av yngre forskare. Den senare uppdelningen bottnar i huruvida man 
anser det är bäst att ha, eller till och med nödvändigt att ha, en fast förankring 
i en disciplin innan någon form av integration kan ske.544  Huruvida det är en 
individuell eller kollektiv process är särskilt relevant vid forskningsprogram 
och handlar bland annat om det är enskilda personer som skall ansvara för det 
integrativa arbetet, eller om det är något som samtliga forskare behöver vara 
delaktiga i. Dessa uppdelningar om individuell eller kollektiv process samt 
behovet av fast förankring i en disciplin eller ej, är närbesläktade och det är 
sannolikt fruktbart att relatera dem till själva syftet med det integrativa arbetet, 
det vill säga med vad det är som skall integreras.  

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i samband med det integrativa arbetet 
är disciplinernas olikhet, det vill säga om integration skall ske med discipliner 
som står relativt nära varandra teoretiskt och metodologiskt eller om mer 
fundamentala skillnader finns emellan dem. Ibland används benämningen de 
stora respektive de små stegens tvärvetenskap för att särskilja dessa ansatser, 
och man brukar exemplifiera med huruvida gränsöverskridande sker mellan 
discipliner från olika forskningskulturer eller fakulteter.545 Härvidlag kan det 
vara relevant att beakta att problematiken knappast skall hänvisas till själva 
disciplinernas fakultetstillhörighet, utan till ämnenas metodologiska och 
epistemologiska grund.  

Ovanstående frågor och potentiella förhållningssätt till det integrativa 
arbetet och innebörden av integration visar, menar jag, att det inte är helt 
enkelt att låta själva integrationsaspekten utgöra det definierande elementet för 
tvärvetenskaplig forskning. Göran Wallén har argumenterat för att integra-
tionsaspekten kan vara problematisk att ha som utgångspunkt för att diskutera 
olika former av disciplinöverskridande eftersom han menar att kunskaps-
integration ingår i all forskningsverksamhet som ett led i att utveckla en teori, 
förklara eller förstå det som studeras.546 Att låta graden av integration vara 
styrande för att tala om olika disciplinöverskridande ansatser kan därför vara 
                                                           
543 H. Bruun (2000) s. 29. 
544 Det finns således olika ståndpunkter beträffande detta och frågan behandlas t ex i Göran 
Wallén (1980) Kunskapsutveckling och organisation i tvärvetenskapliga forskargrupper; Britta Jungen 
(1983) ”Om tvärvetenskap: Tillvägagångssätt och intellektuella svårigheter”, Tvärvetenskaplig 
kunskapsbildning; Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 20.  
545 U. Sandström (2003) s. 238; Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 4. Se även 
Utvärdering av Forskningsrådsnämndens program för naturresurs- och miljöforskning (1997) FRN rapport 
97:5 s. 56-58. 
546 G. Wallén (1980) s. 19. Wallén betonar också att kunskapsintegration behövs i hela forsk-
ningsprocessen och inte enbart kan ske av forskningsresultat (s. 5, 111), detta tycks bottna i att 
han avfärdar att kunskapsintegration kan ske genom ett reduktionistiskt angreppssätt, 
åtminstone för frågor som i någon mån rör samhället och samhälleliga problem (s. 20-23).  
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problematiskt och jag vill därför här även rikta uppmärksamhet mot en 
alternativ indelningsgrund till den trepartiella uppdelningen mellan multi-, 
inter- och transdisciplinär forskning. Denna alternativa indelning tar utgångs-
punkt i motiv, incitament och syfte med den disciplinöverskridande aktiviteten 
och särskiljer en kritisk interdisciplinaritet från en instrumentell. Det kan dock 
vara av vikt att framhålla att jag inte anser att denna tudelning skall ersätta den 
trepartiella, utan att de skall ses som komplement till varandra.  

Kritisk versus instrumentell interdisciplinaritet 
Distinktionen mellan kritisk och instrumentell interdisciplinaritet har presente-
rats av Klein som ett alternativt sätt att diskutera tvärvetenskapliga forsknings-
aktiviteter utifrån samt vilka problem de är behäftade med.547 En fördel med 
detta begreppspar är att den inrymmer flera dimensioner av de egenskaper 
som ofta används för att särskilja mellan olika former av tvärvetenskap. Klein 
menar att interdisciplinaritet i vid mening – det vill säga en disciplinöverskri-
dande verksamhet oavsett grad av integration – å ena sidan kan förknippas 
med ett instrumentellt intresse, vilket kan betecknas strategiskt. Med detta 
intresse i fokus är själva motivet till den interdisciplinära verksamheten dess 
effekter, det vill säga den interdisciplinära aktiviteten är att betrakta som ett 
medel för att uppnå ett bestämt syfte, till exempel för att lösa ett på förhand 
definierat problem eller leda till något innovativt. Motivet är alltså i någon 
mån drivet av ett tekniskt intresse och just denna tanke om att åstadkomma 
innovationer påpekar Klein utgör en utgångspunkt som ligger till grund för de 
diskussioner som primärt förs beträffande disciplinöverskridande i samtida 
kunskapsproduktion.548 Den kritiska interdisciplinariteten å sin sida riktar ofta 
uppmärksamhet mot epistemologiska frågor och innebär en ansats i vilken 
den existerande diskursen omtolkas men involverar även en kritisk ansats och 
reflektion. Den kan därför ges en rad olika benämningar, däribland ’koncep-
tuell interdisciplinaritet’ och ’reflexiv interdisciplinaritet’.549 Dessa ansatser kan 
omfattas av en strävan om att överskrida det disciplinära synsättet på världen, 
ett sökande efter enhetlig – holistisk – kunskap om världen, en kritik mot den 
traditionella disciplinära strukturen, eller söka en vidgad förståelse. En kritisk 
eller konceptuell interdisciplinaritet kan således inrymma olika mål och syften. 
Salter och Hearn har fört fram två potentiella underkategorier, den ena inne-
bär att utgångspunkten tas i den disciplinära strukturen och söker förändra 
denna, medan den andra försöker överskrida det disciplinära.550  
                                                           
547 J. Klein (1996) s. 10-11; J. Klein (2000) s. 5. 
548 J. Klein (2000) s. 5; Peter Weingart (2000) “Interdisciplinarity: The Paradoxical Discourse”, 
Practising Interdisciplinarity red. P. Weingart & N. Stehr s. 30. Ett motiv som är tydligt hos M. 
Gibbons m fl (1994). 
549 J. Klein (2000) s. 5; L. Salter & A. Hearn (1996) s. 31-35.  
550 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 31. Salter och Hearn särskiljer dessa två ansatser genom att 
använda benämningarna transdisciplinaritet och kritisk interdisciplinaritet, den förra söker efter 
en enhetlig teori om kunskap, den senare syftar till att förändra kunskap (kunskapsproduk-
tionen) (s. 35). 
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Utgångspunkten här är alltså en distinktion mellan kritisk och instrumentell 
interdisciplinaritet, men vilket är viktigt att uppmärksamma, ingen av dessa två 
huvudkategorierna är avhängig specifika ämnen eller områden för forskning. 
Ett och samma problemområde, eller ämnesfält, kan således vara präglat av 
både kritisk och instrumentell interdisciplinaritet. Exempelvis kännetecknas 
miljöfältet av båda formerna.551 Forskning om miljön handlar både om att lösa 
problem och att utveckla teorier för att studera detta område som markant 
överskrider den disciplinära uppdelningen i natur- och kulturvetenskaper.552  

I anslutning till denna tudelning mellan instrumentell och kritisk interdiscip-
linaritet kan det vara relevant att uppmärksamma några vanliga metaforer som 
används för att karakterisera olika former av disciplinöverskridande forskning. 
Enligt Klein utgör brobygge en vanligt förekommande metafor för att karak-
terisera gränsöverskridande och hon hävdar att denna inkluderar en instru-
mentell tanke. Brobygge framhålls primärt vara relaterat till målsättningen att 
lösa sociala och tekniska problem och förknippas därmed inte med en kritisk 
reflektion om problemval, epistemologiska frågor eller discipliners olika 
logik.553 En andra metafor Klein för fram utgörs av omstrukturering 
(”restructuring”), vilken behandlar disciplinöverskridande primärt som ett 
teoretiskt problem, att tvärvetenskaplig forskning innebär att överskrida 
gränser, generera nya visioner och söka efter integrativa kategorier.554 Detta 
implicerar en forskningsansats som har drag av det som tidigare benämnts 
transdisciplinär. I denna ansats ingår naturligt en hög grad av reflexivitet över 
de metodologiska och epistemologiska frågor som omgärdar problemet och 
sättet som problemet studeras på.555 Klein argumenterar för att reflexivitet är 
viktigt i alla former av disciplinöverskridande, men framhåller att en instru-
mentell ansats ofta minimerar eller till och med negligerar behovet av reflexi-
vitet.556 Att det reflexiva momentet skiljer sig väsentligt åt beroende på vilken 
ansats som finns till forskning och till disciplinöverskridande framhålls även 
av Salter och Hearn, vilka poängterar att filosofiska antaganden ofta tas för 
givna i tillämpad forskning,557 men även av Bruun som betonar att metod-
reflektion är avgörande för ett fruktbart interdisciplinärt samarbete.558 

                                                           
551 J. Klein (1990) s. 115; L. Salter & A. Hearn (1996) s. 150-151; J. Klein (2000) s. 5. 
552 J. Klein (1990) s. 115. 
553 J. Klein (1996) s. 10-11. 
554 J. Klein (1996) s. 10-11. 
555 Becker m fl talar om en reflexiv transdisciplinaritet, med vilket de menar en ansats som har 
en potential till att främja teoretisk, konceptuell och metodologisk omorientering. Denna 
reflexiva transdisciplinaritet separeras från ’goal-oriented multi-disciplinarity’ och ’problem-
oriented inter-disciplinarity’, se E. Becker m fl (1999) s. 12-13. 
556 J. Klein (1996) s. 14; J. Klein (2000) s. 16. 
557 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 138. 
558 H. Bruun (2000) s. 2. I Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) framhålls att integrations-
arbetet kräver särskilda metodkunskaper om ”integrationsfrågornas speciella problematik” (s. 21). 
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4.1.2 Några erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning 
Disciplinöverskridande forskning har finansierats och bedrivits i olika 
utsträckning tidigare såväl i Sverige som internationellt och det finns en 
omfattande litteratur som behandlar detta område. Huvudsakligen behandlar 
denna spörsmål relaterat till disciplinöverskridandets innovativa funktion samt 
psykologiska, ideologiska och organisatoriska hinder.559 Jag har här valt ut tre 
områden vilka jag uppfattar vara relevanta för analysen av Mistra: de är 
utvärdering, organisering och teoretiska utgångspunkter.  

Det första området handlar om hur disciplinöverskridande forskning skall 
utvärderas. Alla utvärderingar utgår från en uppsättning mer eller mindre 
medvetandegjorda normer och det utvärderingssystem som forskningsfinan-
siärer primärt använder sig av har sin utgångspunkt i disciplinärt baserade 
kriterier. Som jag förde fram i kapitel 2 är det väsentligt att uppmärksamma att 
varje kvalitetsbedömning är kontextberoende och underförstått utgår från 
frågan ”bra för vad?”.560 Avser utvärderingen att bedöma vetenskaplig kvalitet 
måste man således fråga sig vad som utgör vetenskaplig kvalitet, vilket kan 
variera mellan olika ämnesområden men också inom ämnen.561 Salter och 
Hearn har påpekat att det finns en tendens till att skillnader mellan olika 
vetenskapliga ansatser och perspektiv tonas ned i samband med diskussioner 
om disciplinöverskridande, vilket medför att discipliner framställs som mer 
homogena än vad de är.562 Det förslag som författarna till rapporten Tvärveten-
skap – hur, av vem och varför ger i fråga om kvalitetsbedömning av tvärvetenskap 
kan därmed vara problematisk. De föreslår en tvåstegsmodell för utvärdering 
av tvärvetenskapliga forskningsprogram och det första steget består i att de 
enskilda projekten utvärderas på traditionellt sätt och det andra steget av att 
syntesen utvärderas. Syntesen anges här vara grunden för själva tvärvetenskap-
ligheten,563 men hur bedömningen skall genomföras lämnas öppet. Med denna 
utvärderingsmodell tar man följaktligen utgångspunkt i att de enskilda projek-
ten kan utvärderas mot deras disciplinära grund. Denna utvärderingsansats 
måste således sättas i relation till vad som avses med disciplinöverskridande 
och vad syntesen består av: Är syntes att de olika forskningsresultaten skall 
vägas samman eller integreras, eller innebär syntes att forskningsprocessen skall 
ske som en integrerad process?564 
                                                           
559 Peter Weingart & Nico Stehr (2000) Practising Interdisciplinarity s. xv; J. Klein (2000) s. 6; L. 
Salter & A. Hearn (1996) s. 158-159; P. Weingart (2000) s. 30. 
560 Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 9. Se även avsnitt 2.2.2. 
561 L. Langfeldt (2002) s. 58-63; S. Hemlin & H. Montgomery (1990) s. 75-79. Klein har även 
betonat att den konventionella formen för utvärdering – bedömning av excellens – har 
begränsad tillämpbarhet för att utvärdera disciplinöverskridande genom att den tar 
utgångspunkt i ett antagande om att kunskapen har ett givet innehåll, vilket inte är fallet för 
disciplinöverskridande forskning, se Klein (1996) s. 210-211.  
562 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 16, 173-178. Se även J. Klein (1996) s. 38-41; H. Bruun (2000) 
s. 2. 
563 Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 9. 
564 E. Becker m fl (1999) s. 13. 
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Ett andra område rör organisation. Frågan belyses bäst i anslutning till stora 
forskningsprogram med relativt många deltagare och genom att sätta fokus på 
det integrativa momentet i forskningen. Integrationsansatsen kan som vi sett 
tidigare ligga på olika plan och röra olika former av integration; det kan handla 
om att integrera existerande kunskaper, men även metodologiska ansatser och 
teoretiska perspektiv. Beträffande genomförande av det integrativa arbetet är 
frågan om vem som skall göra den central och man kan tänka sig antingen att 
det finns någon eller några som skall genomföra integrationen, men även att 
det integrativa arbetet skall genomsyra hela forskningsansatsen och att samtli-
ga deltar i integrationsarbetet. En allmän erfarenhet utgörs av att små projekt 
har lättare att klara av integration jämfört med stora, likaså att forskning som 
utförs i en miljö, på en geografisk plats, har bättre förutsättningar att åstad-
komma integration än om forskarna är utspridda.565 Givetvis är även detta 
beroende av vad det är som skall integreras och av vem.  

Det tredje området handlar om de filosofiska grundvalarna för forsknings-
verksamheten. Reflexion kring dessa är givetvis något som borde förekomma i 
allt forskningsarbete, men som Klein framhåller tycks detta bli än mer betydel-
sefullt i samband med att överbryggningar eller överskridanden skall komma 
till stånd mellan olika disciplinära ansatser, vilka kan ha olika metodologiska 
och teoretiska grunder. Integrationsprocessen ställs inför olika typer av utma-
ningar och svårigheter beroende på vilka discipliner som ingår i projektet. De 
ingående disciplinernas epistemologiska och metodologiska grund är därmed 
essentiella att beakta.566 Som Lewis Gilbert har framhållit blir integrationsarbe-
tet väsentligt olika beroende på om det finns en gemensam grundläggande 
princip för de ingående disciplinerna – och forskningsansatserna – och om det 
saknas behövs någon form av ”översättare” mellan de olika principiella 
ansatserna.567 En slutsats är därmed att ett interdisciplinärt arbete är beroende 
av en hög grad av epistemologisk reflexivitet, inte minst för att klargöra de 
olika kunskapsteoretiska och metodologiska ansatserna.568 Som jag angav 
tidigare menar dock flera av dessa författare att reflexivitet ofta blir marginali-
serat i instrumentella forskningsansatser.569 

4.2 Mistra och tvärvetenskapen 
Mot bakgrund av föregående avsnitts orientering i fältet tvärvetenskap är det 
dags att analysera Mistras förhållningssätt till disciplinöverskridande. Att 
                                                           
565 G. Wallén (1980) s. 52-55; J. Klein (1990) s. 129; Rogers Hollingsworth & Ellen Jane 
Hollingsworth (2000) “Major Discoveries and Biomedical Research Organizations: 
Perspectives on Interdisciplinarity, Nurturing Leadership, and Integrated Structure and 
Culture”, Practising Interdisciplinarity red. P. Weingart & N. Stehr s. 239-240. 
566 Något som aktualiseras av att discipliner har en starkare eller svagare bindning i fråga om 
vad som ligger till grund för disciplinen, se t ex L. Salter & A. Hearn (1996) s. 22-25, 160-171.  
567 L. Gilbert (1998) s. 10. 
568 J. Klein (1996) s. 214. 
569 J. Klein (1996) s. 14; J. Klein (2000) s. 16; L. Salter & A. Hearn (1996) s. 158-159. 
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Mistra har ambitionen att finansiera disciplinöverskridande forskning har 
framträtt i tidigare kapitel och det kan vara väsentligt att notera att dessa 
propåer inte enbart handlar om ett gränsöverskridande mellan discipliner, utan 
även om gränsöverskridande mellan ”forskarsamhället och det faktiska 
handlandets värld”.570 Denna senare aspekt kommer att ställas i fokus i nästa 
kapitel. Även om avhandlingens disposition innebär att de primärt studeras 
var för sig skall de två formerna av gränsöverskridande inte betraktas som helt 
åtskilda. Förutom att beröringspunkter kommer att framgå i detta kapitel såväl 
som i nästa, kommer jag i kapitel 6 även att behandla dem tillsammans som en 
gemensam företeelse i samtida kunskapsproduktion.  

Att studera tvärvetenskap, integration och syntes kan göras genom att foku-
sera på olika aspekter av den disciplinöverskridande verksamheten. Grovt sett 
kan man urskilja åtminstone tre ansatser. Den första sätter fokus på centrala 
innebörder av begrepp relaterat till tvärvetenskap, det vill säga hur definieras 
och används centrala begrepp. En andra ansats sätter fokus på hur man går 
tillväga organisatoriskt såväl som teoretiskt och metodologiskt för att uppnå 
disciplinöverskridande. En tredje ansats utgörs av att man undersöker vad 
man uppnår med denna forskningsaktivitet. Att studera det sistnämnda 
förutsätter dock att man kan undersöka effekter och resultat av forsknings-
verksamheten, vilket kan vara för tidigt i fallet med Mistra eftersom endast ett 
litet antal av stiftelsens forskningsprogram har avslutats. Dessutom kräver det 
ett programspecifikt material vilket inte är det jag har fokuserat på i denna 
studie. Jag kommer därför att fokusera på de två första ansatserna. Mina 
vägledande frågor utgörs av: Vilka motiv till att finansiera disciplinöverskri-
dande forskning framträder i Mistras verksamhet? Hur använder och definie-
rar Mistra begrepp relaterade till disciplinöverskridande, det vill säga tvär-
vetenskap, integration och syntes? Hur skall integration och syntes uppnås, 
och finns särskilda organisatoriska eller metodologiska förutsättningar? 

Avsnittet inleds med att jag undersöker hur Mistra definierar och använder 
begrepp relaterat till disciplinöverskridande, vilket inkluderar bruket av de 
närbesläktade begreppen integration, syntes och synergi. I anslutning till detta 
kommer jag att presentera den organisatoriska inramning samt de metodolo-
giska och teoretiska förhållningssätt som framträder i Mistras verksamhet på 
central nivå och som ligger till grund för de direktiv som kansliet och styrelsen 
ger forskarna i programmen och de vetenskapliga utvärderarna. Därefter riktas 
intresset mot organisatoriska spörsmål i fråga om hur forskningsprogrammen 
enligt Mistra skall vara strukturerade för att disciplinöverskridande, integration 
och syntes skall kunna uppnås. I anslutning till denna del kommer jag att 
exemplifiera med hur några forskningsprogram bedriver integrations- och 
syntesarbete och till hur några programchefer förhåller sig till disciplinöver-
                                                           
570 MISTRA årsrapport 2000 s. 3. Se även MISTRA årsrapport 2002 s. 4. Att det handlar om ett 
gränsöverskridande på två plan framgår också i MISTRA årsrapport 1995 s. 2; Miljöstrategisk 
forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 6. 

 138 



 Forskningens former  

skridande. Innan analysen tar vid vill jag poängtera att mitt syfte inte är att 
värdera dessa forskningsprograms arbete med disciplinöverskridande eller val 
av tillvägagångssätt för att uppfylla Mistras krav på tvärvetenskap, integration 
och syntes, utan undersökningen syftar till att studera hur och vad detta arbete 
kan utgöras av.  

4.2.1 Motiv och terminologi  
Tillkomsten av Mistra har inneburit en betydande satsning på disciplinöver-
skridande forskning organiserad i programform. I Mistras stadgar anges att 
stiftelsens verksamhet bland annat skall utmärkas av ”projekt och program 
som innebär gränsöverskridande mellan discipliner”,571 vilket är en formule-
ring som även finns i direktivet till stiftelsens organisationskommitté.572 I det 
dokument som Mistras styrelse diskuterade på det första styrelsemötet 
framhölls att stiftelsen skall  

concentrate on coordinated programmes with strong interdisciplinary 
approach. Natural science, technological and socio-economic research shall 
be integrated to demonstrate the feasibility of ‘sustainable development’.573  

I utlysningsdokumentet 1994 poängterades, i enlighet med stadgarna, att 
verksamheten skall utmärka sig av ”projects and programs that span the 
boundaries between disciplines”.574 Gränsöverskridande utgjorde således ett centralt 
inslag och man framhöll att programmen skall vara “truly interdisciplinary” 
och att den gamla kunskapsproduktionen är inadekvat för den utmaning som 
ställs i och med hållbar utveckling.575 Mistras inriktning relaterades även till 
den internationella utvecklingen som angavs gå i samma riktning i vilken 
”forskning i allt större utsträckning bedrivs i tvärvetenskapliga och multi-
disciplinära program och att forskning både planeras och genomförs i nära 
kontakt med problemägarna.”576 

Mistras ledning betonade redan inledningsvis att man betraktar miljöprob-
lem som samhällsproblem och att man således inte anser att det är tillräckligt 
med enbart naturvetenskaplig och teknisk forskning, utan att även samhälls-
vetenskaplig och humanistisk forskning kommer i fråga; och att detta i 
synnerhet gäller vid en lösningsinriktad forskning.577 Denna hållning utgör ett 
återkommande inslag i stiftelsens dokument.578 Det kommer exempelvis till 
                                                           
571 MISTRA stadgar § 3. 
572 Direktiv 1993:90 Organisationskommitté för en stiftelse för miljöstrategisk forskning s. 476. 
573 ”Environmental research in Sweden – orientation and organization” (1994) s. 11. 
574 ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 1, kursivering enligt originalet. 
575 “A MISTRA Research Programme Proposal – General Requirements” (1997) s. 2. I MISTRA 
2004 (2000) gör man gällande att forskningen skall vara ”genuint tvärvetenskaplig” (s. 15).  
576 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 13. Se även MISTRA 
årsrapport 1997 s. 2. 
577 ”Invitation to propose research programs” (1994) s. 3-4; ”The MISTRA PROCESS: From 
research proposal to application (1994); MISTRA årsrapport 1995 s. 2-3.  
578 MISTRA 2004 (2000) s. 6; MISTRA årsrapport 1998 s. 2; MISTRA årsrapport 1999 
inledning.  
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uttryck som att ”eftersom de viktiga miljöproblemen är så mångfacetterade 
krävs samarbete mellan flera discipliner för att forskningen skall kunna bidra 
med lösningar”,579 men också som att: 

Redan forskning som syftar till att bättre förstå miljöproblem tenderar att 
bli interdisciplinär, om än inom de tekniskt-naturvetenskapliga (sic!) 
fakulteterna. Forskning som syftar till att lösa miljöproblem ställer än större 
krav och måste bedrivas över fakultetsgränserna. Därmed ställs också 
särskilda krav på metoder för integration.580 

Lösningsansatsen anmodar med andra ord inte bara samverkan mellan 
forskare från olika discipliner, utan också att denna samverkan skall karakte-
riseras som disciplinöverskridande. I strategidokumentet MISTRA 2004 
presenterades stiftelsens strategi som en satsning på ”samarbete mellan 
forskningsgrupper i ett begränsat antal /.../ tvärvetenskapliga program 
inriktade mot att utveckla lösningar på miljöproblem”581 och lösandet av 
miljöproblem framhölls innebära att ”tyngdpunkten skiftar från att vara 
nästan exklusivt teknisk-naturvetenskaplig till att vara en kombination – helst 
syntes – mellan naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora”.582 
Mistra har dock, vilket jag visat i föregående kapitel, återkommande ställts 
inför svårigheterna att få till stånd samarbete över disciplingränser och 
integrerade program.583 Problemen har förklarats av att det är en ”mödosam 
process” att utveckla gränsöverskridande forskningsprogram:  

Till att börja med gällde det för forskarna att lära sig varandras språk och 
sedan förstå varandras tänkande. Först därefter kunde de presentera 
program som inte bara var separata projekt med en gemensam titel, utan 
verkligen projekt som var väl integrerade och motiverade för att uppnå 
programmets mål.584 

Målsättningen framhålls följaktligen vara att inte bara få breda program med 
”en gemensam titel”, utan ”projekt som är väl integrerade”585 och projekten 
”måste stödja och korsbefrukta varandra”.586 Detta betraktas som synnerligen 
svårt, eftersom målsättningen är att åstadkomma ett fakultetsövergripande 
samarbete. I årsrapporten från 1995 framhöll man även att barriärer mot 
tvärvetenskap redan finns i samarbete mellan naturvetare och mellan natur-
                                                           
579 MISTRA årsrapport 1998 s. 2. 
580 MISTRA 2004 (2000) s. 9. 
581 MISTRA 2004 (2000) s. 6. Se även MISTRA årsrapport 1999 ”Miljöproblem är mångfacet-
terade problem och om forskningen på ett effektivt sätt skall kunna bidra till lösningar måste 
flera discipliner samverka” (inledning).  
582 MISTRA 2004 (2000) s. 9. 
583 Se avsnitt 2.2.1, 2.2.2.  
584 MISTRA årsrapport 1998 s. 2-3.  
585 MISTRA årsrapport 1998 s. 3. Se även MISTRA årsrapport 1996 i vilken det framgår att 
programmen inte bara skall vara koordinerade, utan integrerade för vilket synteser framhålls 
vara viktiga (inledning); MISTRA årsrapport 1997 inledning; Vägvisare för MISTRA program 
(2001) programförslaget skall bygga på en integrerad tanke (s. 4)  
586 MISTRA årsrapport 1998 s. 3. Se även MISTRA årsrapport 1995 s. 2; Vägvisare för MISTRA 
program (1999) s. 4, 15, rev. version (2001) s. 12; G. A. Persson (1999a) s. 4-5. 
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vetare och tekniker, och att avståndet ”mellan naturvetare/tekniker och 
samhällsvetare/humanister är /.../ stundom enormt”.587 Men svårigheterna 
ansågs också härröra från själva lösningsinriktningen: forskarna angavs vara 
vana vid att lösa inomvetenskapliga problem och Mistra begärde nu ”deras 
medverkan för att lösa ett angeläget samhällsproblem”.588 Svårigheterna att få 
till stånd disciplinöverskridande och lösningsinriktad forskning låg till grund 
för att Mistra valde ”mäklarrollen” i anslutning till programplanering, men 
motiverade också att stiftelsen arrangerade några föreläsningar under 1994 
och 1995 för att stimulera till disciplinöverskridande forskning.589 1998 
arrangerade Mistra tillsammans med FRN även en konferens på temat ”Teori 
och praktik om interdisciplinärt arbete”.590  

Vilka motiv framträder till disciplinöverskridande och vilka begrepp 
används inom Mistra för att tala om denna forskning? I och med att Mistras 
ledning betonar att disciplinöverskridande behövs för att lösa ett samhälls-
problem ligger motivet i linje med det jag ovan presenterade som en instru-
mentell ansats. Studerar man vilka begrepp som Mistra använder i policyrela-
terade dokument framträder en stor spännvidd i fråga om begreppsanvänd-
ningen. Begrepp som ’multidisciplinär’, ’tvärvetenskap’ och ’interdisciplinär’ 
används löpande om vartannat utan att en diskussion förs om huruvida man 
använder dessa begrepp som synonyma, eller om de betecknar skilda anspråk i 
fråga om vad den disciplinöverskridande verksamheten syftar till. Ett andra 
utmärkande drag utgörs av att när den disciplinöverskridande verksamheten 
presenteras sker det genom att tala om integrationsaspekter, men också i fråga 
om att det är en syntes mellan olika vetenskapliga ansatser som utgör målsätt-
ningen. Betydelsen av integration i programmen betonas och man framhåller 
att projekten i ett program måste vara integrerade samt att ”programmets 
värde måste vara större än summan av de enskilda projekten”.591 Detta impli-
cerar en tanke om att programformen skall ge ett resultat som överskrider de 
                                                           
587 MISTRA årsrapport 1995 s. 2. 
588 MISTRA årsrapport 1995 s. 2.  
589 Motiveringen till föreläsningarna är hämtad från MISTRA årsrapport 1994 s. 5. Från två 
föreläsningar som hölls finns tryckt material, se Ingar Palmlund (1994) ”Miljöforskning på 
tvären”; Gary D. Brewer (1995) ”Environmental Challenges: Interdisciplinary opportunities 
and new ways of doing business”. 
590 ”The Theory and Practice of Interdisciplinary Work (1998), Konferens 8-10 juni, 
Bergendahl. Se även Garry D. Brewer & Kerstin Lövgren (1999) ”The theory and practice of 
interdisciplinary work”, Policy sciences vol. 32 s. 315-317; Garry D. Brewer (1999) “The 
challenges of interdisciplinarity”, Policy sciences vol. 32 s. 327-337. För diskussion och beslut om 
konferensen se SP 9604, punkt 11; SP nr 16, punkt 4; SP nr 18, punkt 9. Diskussion om 
tvärvetenskap har sedan fortsatt och det doktorandråd som etablerades under år 2000 
arrangerade en konferens om tvärvetenskap för doktorander i Mistras program, se ”D-Råd. 
MISTRAs doktorandråd”; MISTRA doktorandkonferens ”Tvärvetenskaplig forskning – hur 
lyckas vi?” Landskrona 7-9 november 2001.  
591 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 31. Se även Vägvisare för 
MISTRA program (1999) s. 28, rev. version (2001) s. 12, rev. version (2003) s. 13; MISTRA 
årsrapport 1997 inledning.  
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enskilda projektens sammanlagda resultat, vilket även utgör en anvisning till 
förslagsställarna inför fas 2-utvärderingen.592 I den refererade litteraturen om 
tvärvetenskap kunde vi se att detta innebar en hög målsättning i fråga om det 
integrativa arbetet. Att man dessutom i några dokument från Mistra talar om 
att programmen skall karaktäriseras som genuint interdisciplinära593 antyder ett 
anspråk – eller krav – på ett betydande inslag av integration över disciplin-
gränser. Kontentan är alltså att ambitionsnivån förefaller vara hög i och med 
Mistras betoning på integration.  

En annan fråga beträffande begreppsanvändningen i Mistras policydoku-
ment handlar om huruvida man kan observera en förändring i fråga om vilka 
begrepp som används. Den tendens som framträder är att man löpande under 
stiftelsens första tio år brukar samtliga begrepp. Men man kan också notera att 
stiftelsen har kommit att betona betydelsen av gränsöverskridande mellan 
”forskarsamhällets värld och det faktiska handlandets”.594 Detta har dock inte 
inneburit att gränsöverskridandet mellan discipliner har tonats ner, utan det 
betraktas snarast som nödvändigt för att få till stånd en forskning som ger 
praktiskt användbara resultat.595 Mistras forskningsprogram skall även 
framgent inkludera forskare från olika discipliner och man kan notera hur 
betydelsen av samhällsvetare och humanister har tilltagit i takt med att 
målsättningen att forskningsresultat skall komma till praktisk användning har 
accentuerats. I Mistras årsrapport från 2000 gör man till exempel gällande att:  

Nästa generations program kommer att – måste! – ha större inslag av 
samhällsvetenskap och humaniora. Det är inte minst viktigt för att förstå 
miljöfrågorna sett ur beslutens och det faktiska handlandets synvinkel.596  

Sammantaget kan man konstatera att integrationsaspekterna utgör ett centralt 
inslag i stiftelsens sätt att beskriva disciplinöverskridande, men också att 
målsättningen utgörs av att nå en syntes mellan naturvetenskap, teknik, 
samhällsvetenskap och humaniora. Eftersom man framhåller denna mångfald 
av vetenskapliga ansatser innebär det att den disciplinöverskridande ansatsen 
ligger i linje med det som ibland beskrivs som ”de stora stegens tvärveten-

                                                           
592 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 28, rev version (2001) s. 26, rev. version (2003) s. 25. 
593 MISTRA 2004 (2000) s. 15; ”A MISTRA Research Programme Proposal – General Require-
ments” (1997). 
594 MISTRA årsrapport 2000 inledning 
595 MISTRA 2004 (2000) s. 4-5; MISTRA årsrapport 2003 s. 8-9. I MISTRAs årsrapport från 
2000 klargjordes att fokus lagts på gränsöverskridande och att det innebär både gränsöver-
skridande mellan forskare och mellan forskare och avnämare (inledning). 
596 MISTRA årsrapport 2000 s. 3. I MISTRA 2004 (2000) framhålls att inslaget av samhälls-
vetenskap och humaniora bör öka i Mistras program (s. 18). I Miljöstrategisk forskning: Inriktning 
och resurser 1998–2002 (1997) betonar man att samhällsvetenskap skall integreras med 
naturvetenskap och teknik i programmen (s. 8) och att ett ökat samarbete måste komma till 
stånd (s. 19). I årsrapporten från 2003 framhålls att fler samhällsvetare är nödvändigt för att få 
svar på frågor om ”vad gör en förhandling framgångsrik” och hur kan vi ”påverka vanliga 
människors beteenden” (s. 6).  
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skap”, vilket innefattar en fakultetsöverskridande ansats.597 Men man kan även 
notera att motiven för Mistra till att efterfråga disciplinöverskridande primärt 
bottnar i stiftelsens målsättning att forskningen skall leda till lösningar på 
miljöproblem.598 Detta ligger till grund för att uppmärksamma den tudelning 
Julie Thompson Klein gjort i fråga om instrumentell versus kritisk interdiscip-
linaritet, i vilken den instrumentella ansatsen tenderar att vara förknippad med 
en ansats där det integrativa elementet är förhållandevis lågt. Detta visar på en 
potentiell motsättning i Mistras ansats och för att få en bättre klarhet över 
förekomsten av denna har jag undersökt hur Mistra använder begrepp relate-
rade till disciplinöverskridande och den innebörd som framträder i bruket av 
dessa begrepp. Denna undersökning omfattar begreppsanvändningen i sam-
band med beslutsfattande och de vetenskapliga utvärderingarna av forsknings-
programmen.  

Begreppsanvändning vid utvärderingar och beslut 
Som jag angav i det inledande avsnittet kan ’tvärvetenskap’ och andra begrepp 
för disciplinöverskridande användas som paraplytermer för att just ange att 
den ansats som efterfrågas skall skilja sig från en disciplinär verksamhet. I 
samband med att forskningsansökningarna skall utvärderas och bedömas 
uppstår dock ett behov av att klargöra vilka utgångspunkter som skall ligga till 
grund för bedömningen så att den inte blir godtycklig; det vill säga att den inte 
enkom görs utifrån vad respektive utvärderare själv lägger i begreppen. Jag 
menar därför att ett sätt att söka preciseringar i fråga om vilken omfattning av 
disciplinöverskridande som Mistras ledning förväntar sig kan ske genom att 
studera de direktiv utvärderarna får inför att bedöma disciplinöverskridande 
och vetenskaplig kvalitet, men också genom att undersöka vilka begrepp som 
används i utvärderingar och i Mistras beslutsfattande.  

I Mistras guide för programplanering Vägvisare för MISTRA program anges 
vilka direktiv de vetenskapliga utvärderarna får. Direktivet inleds med en kort 
beskrivning av stiftelsens verksamhet. I denna anges att Mistra stöder en lång-
siktig miljöforskning inriktad mot lösandet av viktiga miljöproblem och att 
stiftelsen primärt finansierar breda interdisciplinära program. Utvärderings-
gruppen åläggs att utvärdera både den vetenskapliga kvaliteten av programmet 
och dess övergripande relevans i förhållande till Mistras policy.599 I 
anvisningarna till utvärderarna, vilka även presenterades i kapitel 2, framgår att 
varje program är inriktat mot att lösa miljöproblem och att varje program 
involverar flera forskningsenheter. Dessutom anges att:  

                                                           
597 Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) s. 4; U. Sandström (2003) s. 238. 
598 se t ex MISTRA årsrapport 1995 s. 2-3; MISTRA årsrapport 1999 inledning; MISTRA 
årsrapport 1998 s. 2. Disciplinöverskridande motiveras även av målsättningen att forskningen 
skall leda till användbara resultat, vilket i sin tur tycks bli betraktat som nödvändigt för att 
lösningar skall kunna komma till stånd, se även avsnitt 5.1.1.  
599 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 16.  
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The value added of a successful programme to a large extent comes in the 
form of synergi; the overall value of the programme is more than the sum of 
results from its individual projects.600 

De vetenskapliga utvärderarna skall bedöma programmets kvalitet i stort, 
vilket anges innebära att bedöma ”cross-fertilisation, co-operation with other 
researchers as well as with actual and potential users of the research results, 
likelihood of success in implementation etc.”.601 Förutom att bedöma den 
vetenskapliga kvaliteten och synergin i programmet som helhet skall 
utvärderarna granska de vetenskapliga meriterna i individuella projekt, den 
multidisciplinära halten och det internationella samarbetet, samt främjandet av 
rekrytering, träning och rörlighet för forskare.602 

Enligt direktiven till de vetenskapliga utvärderarna skall således de tillfälligt 
sammansatta utvärderingsgrupperna uttala sig såväl om den vetenskapliga 
kvaliteten som om den allmänna relevansen i förhållande till Mistras policy. 
Som jag förde fram i kapitel 2 måste man dock fråga sig hur pass god 
kännedom utvärderarna kan ha om Mistras policy mot bakgrund av de 
skriftliga direktiv som de får. Direktiven är vagt formulerade inte bara om 
Mistras policy utan även i fråga om hur vetenskaplig kvalitet skall bedömas. 
Dessutom måste man ta hänsyn till att utvärderarna är få till antalet och 
programmen kan omfatta vitt skilda ämnesområden. Men vilka begrepp 
används i de vetenskapliga utvärderingarna och i Mistras styrelses beslut?  

En genomgång av de vetenskapliga utvärderarnas slutsatser och rekommen-
dationer visar att spännvidden i begreppsanvändningen för att bedöma 
programmens disciplinöverskridande är omfattande.603 Programmen värderas 
med hjälp av begrepp som spänner över hela fältet av vad disciplinöver-
skridande forskning brukar karakteriseras av och diskuteras i termer av: 
korsdisciplinära ansatser,604 tvärvetenskapligt samarbete,605 mångdisciplinari-
tet,606 multidisciplinaritet,607 interdisciplinaritet,608 genuint interdisciplinärt609 

                                                           
600 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 12, rev. version (2003) s. 13, kursivering enligt 
originalet.  
601 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 12, rev. version (2003) s. 13.  
602 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 17, rev. version (2001) s. 13, rev. version (2003) s. 14.  
603 Genomgången baseras på de vetenskapliga utvärderingsrapporternas slutsatser och 
rekommendationer och har fokuserat på vilka begrepp som används i fråga om beskrivningar 
av forskningsprogrammets tvärvetenskapliga halt. Genomgången omfattar perioden 1994-2002, 
med några luckor; inför fas 1 har 51 program av 53 ingått, inför fas 2 samtliga utvärderingar, 
dvs för 20 program.  
604 Dnr 96025 SUCOZOMA; Dnr 94140 RESE. 
605 Dnr 94133 MAT 21; Dnr 94140 RESE; Dnr 95006 VASTRA. 
606 Dnr 97007 LUSTRA. 
607 Dnr 01039 DOM; Dnr 94136 Mat 21; Dnr 94129 Microbial Antagonism; Dnr 94151 
Towards Sustainable agricultural. 
608 Dnr 95054 Fjäll-MISTRA; Dnr 94157 Urban Water System 21; Dnr 94067 Smörjolja från 
återvinningsbara produkter; Dnr 94149 Environment-friendly systems. 
609 Dnr 95054 Fjäll-MISTRA. 
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och transdisciplinärt.610 Begreppsanvändningen i Mistras styrelseprotokoll i 
samband med beslut följer i stort denna variation, men framförallt används 
”interdisciplinary” alternativt tvärvetenskap och ”multidisciplinary” eller 
mångvetenskap. I enstaka fall används även ”cross-disciplinary”.611 Däremot 
finns inte begrepp som transdisciplinär eller genuint interdisciplinär i styrelse-
protokollen, begrepp som dock finns i policydokument.  

Denna genomgång av de vetenskapliga utvärderarnas begreppsanvändning, 
liksom terminologin i styrelseprotokoll, visar att den begreppsvariation som 
förekommer i policydokument i stort även återfinns i samband med utvärde-
ringar och beslut om forskningsprogrammen. Eftersom terminologin spänner 
över hela skalan av begrepp som brukar användas för att karakterisera olika 
former av disciplinöverskridande och att Mistras direktiv till utvärderarna 
saknar precisering i fråga om vad stiftelsen avser med tvärvetenskap, kan den 
begreppsvariation utvärderarna nyttjar spegla olika tolkningar beträffande 
innebörden av detta krav om disciplinöverskridande. Detta kan innebära att 
olika långtgående krav på disciplinöverskridande ställs på programmen. 
Härvidlag kan man även notera att kritik har framförts om att ett program är 
multidisciplinärt och inte interdisciplinärt, men också att ett annat program 
fått kritik för att det är interdisciplinärt och inte transdisciplinärt.612 Genom att 
studera hur begrepp relaterade till ’integration’ och ’synergi’ används kan 
eventuellt ett klargörande komma till stånd. I direktivet till utvärderarna 
framhålls att programmets värde i hög utsträckning kommer från dess synergi, 
vilket innebär att programmet har ett mervärde i förhållande till de enskilda 
projekten. Synergibegreppet används således för att ange att programmet skall 
ge ett mervärde i förhållande till att finansiera enskilda projekt, detta mervärde 
kan uppnås genom korsbefruktning och för att få detta till stånd behövs 
integration. Även förslagsställarna ombeds inför fas 2 att kommentera vad 
som har varit det extra värdet med ett gemensamt program i förhållande till 
enskilda projekt.613  

Övergår man till att studera de vetenskapliga utvärderarnas kommentarer 
och rekommendationer kan man notera att dessa ofta behandlar integration. 
Åtskilliga program rekommenderas och får avslag med hänvisning till bristan-
de integration.614 Genomgången av utvärderarnas bedömningar samt styrel-
                                                           
610 Dnr 95006 VASTRA. 
611 Genomgången av styrelsen omfattar perioden 1994-2002. Anledning till att jag anger både 
engelska och svenska termer beror på att styrelseprotokollen skrevs på engelska under åren 
1994-1996, därefter på svenska.  
612 Se Dnr 98013 Imagine-Air respektive Dnr 95006 VASTRA. 
613 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 28, rev. version (2001) s. 26, rev. version (2003) s. 25.  
614 Genomgång av utvärderarnas slutsatser och rekommendationer samt styrelsens beslut 
omfattar fullständiga programförslag för perioden 1994-2002. I cirka hälften av utvärderingarna 
riktas direkt eller indirekt kritik mot programmen för bristande integration. Bristande 
integration har utgjort ett centralt motiv för avslag i (åtminstone) följande programförslag: Dnr 
94157 Urban Water 21; Dnr 96025 SUCOZOMA; Dnr 94097 Sustainable Urban Develop-
ment; Dnr 94066 Sustainable Metabolism for industrial society; Dnr 96021 Comparative 
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sens beslut visar även att de forskningsprogram som rekonstrueras, omorgani-
seras, eller får genomgå en inledande lärprocess eller dylikt inför programstart, 
görs med motiveringen att integrationsaspekterna i programmet behöver 
stärkas.615 ’Synergi’ används i de vetenskapliga utvärderarnas rapporter ofta i 
samband med bedömningen att forskningsprogrammets synergistiska effekter 
behöver stärkas, men också i anslutning till att synergieffekterna behöver 
säkerställas eller att de inte är tillräckligt exploaterade; denna begreppsanvänd-
ning återfinns även i Mistras styrelses protokoll.616 

Begreppet ’synergi’ används alltså som något som skall påvisa mervärdet av 
programmet; programmets värde framhålls komma i form av synergi,617 och 
”programmets värde måste vara större än summan av de enskilda projek-
ten”.618 Såsom Mistra använder detta begrepp framgår att detta mervärde skall 
uppnås genom integration, vars betydelse Mistras ledning återkommande be-
tonar.619 Eftersom integration utgjorde ett centralt element i vad som utmär-
ker graden av disciplinöverskridande förefaller en accentuering av integration 
innebära att förhållandevis starka krav finns på omfattningen av det disciplin-
överskridande. Riktar man uppmärksamheten mot hur integration diskuteras i 
Mistras styrelse finns uttalanden som innebär en mycket hög ambitionsnivå, 
för till exempel forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA skall ”verksamheten 
/…/ inriktas mot en full integration mellan ingående projekt vad gäller 
gemensamma mål, val av modeller och värderingssystem, datahantering 
mm.”620 Även om detta krav på ”full integration” är unikt för Fjäll-MISTRA 
framträder ett mönster i fråga om hur bedömningarna av Mistras program 
                                                                                                                                                                          
Environmental and Health Risk Assessment; Dnr 96013 Endocrine Disrupters and the 
Reproductive System in Humans and Wildlife; Dnr 94088 MISTRA Bygg (fas 2); Dnr 96018 
COLDREM (fas 2). 
615 Gäller t ex programmen: MAT 21, Hagmarks-MISTRA, Sustainable Urban Water, Vastra, 
Fjäll-MISTRA. Inför fas 2 rekonstruerades VASTRA och anslag för fas 2 gavs till MiMi och 
SUCOZOMA med villkoret att de skulle säkerställa respektive säkra integration mellan 
projekten.  
616 Exempel med program där synergi används i vetenskapliga utvärderingar och i Mistras 
styrelses kommentarer: MISTRA Bygg (fas 1); NUFOR (de skall säkra programmets synergi); 
SUFOR (de skall säkra programmets synergi); Towards sustainable food production 
(möjligheter till synergi är inte tillräckligt exploaterade); ÅSC (de skall planera för synergi); 
COLDREM fas 2 (teammedlemmarna bedöms agera individuellt snarare än att forma kluster 
av synergisk forskning); Sustainable national accounting practises (säkra synergi är av högsta 
prioritet, de skall därför minska antalet subprogram); Sustainable Urban Water System 
(synergin är ej explicit beskriven); NewS (fas 2); Ground Transportation Noise (missar nya 
ansatser och synergi). 
617 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 12. 
618 MISTRA årsrapport 1995 s. 2. Se även G. A. Persson (1999a) där Persson betonar att 
programformen ger möjlighet till mervärde (s. 4); I anvisningar inför fas 2 skall förslagsställarna 
ange vad som har varit mervärdet från ett gemensamt program i jämförelse med separat 
finansierade projekt, se Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 28, rev. version (2001) s. 26.  
619 Se t ex MISTRA årsrapport 1996 inledning: MISTRA årsrapport 1998 s. 3; MISTRA 2004 
(2000) s. 9; Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 4. 
620 SP nr 17, punkt 4. 
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görs. De program som får kritik för bristande integration är främst program 
där spännvidden eller omfånget av de vetenskapliga ansatserna är stort. 
Kritiken är särskilt uttalad när det gäller program som inrymmer naturveten-
skaplig och/eller teknisk forskning samt humanistisk och/eller samhällsveten-
skaplig.621 Detta fenomen är också något som har diskuterats i Mistras styrelse 
och enskilda styrelseledamöter har rest frågan om de inte bedömer program-
men på olika grunder beroende på vilket slags program det är.622 Såsom en 
styrelseledamot har gett uttryck för träffar kritik om bristande samordning och 
syntes olika, och att samordningen kan ligga i problemets natur.623  

Att programmen rymmer olika utmaningar framgår också i anslutning till 
att kunskapssynteser och kunskapssammanställningar diskuteras. Dessa fram-
hålls vara särskilt angelägna i ”breda program som sysslar med hushållning 
med naturresurser”.624 Detta ligger till grund för att fråga huruvida man i 
Mistra menar samma sak med integration i de olika programmen och om 
stiftelsen kräver samma sak av samtliga program. Men man måste även fråga 
sig om det är olika svårt att uppnå integration beroende på vilka forsknings-
ansatser som inkluderas i programmet och att detta mönster i fråga om 
avslagsmotiveringar finns på grund av detta. Detta motiverar att undersöka 
vad integration och tvärvetenskap kan betyda i Mistras forskningsprogram, i 
vilket jag inkluderar att studera vad som skall integreras, vilka som skall göra 
det och om det finns organisatoriska och metodologiska aspekter som främjar 
eller hindrar integration. Undersökningen omfattar även de direktiv och 
rekommendationer Mistra ger programmen beträffande programplanering och 
programutformning.   

4.2.2 Organisation och metodik för tvärvetenskap och integration 
Mistra valde inför utlysningen 1994 att forskningen skulle organiseras i 
programform och efter en särskild organisationsmodell. Denna modell inne-
                                                           
621 Kritik mot bristande integration har t ex riktats mot VASTRA, Fjäll-MISTRA, Hagmarks-
MISTRA, Urban Water, SUCOZOMA, NewS och till viss del även mot ASTA och MAT 21. 
Program som inte innehåller samhällsvetenskap och som fått kritik mot bristande integration är 
särskilt MISTRA Bygg och COLDREM (program som båda avslutades efter fas 1). Att 
programmen bedöms på olika grunder konstateras även av Sandström vars undersökning visar 
att styrningen av forskningsprogrammen är större när projekten innehåller såväl humanveten-
skaper som naturvetenskaper, se U. Sandström (2003) s. 245-246.   
622 Styrelsemöte 12 december 2002, minnesanteckningar. På styrelsemötet den 31 mars 2003 
tog Jan Nilsson på kansliet upp att kritik om bristande integration är särskilt vanligt i program 
med mycket samhällsvetenskap och framförallt där samhällsvetenskap och naturvetenskap 
kombineras (minnesanteckningar). Se även avsnitt 2.2.2. 
623 Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar. 
624 ”Kunskapssammanställningar” (1999) s. 1. Se även ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) i 
vilket det anges att behovet av synteser är mindre för de tekniska programmen, men att det kan 
uppstå ett behov av synteser eftersom ”det finns ofta hinder för att en produkt skall komma till 
användning” (s. 4). Betydelsen av kunskapssynteser och kunskapssammanställningar poängteras 
även i Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 7-8, rev. version (2001) s. 7-8, rev. version (2003) 
s. 7-8. 
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bär att varje forskningsprogram har en programstyrelse, en programchef och 
en programledning. I den senare ingår de olika projektledarna. Programled-
ningen utgör programmens vetenskapliga centrum och projektledarna skall 
enligt Mistras direktiv arbeta ”i mycket nära samverkan”.625 Programstyrelsen 
och programchefen framhålls ha det yttersta ansvaret för forskningsprogram-
mets integrationsarbete, i vilket inkluderas såväl samverkan mellan discipliner 
som mellan forskare och avnämare.626   

Mistras ledning har återkommande diskuterat svårigheter att få till stånd 
integration, men också disciplinöverskridande och syntes. För att främja 
integrationsarbetet inom forskningsprogrammet har man därför givit ett antal 
rekommendationer, däribland att antalet subprogram i forskningsprogrammet 
måste vara förhållandevis få. I Vägvisaredokumenten har man angivit att ett 
program bör bestå av 4–5 subprogram,627 men man har även framhållit en 
allmän princip i fråga om antalet subprogram vilken innebär att det är bättre 
med ”få och stora än många och små”.628 Därutöver har stiftelsens ledning 
kommit att betona programledningens centrala betydelse för att få integration 
mellan programmets olika delar, vilket bland annat har kommit till uttryck 
som: ”En stark programledning i företagsliknande former som säkerställer 
integration och korsbefruktning mellan projekt.”629 Programledningens 
betydelse framhålls bottna i att forskare har en tendens att dra sig tillbaka till 
sitt eget när de väl har fått pengar och ledningens uppgift är att motverka 
detta.630 Integration och korsbefruktning används parallellt och sker mot 
bakgrund av att programmet skall ge ett mervärde i förhållande till projekt-
baserad forskning,631 men också mot bakgrund av att Mistras forskning skall 
                                                           
625 MISTRA årsrapport 1998 s. 3. 
626 ”The planning process – general requirements” (1994); ”A MISTRA Programme Proposal – 
General Requirements” (1997); MISTRA årsrapport 1998 s. 3; Vägvisare för MISTRA program 
(2001) s. 17. 
627 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 9, rev. version (2001) s. 9, rev. version (2003) s. 9. 
Dessa anvisningar sker ibland i termer av subprogram, men riktlinjer har även gett för antalet 
forskargrupper och projekt. I MISTRA årsrapport 1998 anger man att ett program brukar 
inrymma 5–6 forskargrupper (s. 3) och i ”A MISTRA Research Programme Proposal – General 
Requirements” att ett program bör begränsas till 6–8 centrala projekt (”core projects”). Persson 
har framhållit att det skall vara 5–6 grupper och cirka ett dussin projekt, se G. A. Persson 
(1999b) s. 324.  
628 Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 15.  
629 G. A. Persson (1999a) s. 3-4. Se även Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 4; ”A MISTRA 
Programme Proposal – General Requirements” (1997); MISTRA årsrapport 1995 s. 2-3; 
MISTRA årsrapport 1998 s. 3. 
630 MISTRA årsrapport 1998 s. 3. I årsrapporten från 1998 framhålls också att forskare gärna 
vill fortsätta med det som de redan tidigare har gjort, se även ”MISTRA Research Programme 
Proposals – some reflexions on the experience so far” (1996); G. A. Persson (1999a) s. 4. 
Programledningens betydelse för att åstadkomma integration gäller inte enbart integrationen 
mellan forskare, utan även för integrationen mellan forskare och användare, se ”Strategi för 
genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 1. 
631 Detta kommer till uttryck som att programmets värde skall vara större än summan av 
delarna, vilket är ett uttryck som används för att beskriva innebörden av ’synergi’, se MISTRA 
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vara användarorienterad och ”ett användarinriktat synsätt tar ingen hänsyn till 
disciplingränser. Det förutsätter i stället samarbete mellan olika forsknings-
områden.”632   

Men många program har alltså fått kritik för bristande integration. Detta 
kommer exempelvis till uttryck som att programmets synergi saknas och att 
det är oklart huruvida föreslagna projekt är valda för att stödja programmets 
vägledande vision och målsättning.633 Problematiken med att få till stånd 
integration har bland annat framställts som att det beror på att det tar tid att 
lära sig varandras språk och tänkande, och att man först därefter kan utveckla 
ett integrerat program.634 Men det framförs även handla om att man måste ”få 
alla medverkande att enas om mål och vision”635 och det är betydelsefullt att 
ha ”a systematic approach to focus the program [and] there also needs to be 
an understandable, logical progression from the overall vision, to program 
goal, and then to project priorities”.636 I strategidokumentet MISTRA 2004 
påtalar man att integrationsarbetet kräver särskilda metoder för integration 
och framhåller att matematiska modeller och systemanalys kan ha stor 
betydelse.637 Dessutom har Mistras ledning betonat att integrationsarbete skall 
göras fortlöpande.638  

Förutom att använda integration för att beskriva vad som skall känneteckna 
Mistras forskningsprogram används även syntes och korsbefruktning. Syntes 
har diskuterats i olika sammanhang och har efterhand kommit att ges primärt 
två betydelser i Mistras verksamhet; problemorienterad syntes och handlings-
syntes. Den problemorienterade syntesen syftar till att dra slutsatser om 
kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor; handlingssyntes å sin sida syftar 
till att nå konsensus kring en fråga och komma fram till förslag till åtgärder 
eller handlingssätt.639 Notera att dessa synteser har framställts som särskilt 
betydelsefulla för de program som behandlar naturresursfrågor.640 I samband 
med att Mistras ledning diskuterat syntesarbete har några faktorer presenterats 
vilka anses kännetecknar ett framgångsrikt syntesarbete. De utgörs av att 
programstyrelse och programledning tar ett aktivt ansvar och att konkreta svar 

                                                                                                                                                                          
årsrapport 1995 s. 3; MISTRA årsrapport 1998 s. 3; Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 28, 
rev. version (2001) s. 12, rev. version (2003) s. 13. Enligt Göran A. Persson utgjorde idén om 
detta mervärde skälet bakom valet av programmodellen, se G. A. Persson (1999a) s. 4.  
632 MISTRA årsrapport 2003 s. 9.  
633 Se t ex Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 4, 15; rev. version (2001) s. 4-5; ”MISTRA 
Research Programme Proposals – some reflexions on the experience so far” (1996). 
634 MISTRA årsrapport 1998 s. 2-3; G. A. Persson (1999b) s. 324. 
635 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 4. 
636 G. A. Persson (1999b) s. 325. Se även Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 15. 
637 MISTRA 2004 (2000) s. 10. 
638 MISTRA årsrapport 1998 s. 3; Programchefsmöte 2000, kansliets minnesanteckningar bilaga 
6. 
639 ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 2, 5. Innebörden av handlingssyntes behandlas 
ytterligare i avsnitt 5.3.1. 
640 Se avsnitt 4.2.1. 
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ges på uppställda frågor. Dessutom framhåller man att huvuddelen av arbetet 
bör göras av ”seniora forskare”.641 När metoder och verktyg omnämns sker 
det primärt genom att betona betydelsen av systemanalys och matematisk 
modellering, och det tycks finnas en ansats som tar utgångspunkt i betydelsen 
av kvantifiering.642 I anslutning till syntesworkshopen 2003 framhölls också 
betydelsen av metaanalys, seminarier och workshops, samt medling eller 
konsensus.643 Med metaanalys menas här den analysform som man främst 
använder inom medicin för att göra omfattande kunskapssammanställningar 
vilka kan ligga till grund för att ge rekommendationer till läkare om behand-
lingsråd.644 Utifrån denna översikt menar jag att ett par frågor blir relevanta att 
här: Vad skall integreras? Vem eller vilka skall ingå i syntes- och integrations-
arbetet? Hur skall syntes- eller integrationsarbetet göras?  

Syntesarbete: av vad, av vem och hur? 
Den diskussion som finns inom Mistra beträffande syntes tycks i huvudsak 
handla om att sammanställa och syntetisera kunskap eller forskningsresultat. 
Detta framgår uttryckligen i dokumentet ”Kunskapsbaserade synteser”. 
Denna inriktning kan sannolikt förklaras av att diskussionen om kunskaps-
syntes är sprungen ur en diskussion om kunskapssammanställningar, vilket var 
det begrepp som man främst använde sig av inledningsvis.645 Den diskussion 
som förts beträffande metaanalys handlar även uttryckligen om att syntetisera 
– sammanställa – forskningsresultat för att utforma handlingsrekommenda-
tioner. Hur förhåller sig denna ansats i fråga om vad syntesarbete innebär, det 

                                                           
641 ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 6. Notera att syntesarbete, liksom integration, 
diskuteras inom Mistra både med avseende på disciplinöverskridande och samverkan mellan 
forskare och användare. I båda fallen betonar man programledningens betydelse för dessa 
överskridanden. I Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) framhålls att 
det i första hand är projektledarna och programchefen som skall engageras i arbetet med att 
”integrera forskningsresultat från de olika projekten i ett program” (s. 43) men också att de har 
ett särskilt ansvar för syntesarbete (s. 32). Programlednings betydelse för integrationsarbetet 
framgår också i MISTRA årsrapport 1998 s. 3 och en stark programledning anses vara 
betydelsefull för ett framgångsrikt program. Se även Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 4, 
8; ”MISTRA program: Framsteg och kännetecken i arbetet” (2002).  
642 Notera att specifika metoder och ansatser uttryckligen sällan framhålls, men att det trots allt 
framträder ett dylikt mönster i fråga om hur anvisningar ges. I MISTRA 2004 (2000) framhålls 
matematisk modellering och systemanalys som betydelsefulla metoder för både syntes- och 
integrationsarbete (s. 4, 10). I anvisningar om programplanering betonas återkommande krav 
på mät- och uppföljningsbara liksom att en systemsyn är viktig, se t ex MISTRA årsrapport 
1995 s. 2; MISTRA årsrapport 1997 s. 2; MISTRA årsrapport 1998 s. 3; MISTRA årsrapport 
1999 s. 2.  
643 ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 7. Notera också att systemanalys här framhölls vara 
ett sätt att analysera, inte primärt avancerad modellering.  
644 På både syntesworkshopen 10-11 april 2003 och programkonferensen 2003 diskuterades 
metaanalys och en representant från SBU var närvarande.  
645 I Vägvisaredokumenten diskuterade man först kunskapssammanställningar för att sedan 
börja föra in begreppet kunskapssyntes, och i 2003 års version används de som synonyma, se 
Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 7-8, rev. version (2001) s. 7-8, rev. version (2003) s. 7-8. 
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vill säga som en process i vilken forskningsresultat skall sammanställas, till 
diskussionerna inom Mistra beträffande betydelsen av integration och syntes?  

Som vi har kunnat se har Mistras ledning beträffande integrationsarbete 
kommit att betona betydelsen av att det är programledningen och de seniora 
forskarna som har ansvaret för detta. Denna hållning ligger i linje med idén 
om att syntes består i att sammanställa och syntetisera forskningsresultat. 
Emellertid kan syntes och integration även ges en alternativ tolkning och då 
handla om att själva forskningsprocessen skall karakteriseras av detta. Mistras 
ledning har också betonat att integrationsarbetet skall göras löpande under 
forskningsprocessen och att programmen skall bli integrerade.646 Detta antyder 
åtminstone att denna alternativa innebörd även finns i stiftelsen och den fram-
träder särskilt i anslutning till att disciplinöverskridande beskrivs. Inom Mistra 
använder man inte bara de allomfattande begreppen ’tvärvetenskap’ och 
’interdisciplinär’ forskning, utan man talar även om en ’genuin tvärvetenskap’ 
liksom om ’transdisciplinaritet’, vilket enligt tidigare genomgången litteratur 
innebär starkare anspråk på disciplinöverskridandet i jämförelse med begrep-
pen multi- och mångdisciplinaritet. Dessa starkare anspråk på disciplinöver-
skridande innebär att en ”additativ” ansats överskrids och inbegriper snarast 
att det är själva forskningsprocessen som skall utmärkas av integration. I 
Mistra framträder detta genom att stiftelsen poängterar att den användarorien-
terade forskning de avser att finansiera inte tar hänsyn till disciplingränser. 
Dessutom beskrivs forskarutbildning som problematiskt i förhållande till den 
disciplinöverskridande ansats som Mistras forskningsprogram skall känneteck-
nas av. Detta har kommit till uttryck som att man kan ”ana en krock mellan de 
villkor som MISTRA ställer på integration och de inomdisciplinära krav som 
normalt ställs på doktorsexamen”.647 Även om begrepp som multidisciplinär 
och mångdisciplinär också förekommer i stiftelsens terminologi menar jag att 
de krav som ställs på integration innebär att Mistras ledning efterfrågar ett 
disciplinöverskridande som innebär mer än en ”additativ” ansats. Detta sker 
dock samtidigt som man gör gällande, primärt i anslutning till diskussion om 
syntes, att det just är fråga om att syntetisera forskningsresultat, varpå erfarna 
forskare framhålls vara betydelsefulla för att realisera målsättningen.648 

                                                           
646 Att programmen skall bli integrerade framgår inte minst av betoningen på att 
programförslag skall bygga på en integrerad tanke och att den kritik som många program får 
just riktas mot bristande integration, vilket anges bero på att programmets delar inte hänger 
ihop. Dessutom framhålls att programmets värde kommer från dess synergi, se t ex Vägvisare för 
MISTRA program (2001) s. 4, 12.  
647 ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 4. Att en 
motsättning finns mellan dessa krav har även framträtt i samband med de vetenskapliga 
utvärderarna, se Hearing VASTRA nov 2000, Fjäll-MISTRA maj 2002, LUSTRA juni 2002 
(minnesanteckningar). Notera att en målkonflikt mellan forskarutbildning och målstyrning 
också diskuterats, se avsnitt 3.3.  
648 “Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 6; Intervju: Jan Nilsson (som betonar att syntes inte 
kan göras av doktorander, utan att den måste göras av seniora forskare).  
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Beaktar man denna diskussion utifrån hur några av Mistras forsknings-
program arbetar kan man notera att det finns program som tar utgångspunkt i 
en organisatorisk struktur som innebär att det integrativa arbetet är något som 
successivt växer fram med utgångspunkt i en disciplinär struktur. I exempelvis 
MAT 21 framträder denna modell. I fas 1 var programmet organiserat med 
utgångspunkt i fem ämnesområden. Detta upplägg har av programledningen 
förklarats av att man hade lite erfarenhet av tvärvetenskap och att man behöv-
de ge doktoranderna teoretisk och metodologisk grund,649 men också av att 
syntesarbete fordrar att man har erforderlig grund i respektive del.650 Inför 
forskningsprogrammets andra fas gavs således syntesarbetet en alltmer central 
ställning och arbetet organiserades kring tre scenarier och en grupp ansvarig 
för ”syntes- och scenarioverksamhet” tillsattes.651 I detta program presenteras 
syntes som motsats till analys och i en årsrapport från programmet beskrivs 
analysarbetet innebära traditionell, reduktionistisk forskning, vilken framställs 
som nödvändigt för att kunna erhålla – bygga samman – synteser.652 Att 
syntesarbetet därmed anses erfordra erfarenhet och en disciplinär grund är 
givet. Utgångspunkten att seniora forskare måste gå före och visa vägen för att 
bedriva tvärvetenskap har även kommit till uttryck hos programchefer för 
andra Mistra-program.653 Men detta sätt att betrakta vad syntesarbetet anmo-
dar och vad disciplinöverskridande forskning innebär kan kontrasteras mot att 
några programchefer i stället framhåller att det snarast är doktorander som 
kan tränas till att arbeta disciplinöverskridande, att de kan skolas in i ett nytt 
sätt att tänka.654 Det senare ställningstagandet innebär att ambitionen snarast 
ligger på att hela forskningsprocessen skall få en delvis ny karaktär jämfört 
med konventionell forskning. Ett kännetecken för de program som utgått från 
detta perspektiv är att gemensamma doktorandkurser har hållits.   

Om man tänker sig att syntesarbete består i att sammanställa forsknings-
resultat och att detta primärt är något som en mindre grupp seniora – erfarna 
– forskare kan göra förefaller geografisk spridning inte vara ett hinder för att 
åstadkomma ett integrerat forskningsprogram, i och med att själva integratio-
nen läggs på resultatnivån. Som jag framförde i avsnitt 4.1 finns en allmän 
erfarenhet av att små projekt har lättare att klara av integration jämfört med 
stora, men också att geografisk närhet har en positiv betydelse för forsknings-
programmets utveckling. Härvidlag kan man notera kanske den största för-
ändringen i stiftelsens diskussioner beträffande integrationsfrågor som innebär 
att man har gått från kravet på att forskningsprogrammen skall bedrivas med 
                                                           
649 ”Letter of intent” (1999) MAT 21 s. 8. 
650 Intervju: programchef MAT 21. 
651 ”Letter of intent” (1999) MAT 21 s. 8-9; MAT 21 årsrapport 2000 s. 14.  
652 MAT 21 årsrapport 1999 s. 4-5.  
653 Åtminstone fyra programchefer har betonat betydelsen av att doktorander arbetar inom-
vetenskapligt och att tvärvetenskap vilar på djup (där tvärvetenskap beskrivs som bred) och att 
man först måste få stadga i en disciplin innan man kan samverka tvärvetenskapligt.  
654 Tre programchefer har gett uttryck för denna uppfattning.  
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forskare från olika universitet och högskolor,655 till att tio år senare betona 
betydelsen av geografisk närhet både för att främja disciplinöverskridande och 
för att få forskningsresultat att komma till användning.656 I den utlysning som 
gjordes våren 2004, “Sustainable Mobility”, framhölls också att ”the program-
me should preferably be geographically concentrated to one or two academic 
centres in Sweden”.657 Det är med andra ord en betydande förändring som 
kommit till stånd och många forskningsprogram har troligtvis tampats med ett 
problem som i grunden härrörde från de krav som Mistra inledningsvis 
ställde. Som ett par programchefer har betonat är det naturliga mötet mellan 
forskare i programmet grundläggande för ett fruktbart samarbete.658  

Förutom frågan om vilka som skall ansvara för och genomföra integra-
tions- och syntesarbetet finns även frågan om hur det skall gå till. Som vi såg i 
samband med anvisningar för planering av forskningsprogram har mät- och 
uppföljningsbara mål framhållits som viktiga.659 Att man i samband med 
anvisningar om integrations- och syntesarbete betonar betydelsen av matema-
tisk modellering och systemanalys är således i överensstämmelse med dessa 
målsättningar. Denna inriktning i Mistra kan relateras till att forskningen syftar 
till att vara användarorienterad, vilket tenderar att innebära fokus på kvantita-
tiva ansatser i forskning, eftersom de tycks vara lättare att omvandla till 
beslutsunderlag.660 Denna fokusering på kvantitativa ansatser har betydelse för 
vilka vetenskapliga ansatser som främjas.661 Detta kan således utgöra en faktor 
för att förklara varför kvalitativa ansatser, vilka är särskilt framträdande i 
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner, har svårare att 
ta plats i Mistras forskningsprogram. Mistra säger sig vilja ha samhällsveten-
skap, men den värdering som huvudsakligen ligger till grund för bedömning 
                                                           
655 MISTRA årsrapport 1995 s. 2; MISTRA årsrapport 1997 s. 2; G. A. Persson (1999a); 
Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 8, rev. version (2003) s. 8. 
656 MISTRA årsrapport 2003 s. 8-9. I ”Strategi för genomslag för MISTRA program” (2003), 
vilket är ett dokument som primärt behandlar frågor kring hur forskningsresultat kan komma 
till praktisk användning, vilket uttrycks som att få genomslag hos målgrupperna, för man fram 
att geografisk koncentration har positiv effekt på genomslagskraften och att det är ett dilemma 
för stiftelsens program vilka är ”flerdisciplinella och måste uppbåda kompetens från olika 
landsändar” (s. 16).  
657 Sustainable Mobility, utlysning 2004 s. 1. 
658 Intervju: programchefer 1, 8, 12, 15. 
659 “MISTRA Research Programme Proposal – General Requirements” (1997); “Vägledning för 
framtagning av programplan” (1996); Programkonferens 1998, kansliets minnesanteckningar; 
Programkonferens 2000, kansliets minnesanteckningar; MISTRA årsrapport 1995 s. 2, 1997 s. 
2, 1998 s. 3. 
660 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 170-171; Robin Grove-White (1996) “Environmental 
Knowledge and Public Policy Needs: On Humanising the Research Agenda” s. 280-284; T. 
Porter (1995) Trust in Numbers passim.  
661 Notera dock att systemanalys i sig inte behöva innebära kvantitativa ansatser, utan den kan 
även ha en kvalitativ bas och exempelvis komma till uttryck som en konceptuell analys, vilket 
också utgör en inriktning som två programchefer betonar i anslutning till syntesarbete. Se även 
Peter Checkland (1999) ”Soft Systems Methodology: a 30-year retrospective”, Systems Thinking, 
Systems Practice. 
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tar utgångspunkt i kvantitativa exempel och det språkbruk som används kan 
fungera som ett utestängande element (se avsnitt 3.4.1). Mistras inriktning mot 
det kvantitativa kan sannolikt även ligga till grund för att förklara varför 
tekniskt inriktade program ter sig ha lättare att uppnå integration, eftersom de 
i högre utsträckning kan handla om att just sammanfoga – syntetisera – forsk-
ningsresultat. Men detta utgör alltså en annan slags integration än den som 
ställs gentemot naturresursprogrammen, vilken tycks handla om programmets 
integration, det vill säga att själva forskningsprocessen skall vara integrerad.  

4.3 Instrumentell interdisciplinaritet och integration 
Mistra efterfrågar forskningsansatser inom naturvetenskap och teknik, vilka 
dominerat miljöfältet, men även inom samhällsvetenskap och humaniora. 
Denna ansats till disciplinöverskridande motiveras av, såsom jag visat ovan, att 
forskningen skall lösa ett komplext samhälleligt problem och att forsknings-
resultat skall komma till praktisk användning. Relaterar man Mistras ansats till 
den begreppsbildning som finns kring disciplinöverskridande passar stiftelsens 
motiv och incitament således in på benämningen ’instrumentell interdiscipli-
naritet’, i vilken disciplinöverskridande motiveras av att forskningen skall lösa 
ett problem samt att detta problem har samhällsrelevans så till vida att det 
finns aktörer som har ett problem vilket behöver åtgärdas. Förhåller man 
Mistras diskussion om disciplinöverskridande till termerna multi-, inter- eller 
transdisciplinaritet kan man emellertid inte urskilja någon bestämd stånd-
punkt. De begrepp som huvudsakligen används är ’interdisciplinär’ eller 
’tvärvetenskaplig’, men eftersom båda dessa begrepp brukar användas för att i 
allmänhet karakterisera en disciplinöverskridande forskningsansats och att 
Mistra inte definierar dem medför det att olika krav kan ställas på programmen, 
exempelvis beroende på hur de vetenskapliga utvärderarna tolkar begreppen.662  

En genomgång av begreppsanvändningen i fråga om integration, syntes och 
synergi, vilka ofta ligger till grund för att beskriva graden av disciplinöverskri-
dande, visade att stiftelsen ställer omfattande krav på integration och synergi, 
samtidigt som innebörden i dessa begrepp uttrycktes på ett vagt sätt. Under-
sökningen visade även att Mistras bedömningar av forskningsprogrammen 
innebär att program med en stor bredd av disciplinära angreppssätt oftare får 
kritik för bristande integration och samordning, samt ges skarpare direktiv för 
organisering och styrning, än program med en homogenare sammansättning. 
Detta har även dryftats i Mistras styrelse. Kritik mot bristande integration 
riktas, vilket togs upp ovan, i huvudsak mot program som omfattar både 
natur- och humanvetenskaper. Givetvis måste inte Mistra ställa samma krav 
på alla forskningsprogram (i fråga om mål och ansatser), men det är också 
därför synnerligen betydelsefullt att klargöra vilka krav som ställs. Den 
                                                           
662 Notera att Mistra inte behöver operera med enbart en bestämd form av disciplin-
överskridande, men att det kan vara ett problem om inte begreppsanvändningen är klargjord 
eftersom en vaghet kan leda till ett arbiträrt beslutsfattande. 
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tendens som framträder nu innebär att program med fakultetsöverskridande 
ämnen får hårdare kritik, och kanske till och med avslås oftare, än program 
som består av discipliner med mer likartade utgångspunkter.  

Jag presenterade i avsnitt 4.1.1 två olika slags distinktioner beträffande 
disciplinöverskridande, den ena mellan multi-, inter- och transdisciplinaritet, 
den andra mellan instrumentell och kritisk interdisciplinaritet. I min genom-
gång av litteratur på området framgick att disciplinöverskridande i någon mån 
inrymmer en kritik mot den rådande disciplinära strukturen, vilket ligger till 
grund för behovet av att reflektera över de filosofiska grundvalarna, men 
också att reflexivitet riskerar att hämmas vid en instrumentell ansats. Relaterar 
man således graden av integration till instrumentell respektive kritisk inter-
disciplinaritet följer att ett omfattande integrationsanspråk främjas av en 
kritisk interdisciplinaritet i vilket det reflexiva inslaget är mera uttalat. Om 
detta stämmer skulle det innebära förekomsten av en potentiell motsättning i 
Mistras ansats till disciplinöverskridande; att Mistra efterfrågar en forskning 
som utmärks av en hög grad av integration, samtidigt som disciplinöverskri-
dandet efterfrågas av instrumentella motiv. Denna potentiella motsättning 
kommer att sättas i fokus i detta avsnitt och i anslutning till detta kommer jag 
även att behandla några vanliga distinktioner som förekommer i diskussion 
om disciplinöverskridande, vilka kan belysa denna fråga.  

4.3.1 En instrumentell ansats – ett hinder för reflexivitet? 
Instrumentell interdisciplinaritet har beskrivits som en ansats där forskning 
bedrivs för att uppfylla bestämda mål, vilka ofta är relaterade till att lösa en på 
förhand definierad uppgift.663 Det innebär att en instrumentell ansats, såsom 
Salter och Hearn har poängterat, präglas av en tillämpad forskningsansats. 
Detta innebär i sin tur att forskningen i huvudsak bedrivs som en funktionell 
– pragmatisk – aktivitet.664 I avsnitt 4.1 framgick att det råder en stor enighet 
bland författare som skriver om disciplinöverskridande att det integrativa 
arbetet kräver en reflexivitet i fråga om de filosofiska grundvalar som 
omgärdar problemet.665 Julie Thompson Klein argumenterar till exempel för 
betydelsen av reflexivitet i alla former av disciplinöverskridande forskning, 
detta mot bakgrund av att all tvärvetenskap, enligt henne, inrymmer ett kritiskt 
inslag i och med att den här formen av kunskapsproduktion frångår den 
rådande systematiseringen av kunskap. Klein hävdar likväl att detta kritiska 
moment ofta är marginaliserat, eller till och med negligerat, vid en instrumen-
tell ansats till disciplinöverskridande.666 Man måste således fråga sig både 
varför reflexivitet tenderar att bli marginaliserad eller negligerad vid en instru-
mentell forskningsansats, och vad det är som reflexiviteten behövs för?  
                                                           
663 J. Klein (2000) s. 16.  
664 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 8-9. 
665 J. Klein (1996) s. 14; J. Klein (2000) s. 16; H. Bruun (2000) s. 2; L. Salter & A. Hearn (1996) 
s. 158-166. 
666 J. Klein (1996) s. 14; J. Klein (2000) s. 16. 
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Salter och Hearn menar att en instrumentell forskningsansats, oavsett om 
den är disciplinär eller disciplinöverskridande, sätter fokus på forskningens 
funktion som problemlösare och att denna problemlösning handlar om en 
avnämares problem. Forskningens roll tycks därmed innebära att den skall 
leverera resultat som myndigheter, industri och andra aktörer kräver eller 
efterfrågar.667 De för även fram att den forskning som policyaktörer efter-
frågar tenderar att vara relativt ”sluten” i sin forskningsdesign, vilket innebär 
att mål och medel definieras precist på förhand och att forskaren är förhållan-
devis bunden till att realisera just dessa mål. En dylik forskningsprocess 
inrymmer med andra ord ett ganska litet inslag av ”öppenhet” i fråga om hur 
forskningen skall bedrivas och vilka resultat som kan komma till stånd.668 
Salter och Hearn framhåller dessutom att denna ”slutna” forskningsdesign 
särskilt främjar kvantitativa forskningsansatser, vars forskningsresultat de 
menar brukar vara lättare att transformera om till underlag för beslutsfattan-
de.669 I Mistra framträder denna inriktning relativt tydligt genom att man 
exempelvis för fram betydelsen av modelleringsansatser och systemanalys 
samt talar om målsättningar och anvisningar med ett tekniskt språkbruk.670 
Dessutom måste man även notera att Mistra betonar att forskarna måste 
precisera vilka konkreta bidrag forskningen skall resultera i, samtidigt som 
man också framhåller att vissa forskningsansatser, särskilt samhällsvetenskap-
liga och humanistiska, har särskilt svårt för att uppfylla dessa krav. Det drag 
som Klein menar vara utmärkande för instrumentella forskningsansatser är 
följaktligen träffande på Mistras inriktning när hon menar att en dylik forsk-
ningsansats tenderar att ignorera behovet av att analysera mål och medel och 
detta även när hinder eller problem till en effektiv problemlösning är erkänt 
eller uppmärksammat.671 

Såsom analysen av Mistras förhållningssätt till samhällsvetenskaplig forsk-
ning visade har problemet med att inkludera samhällsvetare och humanister i 
forskningsprogrammen förklarats av deras ovana att arbeta i programform, 
men även av bristande intresse och vilja från forskarnas sida. Dessa förkla-
ringar menar jag ligger långt ifrån en analys över vad det är man efterfrågar, 
vilka kunskapsteoretiska krav som därigenom ställs och vilka förutsättningar 
som finns för att denna forskning skall kunna komma till stånd. Som Salter 
och Hearn har fört fram förespråkar många disciplinöverskridande, men utan 
att resa några frågor om vad det innebär.672 Detta förefaller vara ett relevant 
påstående även beträffande Mistra. Salter och Hearn framhåller också 
betydelsen av att studera olika ansatser och motiv till disciplinöverskridande 
                                                           
667 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 29. 
668 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 170. Se även Liora Salter (1988) Mandated science. Science and 
Scientists in the Making of Standards s. 187-188. 
669 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 168-171; R. Grove-White (1996) s. 280-284. 
670 Se avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4. 
671 J. Klein (1996) s. 14. 
672 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 11. 
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forskning, liksom till att studera disciplinernas olikhet exempelvis i fråga om 
vilka utgångspunkter som forskningen bedrivs utifrån, vilket kan inkludera 
såväl de grundläggande antaganden som finns, liksom vilka teorier, metoder 
och begrepp forskarna använder sig av.673 

Men varför försvårar en sådan instrumentell ansats reflexivitet? Salter och 
Hearn pekar på att en policydriven forskning ofta ges en relativt sluten forsk-
ningsdesign och att detta utgör ett hinder för reflexivitet. Betraktar vi den 
styrningsmodell som präglar Mistras forskningsprogram kännetecknas den av 
målstyrning. Som vi såg i kapitel 2 har ett par programchefer fört fram att 
denna modell begränsar verksamheten; att lägga fast målen om vad resultatet 
skall handla om innebär att processen dit binds upp. Slutsatsen är att snävt 
avgränsade problemställningar liksom instrumentella målsättningar riskerar att 
minska utrymmet för ett förutsättningslöst sökande och prövande, och 
därmed för en form av reflexivitet: En reflexivitet som behövs för att medve-
tandegöra de kunskapsteoretiska grundvalarna som forskningen bedrivs 
utifrån och för att identifiera de teoretiska, metodologiska och organisatoriska 
spörsmål som är relevanta, antingen som försvårande eller främjande egenska-
per, för att få en disciplinöverskridande forskning till stånd.  

4.3.2 Tudelningar och tolkningsutrymmets marginalisering 
Den potentiella motsättning som jag i föregående avsnitt dryftat handlar om 
att stiftelsen å ena sidan anmodar instrumentellt problemlösande men å den 
andra ställer långtgående krav på integration mellan olika discipliner. Den 
tanke som fördes fram ifråga om vad denna potentiella motsättning bottnar i 
handlar om att behovet av reflexivitet inte uppmärksammas. Jag skall i detta 
avsnitt utveckla detta resonemang. En utgångspunkt för detta utgörs av att 
tvärvetenskap både inom Mistra och annorstädes ofta används som ett 
allmänt hållet begrepp syftandes på en disciplinöverskridande forskningsverk-
samhet. I den mån begreppspreciseringar förekommer sker de ofta i ett eget 
avsnitt avskilt från diskussioner om motiv, initiativ, problem, eller andra 
aspekter av den disciplinöverskridande forskningsverksamheten. Detta tror jag 
är olyckligt. 

’Tvärvetenskap’ används för att karakterisera en forskningsverksamhet som 
inte utgår från en traditionell disciplinär struktur och man kan, som Klein gör, 
se att kraven på en disciplinöverskridande forskning utgör en slags motreak-
tion på de traditionella disciplinära strukturernas tendens till ständigt ökad 
fragmentisering, specialisering och differentiering, samt att disciplinöverskri-
dande forskning förväntas kunna hantera djupt komplexa frågor. Diskussio-
nerna om disciplinöverskridande inrymmer därmed ett ständigt mer eller 

                                                           
673 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 158-159. Notera också att Weingart och Stehr har framhållit 
att merparten av den litteratur som finns om disciplinöverskridande sätter fokus på 
organisatoriska, psykologiska och ideologiska hinder och mera sällan på epistemologiska frågor, 
se P. Weingart och N. Stehr (2000) s. xv. 
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mindre medvetandegjort och uttalat förhållningssätt till föreställningar om den 
disciplinära forskningsaktiviteten.674 Detta har även Salter och Hearn framhål-
lit, vilka menar att diskussioner om disciplinöverskridande, i synnerhet distink-
tionerna mellan olika former av överskridande, utgår från en förenklad 
föreställning om det disciplinära, nämligen som något enhetligt och stabilt.675 
Detta kan uttryckas som att tudelningen bygger på att vardera sidan likriktas. 
En potentiell konsekvens av detta kan vara att föreställningar om det discipli-
nära såväl som det disciplinöverskridande görs till stereotypa företeelser, vilket 
i sin tur kan ha betydelse för att behovet av att undersöka de filosofiska 
grundvalarna åsidosätts. Inom Mistra framträder detta exempelvis genom att 
beakta de lärdomar man dragit i fråga om att bedriva och organisera disciplin-
överskridande forskning. I stiftelsen talar man till exempel om behovet att lära 
sig varandras språk, men också varandras sätt att tänka, men diskussioner om 
olika forskningsansatsers olika ansatser och motiv har i princip aldrig förts.676 
Detta är särskilt framträdande i anslutning till diskussioner om samhälls-
vetenskap (se avsnitt 3.3.1).  

För att belysa vad detta åtminstone delvis kan bero på kommer jag att 
presentera tre begreppspar som jag menar kan ha en förrädisk karaktär i sitt 
sätt att dölja, eller skymma, likheter och olikheter mellan och inom det discip-
linära och disciplinöverskridande. Begreppsparen är: djup–bredd, specialist–
generalist, och disciplinär–interdisciplinär. Mot bakgrund av att distinktionen 
djup–bredd primärt handlar om forskningen, det vill säga om hur de två olika 
forskningsaktiviteterna disciplinär och interdisciplinär karakteriseras, och 
distinktionen specialist–generalist handlar om forskaren, kommer jag att 
behandla dem tillsammans, medan tudelningen disciplinär–interdisciplinär 
utvecklas i ett separat avsnitt. Det kan vara väsentligt att redan initialt beakta 
att dessa tre begreppspar, vilka ofta används som dikotomier, har ett gemen-
samt drag som innebär att frågor som berör epistemologiska och metodolo-
giska frågor relaterat till kunskap tycks bli åsidosätta. Detta kan eventuellt ligga 
till grund för att förklara en del av de problem som den disciplinöverskridande 
forskningen anses vara behäftad med.  

Bredd–djup och generalist–specialist 
I litteratur om tvärvetenskap används ofta de två begreppsparen djup–bredd 
och specialist–generalist för att karakterisera skillnaden mellan disciplinär och 
disciplinöverskridande forskning. I samband härmed är det väsentligt att 
uppmärksamma värderingsskillnaderna; i en forskningskontext har ’djup’ och 

                                                           
674 J. Klein (1996) s. 38-42; L. Salter & A. Hearn (1996) s. 16-18. 
675 L. Salter & A. Hearn (1996) s. 16.  
676 Denna diskussion om att lära sig varandras språk bör man nog överhuvudtaget förhålla sig 
kritisk till. Är disciplinöverskridande verkligen beroende av att lära sig varandras språk? Är det 
inte mera relevant att tala om att man skall utveckla ett gemensamt språk som inkorporerar de 
ansatser, förhållningssätt och metodologier som präglar just den forskning som görs? Jag tar 
kortfattat upp denna fråga nedan.  

 158 



 Forskningens former  

’specialist’ positiva konnotationer. En god forskning kännetecknas av djup 
och något som förfinar och fördjupar kunskaper inom ett område. Benäm-
ningen ’spetsforskning’ symboliserar till exempel detta. Disciplinöverskridande 
forskning å andra sidan beskrivs ofta i termer som bred och översiktlig, men 
också orienterad mot att ta ”helhetsgrepp”. Att vara bred är sig inte något som 
värderas negativt men blir det om ”djupet” uppfattas gå förlorat. Det förefal-
ler dock vara vanligt att tvärvetenskap beskrivs som en andra rangens forsk-
ning, vilket inom Mistra framträder i anslutning till att kunskapssynteser och 
kunskapssammanställningar diskuteras, vilka i synnerhet aktualiseras i sam-
band med forskningsprogrammens syntesarbete. Dessa synteser och samman-
ställningar framhålls i stiftelsen vara något som forskare inte är särskilt 
intresserade av och ligger delvis till grund för stiftelsen att förklara varför man 
har svårt att få till stånd den forskning som efterfrågas.677  

I enlighet med dessa karakteriseringar av forskning kan således den discipli-
närt inriktade forskaren uppfattas som specialist inom sitt fält medan den 
tvärvetenskapliga forskaren är en generalist som på ett översiktligt – och even-
tuellt ytligt – plan behärskar flera områden. Användningen av dessa begrepp 
för att karakterisera de två olika ansatserna är fast förankrade och reproduce-
ras återkommande i beskrivningar om disciplinöverskridande i såväl litteratur 
om disciplinöverskridande, som inom Mistra. I stiftelsen framträder detta 
särskilt i anslutning till att forskarutbildningsfrågor diskuteras. Forskarutbild-
ning beskrivs som något som måste innefatta ett djup, vilket anses problema-
tiskt att kombinera med Mistras krav på integration.678 I och med att program-
ledningens betydelse och ansvar för integrationsarbetet betonas i stiftelsens 
direktiv framträder en bild av att man kan förstå själva tvärvetenskapligheten 
utifrån en föreställning om att syntesen – integrationen av kunskap – består i 
att sammanställa olika forskningsresultat. Det disciplinöverskridande får 
därmed en karaktär av att innebära att bygga samman olika ”kunskapsele-
ment”. Detta framträder exempelvis i Mistras diskussioner om kunskaps-
synteser och kunskapssammanställningar men också i att man från stiftelsens 
sida framhåller att verksamheten inte alltid måste utgöras av ny forskning.679 

Förhåller man detta till litteratur om disciplinöverskridande har både Göran 
Wallén och Julie Thompson Klein behandlat dessa två begreppspar och båda 
har tagit utgångspunkt i själva integrationsarbetet för att påvisa problemen 
med dessa tudelningar. Klein argumenterar för att tudelningen mellan djup 
och bredd för att karakterisera disciplinär och interdisciplinär forskning är 
förrädisk, att den döljer ett tredje nödvändigt element som finns i all forsk-
                                                           
677 Se t ex intervju: Björn Englund, Jan Nilsson, Göran A. Persson;”MISTRA Research 
Programme Proposal – some reflexions on the experience so far” (1996). 
678 Se t ex ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 4.  
679 ”MISTRA Research Programme Proposal – some reflexions on the experience so far” 
(1996); Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 7, rev. version (2001) s. 11; Intervju: Jan 
Nilsson, Björn Englund, Ingmar Grenthe; Programchefsmöte 2002, anförande Måns 
Lönnroth, minnesanteckningar. 
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ning, nämligen syntes.680 Klein menar att själva integrationsarbetet är beroende 
av olika förmågor; att kunna differentiera, jämföra, relatera, klargöra, samman-
jämka (”reconciling”) och syntetisera och att integrering kräver en triangule-
ring mellan djup, bredd och syntes.681 Göran Walléns argumentation är snarlik, 
men i stället för att utgå från syntes talar han om kunskapsintegration. Han 
poängterar att detta utgör ett moment i all forskningsverksamhet och att det 
inte skall förstås som något unikt för just disciplinöverskridande samt att det 
måste ske under hela forskningsprocessen.682  

Wallén har även behandlat distinktionen generalist–specialist och menar att 
den är missvisande. Han betonar att en forskares arbetssätt alltid måste vara 
specialiserat på något sätt, i någon mening,683 men att det handlar om olika 
slags specialiseringar beroende på vilken slags forskning som utförs. Wallén 
betonar alltså värderingsgrunden för att bedöma en forskningsaktivitet. Den 
disciplinöverskridande forskaren är, menar Wallén, specialist, men i en annan 
betydelse än det som vanligtvis ligger till grund för att karakterisera en discip-
linär forskare (och där inte heller endast en form av specialisering finns). Den 
icke-disciplinärt inriktade forskarens specialistkompetens kan exempelvis 
utgöras av en särskild metodkompetens, till exempel beträffande kunskaps-
integration.684  

Utifrån Kleins och Walléns förhållningssätt faller det sig ganska följdenligt 
att båda två betonar betydelsen av metodologisk och epistemologisk reflexivi-
tet vid disciplinöverskridande forskning. De påpekar också att definierandet 
av någon form av disciplinöverskridande forskning tar utgångspunkt i en 
föreställning om vad en disciplin är, och att teorier om tvärvetenskap/inter-
disciplinaritet också är teorier om kunskap.685 Som jag framhöll inledningsvis 
är själva disciplinindelningen resultatet av en lång process och avhängig 
kulturella, sociala och organisatoriska aspekter. Vad som utgör kärnan i en 
disciplin är följaktligen långt ifrån något givet, utan likheter och skillnader 
mellan olika ansatser är beroende av de perspektiv vi utgår från. I anslutning 
till detta bör man även resa en fråga om alla discipliner har någon form av 
gemensam bas. Detta är särskilt relevant i anslutning till att disciplinöverskri-
dande diskuteras.686 Jag menar därmed att behovet av reflexivitet över de 
                                                           
680 J. Klein (1996) s. 212. 
681 J. Klein (1990) s. 183; J. Klein (1996) s. 213. 
682 G. Wallén (1980) s. 19, 111.  
683 G. Wallén (1980) s. 18. 
684 I Tvärvetenskap – hur, av vem och varför (1999) framhålls t ex att integrationsarbetet kräver 
särskilda metodkunskaper om ”integrationsfrågornas speciella problematik” (s. 21). 
685 J. Klein (1996) s. 10; G. Wallén (1980) passim. 
686 Att disciplinerna skall ha en gemensam bas kan uttryckas som att de behöver vara kommen-
surabla, dvs att i någon mening är jämförbara genom att ta utgångspunkt i några gemensamma 
antaganden t ex i fråga om ontologi och epistemologi. Kommensuralibiliten kan även uttryckas 
som att det finns en uppsättning regler som kan ligga till grund för en rationell enighet som kan 
bilägga varje tvist. Denna uppfattning menar Richard Rorty utgöra kunskapsteorins 
grundläggande fördom och präglat den moderna vetenskapen. Thomas Kuhns paradigmteori 
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filosofiska grundvalarna torde vara synliggjort. Denna reflexivitet kan före-
komma i alla forskningsansatser, men som jag konstaterade ovan förefallen 
den bli marginaliserad vid instrumentella forskningsansatser som har en 
”sluten” forskningsdesign.  

Disciplinär – interdisciplinär 
Mot bakgrund av att disciplinöverskridande alltid i någon mån tar utgångs-
punkt i föreställningar om det disciplinära har till exempel Salter och Hearn 
poängterat att en diskussion om disciplinöverskridande behöver förhålla sig 
till det disciplinära. Detta bottnar i behovet av att medvetandegöra vilka 
epistemologiska och metodologiska utgångspunkter som finns i de discipliner 
som förväntas samverka och de ansatser och målsättningar som olika discip-
liner och forskningstraditioner kan ha utgångspunkt i.687  

I Mistra kunde vi se att motivet till disciplinöverskridande utgörs av att det 
är ett samhällsproblem som står i fokus, vilket separeras från ett forsknings-
problem, och att dylikt problem inte är disciplinärt strukturerat. Klein har 
omnämnt att detta argument innebär en slags ”naturalisering” av det verkliga 
livet och att man åsidosätter dess intrikata och spänningsfyllda problem.688 
Som jag har tolkat detta bottnar denna idé i föreställningen om att disciplin-
överskridande kan ligga till grund för att ge en samlad bild, vilket kan 
uttryckas som att upprätta ett helhetsperspektiv. Inom miljöpolitiken är denna 
ambition välkänd och politiska initiativ har återkommande tagits, åtminstone i 
Sverige, för att ta ett samlat grepp och upprätta ett helhetsperspektiv på 
miljöproblemen.689 Helhetssyn kan ges en mängd olika innebörder och ansat-
sen är synnerligen problematisk om den innebär att något slags totalperspektiv 
skall upprättas, vilket inkluderar en ambition och föreställning om att alla 
relevanta faktorer kan inkluderas, att all kunskap kan syntetiseras, att kunska-
per är jämförbara samt att det finns en överordnad och allmänt omfattande 
epistemologi.690  

Denna föreställning om en i grunden gemensam epistemologi har betydelse 
för hur syntetisering av kunskaper kan förstås. Såsom Gilbert diskuterar synte-
tisering av kunskaper tar han fasta på att det förutsätter att olika kunskaper 

                                                                                                                                                                          
innebär ett ifrågasättande av kommensurabilitetstesen. Se R. Rorty (1980) Philosophy and the 
Mirror of Nature s. 315-316; T, Kuhn T. Kuhn (1992) passim; Richard Bernstein (1987) Bortom 
Objektivism och Relativism s. 83-158.  
687 Man kan t ex inom både sociologi och ekologi urskilja två i grunden olika sätt att förklara 
fenomen i världen på, inom sociologi skilje man ofta mellan konflikt- och konsensusperspektiv, 
inom ekologi mellan konflikt (kaos) och harmoni, se E. C. Cuff & G. C. F. Payne red. 
(1982/1979) Samhällsvetenskapliga perspektiv; Stig Wandén (1997) Miljö, livsstil och samhälle s. 32-39. 
688 J. Klein (1996) s. 12. 
689 Denna ansats präglar t ex de senaste miljöpolitiska propositionerna, se J. Hedrén (2002) 
”Naturen som hot mot det moderna: Några ideologikritiska reflektioner” s. 317-319. 
690 J. Hedrén (2002) s. 318-319. För olika innebörder av helhetssyn i anslutning till den svenska 
miljöpolitiken, se Johan Hedrén (1998a) ”Några reflektioner över den miljöpolitiska 
helhetssynen”, Kulturarvets natur red. A. Alzén & J. Hedrén s. 341-348. 
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har en i grunden gemensam utgångspunkt. I en dylik ansats ingår alltså en 
föreställning om att de olika disciplinära ansatserna kan reduceras till någon 
form av gemensam bas och i de fall där denna inte finns kan man via någon 
form av metaspråk göra översättningar mellan olika disciplinära ansatser.691 
Denna tanke om ett metaspråk har Klein avfärdat och hon ställer sig även 
tveksam till att föra en diskussion om att disciplinöverskridande innebär att 
lära sig varandras språk. Klein betonar i stället att disciplinöverskridande 
innebär att man utvecklar en ny ansats med till viss del nya perspektiv och att 
ett inslag i detta är att utveckla ett nytt språk. Detta språk kan ha formen som 
ett pidgin- eller kreolspråk.692  

I Mistra diskuteras integrationsaspekter relaterat till disciplinöverskridande 
huvudsakligen som att bygga samman forskningsresultat från olika discipliner. 
Detta innebär att utgångspunkten tas i en epistemologi som i någon mån är 
reduktionistisk, vilket är en vetenskapsteoretisk obsolet kunskapssyn. Det jag 
dock vill betona är att denna kunskapssyn inte behöver finnas vid en aktiv 
diskussion om de krav som ställs och de kunskapsteoretiska anspråk dessa 
utgår från, men att den finns i och med avsaknaden av en diskussion om just 
dessa anspråk. Jag menar således att de olika ansatser och utgångspunkter som 
kan ligga till grund för forskning – för kunskap – är åsidosatta. En anledning 
till detta kan vara att diskussionerna främst tar utgångspunkt i tudelningen 
mellan disciplinär och interdisciplinär, vilket tenderar att innebära att skillna-
der mellan olika forskningsansatser i fråga om kunskapsteoretiska och meto-
dologiska frågor blir marginaliserade.  

Inom Mistra har man fört fram argumentet att verklighetens problem inte 
är disciplinärt strukturerade och jag vill i anslutning till denna resa en fråga om 
inte detta argument riskerar att åsidosätta att varje form av betraktelse av 
världen tas utifrån ett perspektiv och att en problemformulering aldrig är 
neutral. Detta innebär att den som får representera samhället, vilket i Mistra 
utgörs av användarna, blir ett mycket intrikat spörsmål. Det är således 
synnerligen relevant och intressant att studera vilka de är, men också vilken 
roll de skall ha.  

                                                           
691 L. Gilbert (1998) s. 9-10. 
692 J. Klein (1996) s. 220. Dessa två former är hämtade från Peter Galison. Med pidginspråk 
avses ett tillfälligt språk som uppstår i mötet mellan olika kulturer. Kreolspråk innebär utveck-
lingen av ett nytt ”modersmål”. Galison poängterar att dessa språk inte innebär ett återupprät-
tande av ett observationsspråk och i hans teori om ”trading zone” behandlar han hur till synes 
oförenliga (vetenskapliga) kulturer kan uppnå samförstånd och att en nära samverkan mellan 
dem inte behöver innebära att de likriktas, se Peter Galison (1999) ”Trading Zone: 
Coordinating Action and Belief”, The Science Studies reader, red. M. Biagioli s. 137-138. 
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Forskningens användbarhet 

Vid sidan om tvärvetenskap utgör kraven på samhällsrelevans och samverkan 
mellan forskare och praktiker – användare av forskning – utmärkande drag i 
samtida kunskapsproduktion. I Mistra framträder detta till exempel genom att 
stiftelsens ledning betonat vikten av att inte bara finansiera forskning av god 
kvalitet, utan även forskning som är praktiskt användbar. Men man framhåller 
också att det kan finnas en inbyggd spänning mellan dessa krav. Problemati-
ken framställs ibland som att det handlar om två till synes oförenliga mål, vilka 
skall överbryggas.693  

Förhållandet mellan forskning och praktisk användning av forskning utgör 
något mycket centralt i Mistras verksamhet. Mistras målsättning om att 
forskning skall komma till praktisk användning har inom stiftelsen betraktas 
som något nytt och som ett experiment ”i sättet att formulera en forsknings-
uppgift och sedan driva forskningen”694 och för att ”hitta nya former för att 
närma forskarvärlden till praktiken och vice versa”.695 Detta ligger till grund 
för att i detta kapitel rikta huvudintresset mot att undersöka innebörden i 
denna målsättning om användbar forskning såsom det kommer till uttryck i 
Mistra. I denna undersökning kommer förhållandet mellan forskning och 
praktik att uppmärksammas och vad som utmärker dessa verksamheter, samt 
vilka användarna är och den roll de förväntas ha enligt stiftelsens ledning. 
Centrala frågor utgörs av: Vilket förhållande råder mellan forskning och 
                                                           
693 MISTRA årsrapport 1999 s. 3; MISTRA årsrapport 2000 inledning; MISTRA 2004 (2000) s. 
9-10. 
694 Programkonferens 2001, skriftligt anförande av Måns Lönnroth. Se även MISTRA årsrap-
port 2000 inledning. 
695 Intervju: Måns Lönnroth. På programkonferensen 2001 framhölls experimentet bestå i att 
göra tre saker samtidigt: (1) samarbete mellan forskare, (2) samarbete över fakultetsgränser, (3) 
starta i ett konkret problem, och experimentet är framgångsrikt när ”bra forskning har kommit 
till användning”. I tidigare dokument talar man inte om experiment, däremot om att Mistra 
innebär en utmaning, vilken består att organisera lösningsinriktad forskning, bygga nätverk och 
integrera naturvetenskap och samhällsvetenskap i samma program, se ”MISTRA Research 
Programme Proposals – some reflexions on the experience so far” (1996); G. A. Persson 
(1999a) s. 5. 
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praktisk användning av forskning? Vad innebär det att forskning blir använd? 
Vilka är det som skall använda forskning? Vilken roll har forskaren för att få 
resultat att bli använda? Hur påverkas forskning av krav på användbarhet?  

Kapitlets uppläggning innebär att jag börjar med att presentera den komp-
lexa bild av forskning och användning som finns inom Mistra. Detta för att 
senare precisera tolkningarna i fråga om vilka användarna är samt vilken roll 
de har och hur samverkan mellan forskare och praktiker skall gå till såsom det 
framställs inom stiftelsen på ledningsnivå. Uppläggningen har en materialmäs-
sig aspekt. Behandlar man förhållandet forskning och användning är det inte 
bara finansiärens uppfattningar som är intressanta, utan även forskarnas och 
praktikernas. Eftersom dessa endast i begränsad utsträckning ingår i mitt 
material – främst genom observationsmaterialet – har jag eftersträvat ett 
upplägg som låter dem inrymmas även om de endast har en mindre del i det 
totala materialet.696 Notera också att min studie fokuserar på de idémässiga 
aspekterna av förhållandet mellan forskning och användning, på föreställ-
ningar som ligger till grund för att ställa detta krav samt på diskussionerna om 
hur samverkan skall realiseras. Hur forskningsprogrammen i praktiken arbetar 
med att få till stånd samverkan ligger utanför denna avhandlings undersök-
ningsområde.  

5.1 Forskning och praktisk användning av forskning 
Ett MISTRA-program är en möteplats. Där möts två kulturer – forsk-
ningens kultur och det faktiska handlandets kultur. Målet är att resultaten av 
forskning på högsta vetenskapliga nivå skall komma till praktisk användning 
inom företag, förvaltningar och frivilligorganisationer. Endast så kan 
MISTRA:s forskningssatsningar bidra till en lösning på miljöproblemen.697 

I citatet ovan presenteras Mistra som en mötesplats för två kulturer: 
forskningens kultur respektive det faktiska handlandets kultur. Dessa två 
kulturer, eller världar, beskrivs av Mistra fungera med olika drivkrafter, i vilken 
forskarsamhällets värld drivs av kravet att ständigt flytta kunskapsfronten, 
medan den andra världen – det faktiska handlandets värld – drivs av 
genomförande, av att ”åtgärder skall vidtas, produkter skall ut på en marknad, 
lagstiftningen skall förändras, motstridiga intressen skall kunna samexistera, 
överenskommelser skall träffas”.698 Målsättningen för Mistra är att denna 
gräns mellan ”forskarsamhällets värld och det faktiska handlandets”699 skall 
                                                           
696 Jag vill dessutom klargöra att jag i mina intervjuer med programchefer inte hade denna fråga 
om samverkan mellan forskare och avnämare som ett centralt tema att behandla under 
intervjun. Detta kan delvis förklaras av att när intervjuerna gjordes hösten 2001 hade inte 
denna fråga kommit att bli så framträdande i Mistras verksamhet som den ter sig idag, tre år 
senare. Att målsättningen fanns tidigare har jag kunnat observera i samband med att att jag gått 
tillbaka till äldre material efter att jag hade identifierat denna fråga. Den är dock inte lika starkt 
framhållen i äldre dokument.  
697 MISTRA årsrapport 2000 s. 2. Se även Programkonferens 2001, skriftligt anförande. 
698 MISTRA årsrapport 2000 s. 3. 
699 MISTRA årsrapport 2000 s. 3. 
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överskridas. Mistra efterfrågar således gränsöverskridande, vilket motiveras av 
att Mistra skall finansiera en lösningsinriktad forskning och lösningar är inte 
möjliga utan att forskningsresultat kommer till praktisk användning.700 

Detta sätt att tala om Mistra som en mötesplats mellan två världar är en 
förhållandevis sen företeelse i stiftelsen, men tanken är inte ny och den kom 
till uttryck redan under de första verksamhetsåren och inbegrep fokus på 
samverkan och samarbete mellan forskare och avnämare701 och på gränsöver-
skridande. I Mistras årsrapport från 1995 framhölls att ”MISTRA eftersträvar 
forskningsprogram som kräver gränsöverskridande samarbete mellan discip-
liner, institutioner och nationer och mellan vetenskapssamhället, offentlig 
förvaltning och näringslivet i alla dess former”702 och löpande i olika doku-
ment behandlas frågan om att man vill se en samverkan mellan akademi och 
näringsliv, mellan forskare och användare.703 Emellertid har man inom Mistra 
återkommande diskuterat bristerna i uppfyllelse kring detta krav på samver-
kan, och propåer har gjorts om att samverkan mellan forskare och avnämare 
måste förbättras.704 Från stiftelsens sida har man kommit att allt starkare 
betona betydelsen av att inkludera avnämare redan på planeringsstadiet av 
forskningsprogram, något som låg till grund för att man år 2002 utsåg 
interimistiska programstyrelser i samband med att planeringsanslag bevilja-
des.705 Man har dessutom kommit att lägga tonvikten på kommunikation och 

                                                           
700 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 13; MISTRA årsrapport 2000 s. 2-3; MISTRA 
årsrapport 2001 s. 2. 
701 Beakta terminologin: I Mistra används termerna ’användare’, ’avnämare’ och ’problemägare’ 
omväxlande, dock kan man notera en förskjutning från att i huvudsak talat om problemägare 
och avnämare, till att tala om användare. I något enstaka dokument använder man också 
termen ’praktiker’, vilket är ett begrepp jag föredrar att använda när jag själv för fram 
tolkningar kring förhållandet mellan forskning och användning, mellan forskning och praktik. 
En diskussion om begreppsanvändningen inom Mistra förs i avsnitt 5.2.1. 
702 MISTRA årsrapport 1995 s. 2. Se även Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–
2002 (1997) s. 6. 
703 Att jag skriver fram båda dessa bottnar i att man initialt kan notera hur särskilt näringsliv 
och industri betonades. Allteftersom har dock termen användare kommit att få större 
genomslag. ”Invitation to propose research programs” (1994); Vägvisare för MISTRA program 
(2001) s. 3; SP 9401; SP 9404; SP 9603. Denna inriktning i Mistra hörrör från att stadgarna 
föreskriver samverkan mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet å den 
andra ”när forskning inom områden som är särskilt intressant för näringslivet kommer i fråga”, 
vilket alltså har satts centralt i stiftelsens verksamhet (MISTRAs stadgar § 3). 
704 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 17-18. Betydelsen av att lära 
känna sina målgrupper poängterades vid Programkonferensen 1997 och vid Programchefs-
mötet 1997 (kansliets minnesanteckningar). Detta kommer även till uttryck som att formulering 
och prioritering av problemet bör ske tillsammans med tänkbara användare, se Vägvisare för 
MISTRA program (2001) s. 5, 11 och betydelsen av avnämarkontakter framhålls i mer eller 
mindre samtliga årsrapporter, se MISTRA årsrapport 1995 s. 3; MISTRA årsrapport 1996 s. 2; 
MISTRA årsrapport 1997 s. 2; MISTRA årsrapport 1998 s. 3; MISTRA årsrapport 1999 s. 2-3; 
MISTRA årsrapport 2002 s. 9. 
705  MISTRA årsrapport 2002 s. 9; Programkonferens 2003, minnesanteckningar. I ”Strategi för 
genomslag från MISTRA-program” (2003) framhåller man att denna interimistiska 
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programmen åläggs att utforma en särskild plan – benämnd genomförande-
plan eller affärsplan – för hur forskningsresultaten skall komma till använd-
ning.706 Utöver att man alltså kan notera att Mistras ledning har diskuterat 
brister i uppfyllelsen av samverkan, kan man även notera att stiftelsens ledning 
tycks anse att det är problematiskt att efterfråga praktiskt användbara resultat 
av forskning. Detta kommer bland annat till uttryck i det sätt som man talar 
om de två olika verksamheterna på: ”Forskningens kärna ligger i tankefrihet, i 
nyfikenhet och i kreativitet och i att skapa strukturer i det oväntade. Desto 
konstigare då att forskning också kan ge praktiskt användbara resultat.”707 Att 
den praktiska användningen av forskningsresultat framställs som problematisk 
ger anledning att här stanna upp och översiktligt reflektera över några av de 
frågor som ofta reses i litteratur som behandlar forskning och praktisk 
användning av forskning.   

I litteratur som behandlar användning av forskning brukar man betona att 
begreppet ’användbarhet’ inte har någon precis eller given innebörd och att 
det dessutom bör relateras till snarlika begrepp som ’användning’, ’relevans’ 
och ’nytta’.708 En allmän bedömning av, eller hållning till, dessa begrepp är att 
de är starkt kontextberoende,709 vilket för med sig att användbarhet växlar 
med kontext och att bedömningen av huruvida något är användbart eller inte 
är avhängigt den aktör som gör bedömningen.710 Det är således betydelsefullt 
att uppmärksamma vem eller vilka som är satta att göra denna bedömning, 
men man måste även fråga sig hur avgörandet skall gå till. Vad är det som 
skall ligga till grund för att framhålla något som användbart, eller till och med 
använt? Användning kan till exempel definieras som att ett handlande 
kommer till stånd, det vill säga att forskningsresultatet – kunskapen – leder till 
att aktörer agerar på ett nytt sätt, men användning kan även förstås som att ett 
forskningsresultat ligger till grund för att kunskapen om eller attityden till 
något förändras.711 Att denna senare form av användning är svårare att studera 
än användning i form av ett nytt handlande förefaller givet, men man skall inte 
heller negligera svårigheten att studera den förra betydelsen, det vill säga 
                                                                                                                                                                          
programstyrelse är på väg att bli rutin och att den syftar till att säkerställa att användarnas 
definitioner av problem och mål kommer med redan på idéstadiet (s. 16).  
706 Detta krav växer fram efterhand inom stiftelsen och det finns inget definitivt beslut om 
detta. Kravet finns första gången formulerat i Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 13 och 
återfinns även i den reviderade versionen (2003) s. 9. Dessförinnan har t ex informationsplan 
diskuterats, se Programchefsmöte 1997, kansliets minnesanteckningar, MISTRA årsrapport 
1998 s. 3.  
707 ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 2. 
708 Lars J. Lundgren (1996a) ”Att använda forskning” s. 173-174; Evert Vedung (1994) 
Forskningens relevans, användbarhet, användning och nytta, NOGA:s skriftserie 1994:1 s. 31-33. 
709 Jan Eriksson (1994) Forskning, utveckling, nytta: Om nytto- och relevansbedömningar av BFR-stödd 
forsknings- och utvecklingsverksamhet NOGA:s skriftserie 1994:12 s. 114-116; L. J. Lundgren 
(1996a) s. 181-183; L. J Lundgren m fl (2002) s. 109.  
710 L. J. Lundgren m fl (2002) s. 108-109; Lars J. Lundgren (1996b) ”Kvalitet och relevans” Att 
veta och att göra. Om kunskap och handling i miljövården red. L. J. Lundgren s. 282-284. 
711 E. Vedung (1994) s. 45-47; L. J. Lundgren (1996a) s. 202-204. 
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användning i form av ett nytt handlande. Detta eftersom man måste ta 
ställning till vad det är som ligger grund för och motiverar våra handlingar. 

I anslutning till diskussioner om forskningens relevans och användning 
brukar även begreppet ’nytta’ finnas med. ’Nytta’ utgör ett starkt värdeladdat 
ord och förstås ofta, likt begreppet ’handling’, som ett relativt snävt begrepp. 
’Nytta’ tenderar att förutsätta att forskningsresultatet leder till en mätbar, eller 
konstaterbar, effekt och att detta sker inom en överskådlig tidsram. Riktar 
man uppmärksamhet mot hur begreppen har hanterats och diskuterats inom 
svensk miljöforskning har forskning överlag behandlats som ett instrument 
för att tillgodose centrala miljömyndigheters behov av kunskap, till exempel 
Naturvårdsverkets.712 Forskning har alltså primärt värderats utifrån dess 
instrumentella funktion, det vill säga att tillgodose den intressent som är satt 
att avgöra kunskapens och forskningens relevans, användbarhet och/eller 
nytta. Notera dock att bedömningen av dessa begrepp alltid sker i en kontext, 
och att bedömningen är beroende av någon som värderar kunskapen, och 
denna bedömning handlar om en värdering av kunskap för något. Denna 
värdering kan handla om vad kunskapen skall användas till och det tidspers-
pektiv som ligger till grund för att göra värderingen brukar således framhållas 
som betydelsefull. Inom Mistra är denna fråga ett återkommande spörsmål i 
samband med diskussioner om forskning och praktisk användning av forsk-
ning. Vi skall härnäst se närmare på hur detta har diskuterats inom stiftelsen.  

5.1.1 Tidsperspektiv på forskning och användning  
Som vi kunde se har Mistras ledning presenterat målsättningen att få forsk-
ning att komma till användning som något konfliktfyllt. Detta framgår särskilt 
i anslutning till att de två verksamheternas olika drivkrafter beskrivs för vilka 
tidsperspektivet tenderar att vara en central skiljelinje. I samband med att jag 
har deltagit som observatör på Mistras programchefsmöten och program-
konferenser har jag noterat att användarnas roll har varit en återkommande 
fråga, liksom spörsmål kring programledningsstrukturen och syntesarbetet. På 
programkonferensen 2002 kom en gruppdiskussion att handla om universite-
tets roll där några programföreträdare uttryckte stark kritik mot universitetets 
struktur och att universiteten har mycket att lära av näringslivet. Denna 
uppfattning fick dock mothugg inte bara av företrädare från universiteten, 
utan även från personer hemmahörande i industrin.713 Diskussionen kom att 

                                                           
712 P. Jonson & S. Sörlin (2003) s. 112-113; L. J. Lundgren m fl (2002) s. 106-107. Naturvårds-
verket fick tidigt en stark ställning för miljöpolitiken, se Lennart J. Lundqvist (1971) 
Miljövårdsförvaltning och politisk struktur s. 153, 168-169. Som Hedrén framhållit har miljöfrågorna 
huvudsakligen framträtt som kunskapsfrågor för vilket den naturvetenskapliga och tekniska 
kunskapen har stått central, se J. Hedrén (1994) s. 58. Det forskningsberoende miljöfrågorna 
således kännetecknas av har inneburit att politikområdet präglas av ett expertberoende, se t ex 
Göran Sundqvist (1991) Vetenskapen och miljöproblemen – en expertsociologisk studie s. 13-14.  
713 Ordvalet ’industri’ är avhängigt att programföreträdare i denna gruppdiskussion samtliga 
kom från program med en kommersiell inriktning. 
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handla om universitetets roll och uppgift, och en grupp menade att universi-
tetsstrukturen är förlegad och stel, och att den skulle må bra av en kravställare. 
En annan grupp däremot framhöll att universitet har fler uppgifter än att 
producera (kortsiktiga) nyttigheter och att universitetets primära uppdrag är 
att producera kunskap.714 I denna diskussion, liksom i andra där universitetets 
funktion har kommit att diskuteras, har en uppfattning om att Mistras inrikt-
ning innebär ett särskilt fokus på den tredje uppgiften förts fram.715 I strategi-
dokumentet MISTRA 2004 framförs att Mistra utgör den första konkreta 
realiseringen av den tredje uppgiften, en uppgift som idag definieras som 
”samverkan med näringsliv och samhälle i övrigt”.716 

Diskussionen på programkonferensen visar att tidsperspektivet utgör en 
central fråga när forskningens relation till användning diskuteras. I diskussio-
nen uttrycktes uppfattningen att forskningsverksamheten anses innebära ett 
mera långsiktigt förhållningssätt än vad som gäller inom näringsliv och för 
andra aktörer, vilket tydliggörs när samverkan dem emellan skall ske.717 De 
skilda tidsperspektiven har även diskuterats i andra sammanhang och ett par 
programchefer har fört fram att forskning tar tid, medan avnämare ofta ser till 
sitt problem idag och vill ha det löst.718 Att avnämare tenderar att se till sin 
dagliga verksamhet har även konstaterats av en handläggare, som dock menar 
att detta främst sker initialt och att de efterhand breddar sig och inte enbart 
ser till sitt dagliga problemlösningsbehov.719 En betydelsefull fråga i anslutning 
till detta utgörs av vilket tidsperspektiv som anläggs när bedömning av forsk-
ningsresultat skall ske. En traditionell hållning har varit att all forskning är 
relevant och nyttig, det handlar bara om i vilken tidslig (och rumslig) kontext 
som forskningsresultatet studeras utifrån. En fråga som därmed måste resas är 
i vilket tidsperspektiv Mistra gör sina bedömningar. Denna fråga aktualiseras i 
samband med utvärderingar inför fas 2 och framträder särskilt i anslutning till 
att forskarutbildning diskuteras.720 
                                                           
714 Programkonferens 2002, minnesanteckningar. 
715 MISTRA 2004 (2000) s. 4; Programkonferens 2002, minnesanteckningar.  
716 SOU 1998:128 Forskning 2000 s. 152-153; se även Högskolelagen från 1997, 1 kap, 2§. 
Tidigare framställdes den tredje uppgiften vara att universitetet skall informera om sin verksam-
het (om sin forskning).  
717 I denna diskussion refererades till näringslivet, detta faller sig naturligt då det var företrädare 
för de kommersiellt inriktade programmen som deltog i den grupp jag lyssnade till.  
718 Intervju: programchef 2, 6, 7 (olika referensramar, olika mål med sina verksamheter), 
programchef 9 (användarperspektiv: direkt och omedelbart, nära i tid). 
719 Intervju: Britt-Marie Bertilsson. Att denna fråga ventilerats inom Mistra framträder i 
dokumentet Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) i vilken man 
poängterar betydelsen av användarkontakter i ett program och att de ”skärper kraven på 
problemformulering och ökar förståelsen och möjligheterna för praktisk tillämpning utan att ge 
avkall på långsiktighet” (s. 31).  
720 Fas 2-utvärderinger sker efter cirka tre år och en av utvärderingarna utgörs av en 
nyttoutvärdering. Notera att man efter den första utvärderingsomgången betonade att det är 
forskningsprogrammets potentiella nytta som skall värderas, se MISTRA årsrapport 1999, men 
även avsnitt 2.1.2 och 2.2.2. 
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Mistra skall enligt sina stadgar främja forskarutbildning, men återkommande 
har forskarutbildningen diskuterats som någonting problematiskt. Grunden till 
detta menar några programchefer består i att forskarutbildning tar tid och att 
detta kommer i konflikt med de krav Mistra ställer i fråga om (kortsiktig) 
resultatorientering. Diskussioner om detta har i synnerhet framträtt i anslut-
ning till utvärderingar inför fas 2 i vilka de olika krav Mistra ställer på forsk-
ningsprogrammen synliggörs.721 De problem som ventilerats har dels handlat 
om att doktorander sällan publicerar sig under de första åren, dels att konflik-
ter lätt uppstår i fråga om doktorandprojekts inriktning och målsättningar i 
och med att det ställs krav från forskningsprogrammet om att projektet skall 
leverera resultat med betydelse för den övergripande målsättningen, men 
också att institutionen ställer krav på vad som skall ingå i en forskarutbildning. 
I samband med hearings inför fas 2 har dessa aspekter återkommande rests. 
Ett generellt inslag i dessa diskussioner om forskarutbildning har handlat om 
att Mistras krav på resultatorientering, resultatspridning och krav på praktiskt 
användbara resultat försvåras av doktorandprojekt i och med att publiceringar 
tar längre tid, men också – och detta kanske i synnerhet – att doktorand-
projekt innefattar en utbildningsaspekt, vilken inte är förenlig med stark 
resultatstyrning.722  

Att forskarutbildningen betraktas som ett problematiskt inslag har även 
diskuterats inom Mistras ledning och detta särskilt i anslutning till tvärveten-
skap, integration och syntes. Som vi såg i föregående kapitel är dessa aspekter 
starkt relaterade till och motiverade av att forskning skall ge användbara 
resultat. I samband med diskussionerna om integration framgår att man har 
uppfattat att detta krav kan stå i konflikt med de inomdisciplinära krav som 
ställs på doktorsexamen.723 Och beträffande forskningsprogrammens syntes-
arbete har uppfattningen att andelen doktorander i programmen bör minskas 
kommit till uttryck, detta särskilt inför forskningsprogrammets andra fas. 
Motivet till detta sägs vara att programmet under fas 2 skall fokusera sin 
verksamhet mot en resultatinriktad verksamhet och mot att utveckla de synte-
ser användarna behöver. Ett centralt inslag i den består i att göra kunskaps-
översikter och synteser av befintlig kunskap för vilket seniora – erfarna – 
forskare behövs.724  
                                                           
721 Minnesanteckningar från hearings: VASTRA, 9 nov 2000: Fjäll-MISTRA, maj 2002 (konflikt 
målstyrning och forskarutbildning); LUSTRA maj 2002 (de dubbla målen om god vetenskap 
och krav på att leverera produkter är en komplikation i doktorandprojekten); MARE juni 2002 
(få doktorander i programmet förklaras av att de måste få fram en modell på mindre än tre år). 
722 Sammantagen bild som framträtt vid Hearing fas 2 utvärderingar. Att forskarutbildning 
utgör något problematiskt diskuterades även vid Programkonferens 2003, minnesanteckningar.  
723 ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 4. Se även 
avsnitt 4.2.2. Även målstyrningen har framställts av några programföreträdare som ett problem 
i förhållande till forskarutbildning, se Hearing Fjäll-MISTRA maj 2002; Hearing LUSTRA, juni 
2002.  
724 MISTRA 2004 (2000) s. 11; ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 6; Programchefsmöte 
1997, kansliets minnesanteckningar; Intervju: Jan Nilsson.  
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Diskussionerna kring forskarutbildning speglar en problematik som inryms i 
målsättningarna med Mistras verksamhet. Den tycks bottna i att stiftelsens 
forskning skall vara lösningsinriktad och att detta tolkas på ett sådant sätt att 
tidsperspektivet blir kort och resultatinriktningen stark. I kapitel 3 kunde vi se 
hur lösningar i tilltagande utsträckning har diskuterats i termer av att ge 
konkreta bidrag; att forskningens resultat skulle visa på mätbara effekter, nya 
produkter, eller nya processer (se avsnitt 3.2.2). Denna inriktning har gjort att 
några programföreträdare har rest frågan om huruvida den långsiktiga kuns-
kapsutvecklingen kan bli lidande.725 Denna konsekvens av Mistras inriktning 
uppmärksammas dock även av några ur kanslipersonalen, men de försvarar 
stiftelsens inriktning med att andra finansiärer finns vilka har andra målsätt-
ningar. Jan Nilsson på kansliet betonar till exempel att om Mistra vore en 
ensam aktör, eller om övriga finansiärer hade en snarlik inriktning, då skulle 
stiftelsens inriktning vara ett problem:  

…att bara ha Mistra vore fel. Nyfikenhet och upptäcka nya saker och titta 
på saker från olika håll är vårt sätt att bygga upp kompetens och finns inte 
den verksamheten skulle Mistra-konceptet snart dö, för det finns inget att 
bygga på.726 

Måns Lönnroth uttrycker denna ståndpunkt på ett snarlikt sätt då han säger 
att:  

… ett sånt här sätt att arbeta kan bara fungera /…/ som en liten del i ett 
stort hav av annan verksamhet.727  

Mistras inriktning motiveras alltså enligt dessa personer av att det finns andra 
finansiärer som tar ansvaret för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. 
Stiftelsens mandat har också presenterats som att utveckla redan existerande 
kunskaper och ”göra någonting av den kunskap som finns”.728 Genom att 
göra kunskapssammanställningar och synteser skall forskaren utveckla 
lösningar, åtgärder och handlingar som kan nyttjas av aktörer i samhället; en 
inriktning som alltså anses kunna leda till problem långsiktigt om inte de andra 
finansiärerna finns. Detta innebär att frågan om hur pass unik Mistras forsk-
ningsinriktning är blir angelägen. Även om detta inte har satts i fokus i denna 
studie är det väsentligt att notera att oavsett de andra finansiärernas inriktning 
är Mistra en betydelsefull forskningsfinansiär och stiftelsens inriktning är 

                                                           
725 Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar; Programkonferens 2002, minnesanteck-
ningar. Se även intervju: programchef 7, 8. 
726 Intervju: Jan Nilsson.  
727 Intervju: Måns Lönnroth. 
728 Intervju: Kerstin Lövgren. Även Ingmar Grenthe, Göran A. Persson, Jan Nilsson och Måns 
Lönnroth ger uttryck för snarlika uppfattningar. Se även MISTRA årsrapport 1999 s. 2. Detta 
framträder i synnerhet i samband med att kunskapssammanställningar och kunskapssynteser 
diskuteras och i anvisningar till programplanering framhåller Mistra t ex att ”vissa aspekter kan 
ur forskningssynpunkt vara intressanta men vara av sekundär betydelse när det gäller att lösa 
problemet”, se Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 7, rev. version (2001) s. 11, rev. version 
(2003) s. 12. 
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därför i sig intressant att undersöka.729 Detta särskilt i fråga om forskningens 
roll, föreställningar om användning och användbarhet och vilken kunskapssyn 
som ingår däri.  

I anslutning till att studera frågor om användning och användbarhet och 
forskningens roll är det även väsentligt att erinra sig att diskussionen inom 
Mistra om forskning respektive användning sker genom att tala om två skilda 
världar med olika drivkrafter och målsättningar. En närmare granskning av 
hur dessa två verksamheter presenteras och diskuteras kan således ligga till 
grund för en klarare bild över vad gränsöverskridande består i och vilken roll 
olika aktörer har för detta.  

5.1.2 ”Dödsdalen”: en metafor för förhållandet mellan forskning och 
användning 
Vid tillkomsten av Mistra betonade stiftelsens ledning att Mistra skulle ligga 
till grund för ett nytänkande inom svensk forskning både vad gäller mål och 
medel. I anslutning till denna målsättning har man även fört fram att stiftel-
sens verksamhet innebär ett experiment, vilket är ett uttryck som särskilt Måns 
Lönnroth begagnat sig av. Kärnan i detta experiment utgörs av att få forsk-
ningsresultat att komma till praktisk användning och Lönnroth har fört fram 
att det återstår mycket innan en ”effektiv modell för hur detta skall gå till” har 
skapats, vilket beror på att det ”mellan forskning och användning ligger /…/ 
en stor, djup och till synes oändlig Dödsdal. Där, i denna Dödsdal, har otaliga 
briljanta idéer dukat under i brist på uppmuntran och näring.”730  

Även om metaforen om en ”dödsdal” bara har använts under Måns 
Lönnroths tid som VD har den fått ett stort genomslag i stiftelsen. Metaforen 
har använts som utgångspunkt i kansliets möten med programchefer och 
programstyrelseledamöter, likaså har kanslipersonal och styrelseledamöter 
refererat till den i samband med att program diskuteras på styrelsemöten.731 

                                                           
729 Notera att Mistra i anslutning till att man har talat om de förändringar som stiftelsens 
forskning kan innebära för forskarna även har fört fram att utvecklingen mot att i tilltagande 
utsträckning bedriva forskning i tvärvetenskapliga och multidisciplinära program vilka planeras 
och genomförs i nära kontakt med problemägararna är en internationell trend. Mistras 
prioriteringar framhålls också stämma överens med ”uttalanden från riksdag och regering om 
behovet att beakta forskningens nyttoaspekter”, se Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 
1998–2002 (1997) s. 13; MISTRA årsrapport 1997 s. 2.  
730 ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 4. I 
dokumentet framhålls även att nyttoutvärderingarna är ett centralt inslag för att ta sig över 
”dödsdalen” i och med att de klargör hur den ser ut. Se även Måns Lönnroth (2003) ”Dödsdal 
mellan forskning och användning – MISTRA bygger bron”, Miljöforskning nr 4, september 2003. 
731 Programchefsmötet 2002 hade titeln ”Att bygga broar mellan forskning och praktisk 
användning”, Programkonferensen 2003 rubricerades ”Över dödsdalen – denna dag och alla 
andra dagar”; Minnesanteckningar från styrelsemöte 15 mars 2002, styrelsemöte 24-25 juni 
2002 (handläggare exemplifierar programmets uppnådda resultat m h a dödsdalsmetaforen), 
styrelsemöte 30 september 2002 (Måns Lönnroth använder metaforen), styrelsemöte 12 
december 2002 (styrelseordförande använder den för att kommentera svårigheterna inför ett 
programbeslut), styrelsemöte 15 mars 2003 (dödsdalen nämndes under strategidiskussionen).  
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Att jag lyfter fram metaforen här bottnar i att jag uppfattar att den har kommit 
att utgöra en gemensam referenspunkt i diskussioner kring Mistras målsätt-
ningar med sin verksamhet, samt att den även kan ligga till grund för att förstå 
hur dessa målsättningar skall realiseras. Följaktligen finns det anledning att 
närmare undersöka denna metafor. I Mistras årsrapport från 2001 presenteras 
dalen på följande sätt:  

Jag ser MISTRA:s uppgift som oerhört viktig när det gäller att poängtera för 
forskarsamhället att man måste slå en bro mellan forskningen och 
användarna. I den spanska staden Ronda i Andalusien delas staden av en 
djup ravin, med en bro som leder från ena delen till den andra. Jag tycker att 
det är en bra bild av hur många forskningsresultat hanteras. Om forskarna 
inte slår en bro mellan sin värld och användarnas värld, ja då faller 
resultaten ned i denna ”dödsdal”. Och den är redan full med vitnade 
benknotor och dödskallar som en gång varit lysande idéer men som aldrig 
blev något av. Och det är tack vare bron som båda sidor kan utvecklas. 
Utan bron skulle vardera sidan förtvina.732 

”Dödsdalen” används således för att beskriva Mistras uppgift att få forsk-
ningsresultat att komma till användning. För att göra detta krävs att forskar-
samhället slår en bro mellan forskning och användning, en bro som anges vara 
nödvändig för att utveckling skall komma till stånd.733 Om inte forskning 
kommer till (praktisk) användning faller resultaten ner i en ”dödsdal” och 
båda sidor kommer att förtvina; ”utan en bro så är vägen en återvänds-
gränd”.734 Denna metafor tycks således inrymma en ödesmättad ton som 
knyts till samhällets utveckling, men innebär också att en skarp uppdelning 
görs mellan forskning och användning. Som vi såg ovan beskrevs dessa två 
verksamheter som två världar, två kulturer, vilka fungerar med olika drivkraf-
ter; forskarsamhället framställs som att det drivs av att flytta kunskapsfronten, 
medan användarna drivs av problemlösning och av genomförande.735  

Det sätt som Mistras ledning, och särskilt Måns Lönnroth, har talat om 
dessa två kulturer tar sin utgångspunkt i en schabloniserad bild av både 
forskare och praktiker. På programchefsmötet hösten 2002 stod metaforen 
om ”dödsdalen” i centrum för diskussion och Lönnroth karakteriserade 
forskarna respektive användarnas verksamheter. Forskare framhölls styras av 
strävan efter vetenskapliga genombrott, publikationer i erkända tidskrifter och 
möjligheten att äska mer pengar. Användaren å sin sida beskrevs vara styrd av 

                                                           
732 MISTRA årsrapport 2001, ”intervju” med Måns Lönnroth.  
733 Centralt i denna metafor om ”dödsdalen” finns metaforen ”brobygge”. ”Brobygge” har 
använts i anslutning till att syntesarbetet diskuteras och syntes har beskrivits som att bygga en 
bro mellan forskare och användare, se Programkonferens 2000, kansliets minnesanteckningar. 
Notera också att i MISTRA årsrapport 2002 presenteras bron som en ljusare bild ”som handlar 
om livskraft, och om forskare och användare som finner former för delaktighet och dialog” (s. 
9). I denna årsrapport uttrycks även tanken om att det är bråttom, att syntes och samarbete 
över gränser måste komma till stånd innan det är för sent (s. 6).  
734 Programchefsmöte 2002, muntligt anförande Måns Lönnroth, minnesanteckningar. 
735 MISTRA årsrapport 2000 s. 3. 
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det praktiska problemet; hur det kan lösas tillräckligt bra – något som fram-
ställdes innebära att det fungerar – och om resultaten kommer i tid, det vill 
säga före en förhandlingsomgång eller före en konkurrent på marknaden.736  

Detta sätt att presentera forskare och praktiker på och låta denna beskriv-
ning ligga till grund för diskussion om samverkan mellan dem väcker åtskilliga 
frågor. Som en programchef gav uttryck för kan ett dylikt sätt att tala om 
forskare respektive praktiker medföra att en konflikt skapas; att utgångspunk-
ten tas i karikatyrer och att dessa kan spegla en konflikt som egentligen inte 
finns.737 Man kan därför fråga sig varifrån dessa schablonbilder av forskare 
respektive användare är hämtade från, men också om det sätt Mistras ledning 
talar om de två sidorna på har betydelse för hur samverkan mellan de två 
praktikerna förstås. Man måste även fundera över hur pass homogena de två 
formerna av verksamheter är; det vill säga, drivs all forskning av samma 
motiv, och har alla praktiker samma eller snarlika intressen? En tredje fråga 
som aktualiseras i anslutning till diskussionerna om ”dödsdalen” handlar om 
vilka föreställningar som framträder beträffande hur arbetet att överbrygga 
dalen skall gå till och vilket ansvar de olika aktörerna ges för brobygget. 
Blickar man enbart på hur diskussionerna förs i anslutning till denna metafor 
ges forskaren en central roll för att bygga en bro mellan sin värld och använ-
darens värld, vilket implicerar att ansvaret för brobygget ligger på forskaren. 
Det är forskaren som skall identifiera användarnas behov och låta dessa vara 
styrande för problemet, vilket även innebär att det är användarna som får 
representera ”samhället” och samhällets behov. Frågan om vilka användarna 
är förefaller därmed mycket betydelsefull, liksom vad användning innebär: När 
räknas ett forskningsresultat som använt?  

5.2 Användarna i Mistras forskningsprogram 
Diskussioner om användarna och användbarhet har i tilltagande utsträckning 
förts inom Mistra och särskilt i anslutning till att stiftelsens målsättning har 
kommit att preciseras till att innebära just att forskning skall komma till 
användning. Ett sätt som detta uttrycks på är att tala om genomslag. I 
anslutning till denna diskussion har stiftelsen försökt urskilja vad som gör ett 
program framgångsrikt och man har talat om framgångsfaktorer. Bland dessa 
faktorer finns ”identifiera användarna” och ”kommunikation”. Andra faktorer 
som pekas ut är ledarskap, uppföljning och utvärdering, fokusering och att 
”starta rätt”.738 Bland dessa erfarenheter kan man urskilja några som är över-
                                                           
736 Programchefsmöte 2002, muntligt anförande av Måns Lönnroth, minnesanteckningar. På 
syntesworkshopen 2003 framfördes en snarlik beskrivning av en inbjuden talare (minnes-
anteckningar). 
737 Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar. 
738 I det skriftliga anförandet ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) 
presenteras dessa faktorer. Andra dokument som i olika utsträckning behandlar frågan om vad 
som gör ett program framgångsrikt är: MISTRA årsrapport 1998; Vägvisare för MISTRA program 
(2001); ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003).  
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ordnade; detta är särskilt tydligt i fråga om kravet på fokusering, vilket skulle 
kunna uttryckas som att den inkluderar ledarskap, vikten av att starta rätt samt 
följa upp och utvärdera. Man kan presentera det som att för att fokusering 
skall vara möjlig krävs en aktiv ledning, vilken kan bibehålla fokus på den 
övergripande målsättningen för programmet och genom täta uppföljningar 
snabbt kunna identifiera om programmet ändrar riktning och styra det mot 
målsättningen. Eftersom styrning av Mistras forskningsprogram har behand-
lats tidigare i avhandlingen (kapitel 2) kommer jag inte att utveckla den ytter-
ligare här. Jag kommer här att sätta fokus på vilka användarna är, den roll de 
förväntas ha och när ett forskningsresultat betraktas som använt, men jag 
kommer även att undersöka hur kommunikation med användarna skall ske.  

5.2.1 Vilka är användarna? 
MISTRAs uppdrag att stödja forskning av strategisk betydelse för en god 
livsmiljö ger stiftelsen en vid krets av avnämare. Forskning för en miljö-
anpassad samhällsutveckling och med betydelse för Sveriges framtida 
konkurrenskraft berör näringslivet likväl som lokal, regional och central 
förvaltning samt det politiska systemet. Frivilligorganisationer och opinions-
bildare är också möjliga avnämare.739 

Detta citat är hämtat från strategidokumentet MISTRA 2004 och visar att det 
är en vid krets användare Mistra avser. I dokumentet för man även fram att 
”MISTRAs avnämare är alla de som arbetar för, eller skulle kunna arbeta för, 
en god miljö som lagstiftare, företag, myndighet, frivilligorganisation och 
opinionsbildare.”740 Såsom utgångspunkten presenteras i detta dokument finns 
följaktligen en bred krets användare och i handboken för programplanering 
betonar stiftelsens ledning att programplanering skall ske med utgångspunkt i 
en analys av vilka de centrala användarna är. Programmet åläggs även att 
utforma en plan för hur samverkan skall gå till.741 Samverkan med praktiker 
uppmärksammades tidigt i Mistras verksamhet och ledningen har betonat 
betydelsen av att programplanering görs tillsammans med användarna,742 men 
man kan även observera hur diskussionerna inom stiftelsen har utvecklats till 
att betona detta allt starkare liksom att diskutera användarna i termer av den 
omfångsrika grupp som nämns i MISTRA 2004. 

 Studerar man hur frågor relaterade till praktiker och till samverkan mellan 
forskare och praktiker har diskuterats inom Mistra kan man konstatera att de 
första årens diskussioner primärt gjordes genom att exemplifiera med närings-

                                                           
739 MISTRA 2004 (2000) s. 8.  
740 MISTRA 2004 (2000) s. 8. 
741 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 13 
742 Miljöstrategisk forskning: inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 31.; Programkonferens 1997, 
kansliets minnesanteckningar; Programchefsmöte 1997, kansliets minnesanteckningar; 
”Samverkan och kommunikation”, bilaga till ”Vägledning för programplan” (1996); MISTRA 
årsrapport 1996 inledning; MISTRA årsrapport 1997 inledning; MISTRA årsrapport 1998 s. 3.  
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liv, industri och offentlig förvaltning.743 I några dokument kan man även 
notera att organisationer nämns,744 men från och med år 2000 kan man 
konstatera att stiftelsens företrädare på ett konsekvent sätt betonar att även 
organisationer (miljö- och intresseorganisationer) inkluderas i gruppen använ-
dare.745 Denna förändring sker samtidigt som Mistra gör en treindelning av de 
programtyper man talar om; en indelning som framhålls ta sin utgångspunkt i 
dem olika användargrupper programmen har, det vill säga kommersiella 
program, internationella förhandlingar och förvaltning av naturresurser.746  

Den utveckling som framträder i fråga om vilka målgrupper stiftelsens 
ledning talar om har även skett parallellt med en förändring beträffande vilka 
begrepp man använder för att tala om praktiker. Från att ha talat om 
’problemägare’ och ’avnämare’ har en utveckling kommit till stånd som 
innebär att man huvudsakligen talar om ’användare’. En kanslimedarbetare 
menar att denna terminologiska förändring handlar om att man har vidgat 
kretsen i fråga om vilka som inkluderas; att termen ’problemägare’ som 
inledningsvis användes var för snäv.747 Som vi kunde se i kapitel 3 kan man 
konstatera att en utveckling även skett i stiftelsen från att primärt tala om 
lösningar i termer av teknik till att alltmer markant framhålla att man med 
lösningar även söker åstadkomma sociala och institutionella förändringar.748  

Genom att studera sammansättningen i programstyrelserna kan en bild ges 
av vilka som väljs ut för att representera användare till stiftelsens forsknings-
program. Syftet med programstyrelserna är, som jag angett tidigare, att de skall 
fungera som en länk mellan forskning och användning. Programstyrelseleda-
möterna skall garantera att användarnas behov ligger till grund för forsknings-
programmets inriktning. En genomgång av programstyrelsernas sammansätt-
ning visar att en majoritet av programstyrelseledamöterna kan klassificeras 
som företrädare för näringsliv och industri, eller som representanter för 

                                                           
743 MISTRA årsrapport 1995 s. 2; MISTRA årsrapport 1997 s. 2; MISTRA årsrapport 1999 s. 3; 
G. A. Persson (1999a) s. 3.  
744 ”MISTRAs framtida verksamhet” (1997) s. 1; Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 
1998–2002 (1997) s. 18, 31, 33. I det senare dokumentet exemplifieras också användarna enbart 
med näringsliv och offentlig förvaltning (s. 6).  
745 MISTRA årsrapport 2000 s. 6; MISTRA årsrapport 2002; MISTRA 2004 (2000) s. 8.  
746 Denna indelning presenteras första gången i MISTRA årsrapport 2000 och används sedan i 
efterföljande dokument. Den första indelningen av Mistras program gjordes med utgångspunkt 
i följande områden: areella näringar och naturresurser, byggande och infrastruktur, varuproduk-
tion och miljöfarligt avfall, kemikalier – minskat beroende och bättre riskhantering, vetenskap-
liga underlag för internationella konventioner samt stödprogram, se MISTRA årsrapport 1998 
s. 5-6, MISTRA årsrapport 1999 s. 8-20; ”Svensk miljöforskning och MISTRAs forsknings-
program” (2000). Det sistnämna dokumentet behandlades vid den tredje styrelsens första möte.  
747 Intervju: Britt-Marie Bertilsson.  
748 Se t ex ”Invitation to propose research program” (1994); MISTRA årsrapport 1995; 
Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997); ”Det svenska forsknings-
landskapet och MISTRAs plats i detta” (2000); MISTRA 2004 (2000). Att denna utveckling har 
kommit till stånd påtalar även några informanter, se intervju: Arne Jernelöv, Måns Lönnroth.  
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centrala myndigheter.749 I de flesta fall finns också en forskarrepresentant i 
varje programstyrelse, vilket ligger i linje med de rekommendationer Mistra 
ställt upp för utformningen av programstyrelser. Men det finns också 
ledamöter som representerar intresseorganisationer och i enstaka fall även 
representanter för kommun eller länsstyrelse. Viktigt att notera är att de 
intresseorganisationer som företräds i huvudsak handlar om stora intresse-
organisationer såsom Lantmännens Riksförbund och Skogsägarnas Riksför-
bund. Representanter för miljöorganisationer finns överhuvudtaget inte med i 
några av Mistras programstyrelser.750 Man kan således konstatera att majorite-
ten ledamöter i programstyrelserna utgörs av företrädare för företag och 
myndigheter och i de fall de representerar organisationer är det företrädesvis 
centrala organisationer.  

Förutom att uppmärksamma vilka användargrupper som företräds i 
programstyrelserna är det även betydelsefullt att fråga sig vilken slags grupp 
intressenter dessa olika ledamöter representerar och vad deras representation 
syftar till. En ledamot som representerar ett företag har primärt ett intresse, de 
är där för att programmets forskning kan leda till resultat som är av intresse 
för företaget i fråga. Representanter för intresseorganisationer å sin sida har 
ofta en mångfacetterad grupp bakom sig, vilka kan ha olika intressen och 
uppfattningar om vad problemet som forskningsprogrammet skall behandla 
består i, men också vilka möjliga sätt som finns för att hantera detta problem. 
Denna hållning brukar särskilt programföreträdare för naturresursprogram-
men framhålla och några programchefer har menat att åtskilliga av Mistras 
krav på programmen, exempelvis i fråga om samverkan, inte är anpassade till 
programmens olika förutsättningar.751 Det handlar om att kravet på samver-
                                                           
749 Denna genomgång är gjord utifrån årsrapporter för Mistras forskningsprogram för åren 
1998, 2000 och 2002 (av totalt 54 styrelser omfattar min genomgång 47, luckorna finns främst 
för 2002). Jag har på basis av de uppgifter som anges i årsrapporten försökt göra en bestämning 
av respektive styrelseledamots bakgrund. Arbetar personen på en myndighet har jag 
klassificerat den som en myndighetsrepresentant osv. Mot bakgrund av att jag inte har gjort 
utförligare efterforskningar om de olika styrelseledamöterna kan jag inte klassificera en mindre 
andel av ledamöterna. Resultatet av min genomgång är att i de 47 styrelserna är 72 ledamöter 
att betrakta som industri och näringslivsrepresentanter, 70 myndighetsrepresentanter, 45 
forskare, 34 intresseorganisationsföreträdare, 15 lokala (i vilka politiker inkluderas) och 12 
ledamöter som jag inte gjort någon bestämning på. Denna genomgång kan jämföras med en 
genomgång Mistra har gjort, vilken finns presenterad i MISTRA årsrapport 1999, som gav 
följande resultat: 48 näringslivsföreträdare, 26 myndighetsrepresentanter, 22 forskare, och 11 
organisationsföreträdare (s. 3). En översiktig jämförelse mellan år 1998 och 2002 visar på en 
proportionellt sett markant ökning av antalet myndighetspresentanter. Detta kan jämföras med 
att Mistra har börjat tala om intresseorganisationer som en användargrupp, men vilket inte 
återspeglas i sammansättningen av programstyrelserna.  
750 På programchefsmötet 2003 påpekade en programchef att inga representanter för 
miljöorganisationer finns med i programstyrelserna, vilket gjorde att han var kritisk till det sätt 
som Mistra tillsätter programstyrelserna. Jan Nilsson vid kansliet kommenterade det med att 
man har tillfrågat dessa men att de har avböjt att delta. 
751 Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar; Programchefsmöte 2003, minnesanteck-
ningar; Programkonferens 2000, kansliets minnesanteckningar. 
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kan med avnämarna är avsevärt mycket svårare med en stor och disparat 
grupp potentiella användare än med en begränsad och homogen grupp 
användare. Men det handlar även om förutsättningar att få forskningsresultat 
att bli använda, vilket delvis beror på vad ett resultat kan bestå i. En liknande 
diskussion finns även inom Mistras styrelse i vilken de krav stiftelsen ställer på 
samverkan konstateras vara olika svåra att uppnå för olika program beroende 
på vilken eller vilka användargrupper man har.752 Man kan också konstatera att 
diskussioner har börjat föras i fråga om målsättningarna utifrån de olika 
programtyper som Mistra har delat in sina program i.  

Olika användare i skilda typer av program 
Denna diskussion om olika målgrupper i skilda program har framförallt 
kommit till stånd i anslutning till diskussionen om vad som skall räknas som 
ett genomslag, det vill säga vad som kan ligga till grund för att ett program 
skall anses ha uppfyllt målsättningen att forskning har kommit till användning. 
I vid mening har genomslag definierats som ”att en aktör i målgruppen 
utnyttjar forskningsresultat som underlag för att driva processen mot målet 
vidare”.753 Men ett övergripande konstaterande har även gjorts om att forsk-
ningsprogrammen ofta saknar väldefinierade mål samt en beskrivning av hur 
ett genomslag kan se ut, något som de framtida användarna framhålls ha 
lättare att föreställa sig än forskarna.754 Förutom att diskutera genomslag i 
allmänna termer diskuteras detta även utifrån de tre programtyper stiftelsen 
delar in sina program i. Genom att uppmärksamma de olika målsättningar 
som preciserats kan vi således få en inblick i vad som i mer konkreta termer 
räknas som ett genomslag och också vilka användargrupper Mistras ledning 
avser. Genomgången är följaktligen även betydelsefull för att ånyo behandla 
målsättningarna med Mistras forskning, vilka stod i fokus i kapitel 3, men som 
även aktualiseras i samband med denna fråga om användning av forsknings-
resultat.  

Det underlagsdokument som behandlar frågan om vad som skall räknas 
som ett genomslag tar utgångspunkt i den tredelade indelningsgrunden av 
forskningsprogrammen som brukar användas, nämligen kommersiella 
program, program inriktade mot internationella förhandlingar och program 

                                                           
752 Diskussioner om detta förs ofta i anslutning till att integrationsfrågor behandlas där 
integration avser både integration mellan discipliner och mellan forskare och användare. 
Problemen med att uppnå båda dessa delar och att det kan vara olika svårt för skilda 
programtyper har t ex förts fram vid Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar; 
Styrelsemöte 12 december 2002, minnesanteckningar. I ”Kriterier för processbeskrivning för 
forskningssatsningar” (2003) talar man om olika slags användning beroende på programtyp och 
också olika målsättningar för olika program. 
753 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 2. Se även ”MISTRA 2014 – 
Underlag för styrelsens strategiska diskussioner under 2003” (2002) i vilket genomslag relateras 
till de områden där Mistra-finansierad forskning bedöms kunna få störst nytta (s. 2).  
754 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 16. 
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inriktade mot förvaltning av naturresurser.755 Beträffande kommersiellt 
inriktade program framhålls målet vara att i slutändan leda till försäljning av 
produkter eller tjänster på en marknad, och det krav Mistra ställer för att man 
skall kunna tala om ett genomslag är när forskningens resultat har demonstre-
rats i praktisk användning eller pilotskala samt att det finns bindande åtagande 
om att gå vidare mot kommersialisering.756 Program med internationella 
förhandlingsavtal som mål syftar till att skapa vetenskapligt underlag för 
förhandlingar och det krav Mistra ställer för att ett genomslag skall anses ha 
kommit till stånd innebär att resultaten från ett program har blivit accepterade 
och beaktade i förhandlingsprocessen av fler än svenska representanter.757 
Program inriktade mot ”rationell naturresursförvaltning”, slutligen, har som 
mål att ta fram kunskaper och beslutsunderlag för miljöåtgärder och hushåll-
ningar med naturresurser, och ett genomslag kan, enligt Mistras ledning, anses 
ha uppnåtts när några viktiga aktörer accepterar forskningsresultaten.758  

I detta dokument där genomslagskraften diskuteras framhåller stiftelsens 
ledning att den ambitionsnivå som detta skall bedömas utifrån måste ta 
hänsyn till forskningsprogrammens olika karaktär, men också att mål i termer 
av genomslag måste formuleras innan programmet startar, så att uppföljning 
möjliggörs. Denna senare aspekt bottnar i den tendens ledningen anser finns i 
programmen om att ambitionsnivån gradvis anpassas till utfallet och att det i 
programplanerna ofta saknas en beskrivning av hur ett genomslag kan se ut.759 
För att få till stånd ett genomslag pekas kommunikation ut som synnerligen 
central och i anslutning till detta betonas betydelsen av att tidigt identifiera 
och engagera målgrupperna.760 Detta framhålls vara förhållandevis enkelt för 
program inriktade mot konkurrenskraft, och betydligt svårare för naturresurs-
programmen i vilka intressenterna kan vara ”många och av skiftande slag”761 

                                                           
755 I det utkast till strategi som styrelsen har diskuterat under 2003 finns ett fjärde program-
område omnämnt. Den diskussion som förts inom styrelsen om genomslag har dock tagit 
utgångspunkt i de nuvarande programområdena, däremot inkluderas detta fjärde område i den 
diskussion som förts i fråga om ”tumregler” för finansiering av forskningsprogram i de olika 
områdena, dessa behandlas i avsnitt 3.2.1. Se även ”Mistras strategi för åren 2004-2008 och 
med utblick mot åren därefter” (2003) diskussionsunderlag version ett; ”Kriterier och 
processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003). 
756 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 2-3. 
757 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 2-3. 
758 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 2-3. 
759 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 12-14, 16. Beträffande utform-
ning av programplanerna har Mistras ledning återkommande framhållit betydelsen av konkreta 
mål, se t ex ”Vägledning av framtagning av programplan” (1996); Programkonferens 2000, 
kansliets minnesanteckningar. Se även avsnitt 2.3. 
760 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 15. Se även Vägvisare för MISTRA 
program (2001) s. 14, rev. version (2003) s. 12; ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta 
över!” (2002) skriftligt anförande s. 6; MISTRA årsrapport 1997 s. 2; MISTRA årsrapport 1998 
s. 3; MISTRA årsrapport 1999 s. 3. 
761 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 15. 
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men också eftersom ”materialet som ska kommuniceras [ofta är] resultat från 
forskning inom samhällsvetenskap och sociologi”.762 

Vad som räknas som ett genomslag har således kommit att diskuteras 
alltmer och man betonar från stiftelsens sida att de olika programtyperna 
måste bedömas utifrån sina olika förutsättningar för att nå genomslag, samt 
att det kan se olika ut beroende på respektive programs inriktning.763 Men 
denna diskussion är alltså förhållandevis ny och det finns även en diskussion i 
Mistras ledning där man menar att programmen har olika svårt att uppfylla 
stiftelsens krav och målsättningar och att bedömningen av programmen inte 
tar hänsyn till detta.764 Denna diskussion synliggörs exempelvis i anslutning till 
diskussioner om kravet på integration. Som vi såg i kapitel 4 har kritik rörande 
bristande integration särskilt riktats mot naturresursprogrammen; program 
som samtidigt bedöms ha svårare för att bli integrerade. Ett andra exempel på 
denna diskussion handlar om de allmänna samtal som förts kring kommersia-
lisering, vilka av några företrädare för stiftelsen framhålls som särskilt 
problematiska för naturresursprogrammen (se avsnitt 3.2.2).765 Ett tredje 
exempel utgörs av det krav, eller den målsättning, som finns på att användarna 
skall motfinansiera forskningsprogrammen. Ett dylikt krav är starkt kopplat 
till vilken roll användaren förväntas ha och jag kommer därför att rikta intres-
set mot hur detta krav – denna målsättning – har diskuterats.   

En idé om motfinansiering och användarnas roll 
Motfinansiering, eller delfinansiering, har diskuterats löpande under Mistras 
första tio år. Det har återkommande presenterats som en målsättning, men har 
aldrig utgjort ett krav även om en diskussion har förts om huruvida man kan 
ha det som krav.766 Inledningsvis diskuterades motfinansiering främst som 
något som följde på att Mistras forskningsprogram skulle vara lösningsinrik-
tade och det gjordes i termer av att ett visst ”industristöd” befanns vara 
naturligt.767 Efterhand har dock diskussionen kommit att föras i termer av att 
man från stiftelsens sida vill se att användaren gör en motprestation, vilket 
handlar om att användaren genom att själv deltaga skapar ett ökat intresse för 
forskningsprogrammets resultat och att man därmed skulle främja att resulta-
                                                           
762 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 15. 
763 Framhålls i dokumentet ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 12. I 
dokumentet ”Kriterier och processbeskrivning för forskningssatsningar” (2003) tar man upp 
fyra olika former av användning av forskningsresultat. Dessa motsvarar de fyra programtyper 
man har kommit att tala om under 2003, dvs kommersiell användning, internationella förhand-
lingar, förvaltning av naturresurser samt ökade kunskaper om miljöfrågornas roll i samhälls-
utveckling (s. 3). 
764 Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar; Styrelsemöte 12 december 2002, minnes-
anteckningar; Programchefsmöte 2003, minnesanteckningar (gruppdiskussion). 
765 Notera att denna diskussion skedde med programchefer för naturresursprogram och att 
problematiken kan vara snarlik för program inom området ”internationella förhandlingar”.  
766 Intervju: Ingmar Grenthe; Styrelsemöte juni 2002, minnesanteckningar. 
767 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 31; MISTRA årsrapport 
1995 s. 3; MISTRA årsrapport 1998 s. 3; Intervju: Ingmar Grenthe. 

 179  



Kapitel 5 

ten kommer till användning. Delfinansiering betraktas alltså som ”ett viktigt 
mått på att programmet ligger rätt och är av intresse”768 och som ett ”kvitto på 
avnämarnas engagemang”.769 Motprestationen behöver dock, vilket en ur 
kansliet framhåller, inte vara av ekonomisk art, utan kan ske genom att använ-
daren frigör personresurser till programmet eller att forskarna får utnyttja en 
plats att bedriva forskningen på.770 Motfinansiering är följaktligen kopplad till 
att främja samverkan mellan forskare och praktiker och således till att öka 
”genomslagskraften” för Mistras forskningsprogram.771 

Det är betydelsefullt att notera att denna fråga om mot- eller delfinansiering 
huvudsakligen diskuteras i anslutning till de kommersiella programmen, men 
att den även uppträder som en allmänt hållen norm i Mistras diskussioner. 
Tanken om del- eller motfinansiering har därmed betydelse för de föreställ-
ningar som finns om forskningens användare och användarnas roll. I de 
diskussioner som förts inom Mistra har det framgått att det skall finnas en 
kravställare, ”att det skall finnas någon som drar”772 och att man ”kanske kan 
tänka i termer av kravställare på användarsidan att ta spjärn emot”.773 Detta 
premierar en viss slags användare, en användare som har ett väl definierat 
problem som de vet hur de vill skall lösas. Detta förstärks av betoningen på 
att det endast är användarna som kan veta vad som är användbart: ”Det är 
bara den som skall använda forskningsresultaten som kan avgöra om resulta-
ten kan användas.”774 Viktigt att notera är att detta finns med som utgångs-
punkt även när kravet på motfinansiering inte är uttalat och som vi såg i 
samband med att ett fjärde område för att finansiera forskning diskuterades – 
forskning som syftar till förståelse av miljöfrågornas roll i samhällsutveck-
                                                           
768 MISTRA årsrapport 1998 s. 3. Se även Vägvisare för MISTRA program (1999) s. 16. 
769 ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003). Se även Styrelsemöte 24-25 juni 
2002, minnesanteckningar. Motfinansiering diskuterades på styrelsemötet som ett riktmärke för 
programmets framgång, men även som en brygga ut till användning. I samband med att 
programmet DOM behandlandes framgick att programmet hade byggt vägen och brofästet, 
men inte själva bron, vilket låg till grund för att programmet ej beviljades anslag vid första 
behandlingen i styrelsen, utan fick en förlängd planeringsperiod.  
770 Intervju Britt-Marie Bertilsson. 
771 Styrelsemöte 24-25 juni 2002, minnesanteckningar (motfinansiering – brygga ut till 
användning): I ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) hänvisar man till 
NOGAs slutrapport och att medfinansiering kan ses som kvitto på avnämares engagemang.  
772 Måns Lönnroth har beskrivit det som att man måste ”aktivt se till att det kommer på andra 
sidan dödsdalen, gärna genom att se till att någon drar, både att vi knuffar och att någon drar” 
(intervju). I det skriftliga anförandet ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta” 
framhålls även stiftelsens aktiva roll, att Mistra ”medverkar genom att ställa krav” (s. 6). Den 
aktiva rollen framhålls även i utkastet till ny kommunikationsstrategi (2003). 
773 ”MISTRA 2014 – Underlag för styrelsens strategiska diskussioner under 2003” (2002). 
Detta uttrycks i samband med att ”genomslag” diskuteras och kärnpunkten för detta framhålls 
här vara ”utväxlingseffekten för svensk forskning”. ”Kravställare” exemplifieras med ”en 
industriell bas som omvandlar forskningsresultat till marknadsledande produkter” och ”en 
tydlig politik som kan omvandla forskningsresultaten till internationella åtaganden eller 
lagstiftning”.  
774 ”MISTRAs första tio år – detta är vi särskilt stolta över” (2002) s. 6. 
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lingen – skall utgångspunkten tas i att det finns en organisation eller institution 
som är beredd att omsätta resultatet till en förändrad policy. Detta innebär 
som några programchefer har påpekat att den forskning som kommer till 
stånd riskerar att begränsas till att ta utgångspunkt i den rådande strukturen.775  

Sammantaget kan man konstatera att diskussionen kring användarna i 
Mistra har kommit att betona att man i varje forskningsprogram måste 
analysera vilka användarna är, att man inte kan ställa upp generella regler för 
hur samverkan skall gå till, och att vad som räknas som ett genomslag måste 
diskuteras utifrån de olika programtyper stiftelsen finansierar. Att notera är att 
detta är ett resultat av en utvecklingsprocess i Mistra, av något som kan förstås 
som en lärprocess i vilken man efterhand har kommit att identifiera betydelse-
fulla aspekter av vad kravet på forskningens användbarhet innebär. Det är här 
väsentligt att erinra sig att Mistras målsättning initialt präglades av en relativt 
homogen föreställning om att det var produkt, process och teknikutvecklande 
forskning som stod i första rummet syftandes till att stärka svensk konkur-
renskraft (i ekonomiska termer), men att man alltså efterhand har kommit att 
vidga innebörden i målsättningarna och utvecklat en mer flexibel syn. Jag 
menar ändå att det kan vara relevant att fråga sig om inte de initiala föreställ-
ningarna fortfarande finns kvar som ett ideal i och med de generella diskussio-
ner om kommersialisering som förs, men även i fråga om motfinansiering och 
användarens roll som kravställare. Det framträder därmed en motsägelsefull-
het i diskussionerna inom stiftelsen i fråga om forskningens målsättningar, 
vilka användarna är och deras roll.  

Att de kommersiellt inriktade programmen mer sällan får kritik för till 
exempel bristande användarrelevans skulle kunna förklaras med att kommer-
sialiserbara resultat bättre överensstämmer med Mistras krav på konkreta resul-
tat, på att forskningsprogrammen skall leda till konkreta bidrag. Detta innebär 
dock inte att kraven på konkretisering, kommersialisering och användarsam-
verkan är oproblematiska för de kommersiellt inriktade programmen. I 
samband med utvärderingen av programmet Feromoner och kairomoner för 
bekämpning av skadeinsekter kom en diskussion att handla om att program-
met låter sin forskningsverksamhet styras av vilka patent de lyckas erhålla. 
Enligt programchefen var detta ett resultat av att de måste visa på konkreta 
och kommersialiserbara resultat och att kunskapsuppbyggnad och kunskaps-
spridning inte var tillräckligt enligt Mistras krav. VD Måns Lönnroth instämde 
i detta och poängterade att för ett program som detta krävs kommersialiser-
bara resultat och följaktligen är patent nödvändiga för problemlösning.776 

                                                           
775 Programchefsmöte 2003, minnesanteckningar.  
776 Hearing Feromoner juni 2002. Betydelsen av patent i de kommersiella programmen har 
även kommit till uttryck på Programchefsmötet 2002, minnesanteckningar. 
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5.2.2 Att kommunicera med användarna 
I anslutning till att realisera målsättningen att få forskningsresultat att komma 
till användning har kommunikation löpande diskuterats inom Mistra: ”En väl 
utbyggd kommunikation mellan forskare och avnämare är av största vikt för 
att nå användbara resultat, som omsätts i praktisk handling.”777 Kommunika-
tion är med andra ord knuten till att bygga broar till användarna och för att 
brygga över ”dödsdalen” och utgör således något som ligger till grund för att 
erhålla framgångsrika forskningsprogram.778  Beträffande diskussionerna inom 
Mistra om kommunikation kan man notera hur betydelsen av kommunikation 
i tilltagande utsträckning har accentuerats under stiftelsens första tio år som 
finansiär. Men man kan även notera hur kommunikation diskuteras på två 
nivåer, dels i fråga om forskningsprogrammens kommunikation med använda-
re, dels Mistras egen kommunikation som finansiär.779 Denna senare handlar 
om att ”skapa intresse och förståelse i forskarsamhället för MISTRAs verk-
samhet och idé så att högklassiga MISTRA-program och -projekt kommer till 
stånd”780 och syftar till att marknadsföra Mistra och dess ”verksamhetsidé”.781 
Det är dock den kommunikation som skall äga rum mellan forskare och prak-
tiker i syfte att främja genomslagskraften av forskningsprogrammens resultat 
som utgör huvudintresset här. 

I anvisningarna för programplanering framhålls betydelsen av att ”få alla 
medverkande att enas om visioner och mål för programmet”782 och ”kommu-
nikation handlar om att upprätta en gemenskap, ett gemensamt synsätt”.783 I 
dokument och diskussioner inom Mistra betonas återkommande betydelsen 
av dialog med användarna och att denna dialog måste äga rum redan på 
planeringsstadiet, men man poängterar även att användarnas delaktighet inte 
upphör där, utan dialogen bör föras kontinuerligt även under forsknings-
processen: 

Användbarheten – och ibland också själva problemformuleringen – vinner 
ofta på att dialogen mellan forskare och tänkbara användare sker parallellt 
med själva forskningsprocessen.784 

                                                           
777 MISTRA årsrapport 2000 s. 6. 
778 MISTRA – visionär och finansiär (2001) s. 3; Programkonferens 2001, skriftligt anförande. 
779 Se “MISTRAs informationsstrategi” (1998); MISTRA – visionär och finansiär (2001). Notera 
också att programmen sedan år 2000/2001 uppmanas att anställa någon som ansvarar för 
forskningsprogrammets kommunikation, likaså har även Mistra anställt en kommunikatör. 
Våren 2001 anordandes även ett möte mellan forskningsprogrammens kommunikatörer. 
780 ”MISTRAs Informationsstrategi” (1998).  
781 MISTRA – visionär och finansiär (2001) s. 3. Betydelsen av att satsa på informationsstrategier 
tog fart under 1997 genom att dokumentet ”MISTRAs informationsverksamhet” kom till (SP 
nr 19), under 1998 lade man ut ett arbete om detta på en konsult, Erik Lövgren, vilket 
resulterade i en rapport ”Strategisk miljöforskning och kommunikation” och man utvecklade 
dokumentet ”MISTRAs Informationsstrategi” (1998).  
782 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 7.  
783 Programkonferens 2001, skriftligt anförande Måns Lönnroth.  
784 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 11.  
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Stiftelsens ledning har dessutom poängterat att forskningen inte är klar förrän 
forskningsresultat har omsatts i handling hos aktörer och att forskaren – 
särskilt programledningen – har ett huvudansvar.785 Mistras ledning framhåller 
alltså vikten av dialog och att användarna skall inkluderas i hela forskningspro-
cessen, från problemformulering till genomförande och resultatspridning.786 
Kommunikation mellan forskare och praktiker efterfrågas eftersom det antas 
vara ”av största vikt för att nå användbara resultat”787 och ”Ju närmare sam-
verkan mellan forskare och tänkbara användare – desto bättre förutsättningar 
för framgång!”788 I Vägvisare för MISTRA program, vilket är det huvudsakliga 
dokumentet som behandlar programmens kommunikation, framhålls att 
potentiella användare skall inkluderas, helst redan på planeringsstadiet av ett 
forskningsprogram och att kontakterna därefter skall ske fortlöpande. I 
MISTRA 2004 betonar man att ”avnämarnas analys av problemen måste styra 
forskningens uppläggning mer än vad som hittills skett”.789 Betydelsen av att 
användarna är delaktiga redan på planeringsstadiet har, som tidigare framgått, 
även legat till grund för att interimistiska programstyrelser har kommit att 
tillsättas redan vid beslut om planeringsbidrag.790 I denna diskussion framträ-
der således en bild av att samverkan mellan forskare och användare är en 
process präglad av ömsesidighet och att användarnas erfarenheter och pers-
pektiv kan berika forskningen. Användarna skall med andra ord ges en roll i 
forskningsprogrammet, vilket motiveras av att de skall ”föra in erfarenhets-
kunskap”.791 Denna bild måste dock kontrasteras mot det sätt som förhållan-
det mellan forskare och praktiker presenterades i anslutning till ”dödsdalen”, 
men också i relation till vad kommunikationen beskrivs handla om.  

I samband med att metaforen om ”dödsdalen” behandlades ovan framgick 
det att brobyggandet främst ålades forskaren, att det var forskaren som ansva-
rade för att brobygget skulle komma till stånd.792 I anslutning till denna diskus-
sion framträdde också en bild av att det är forskaren som skall föra över resul-
tat. Denna föreställning har även synliggjorts i samband med att betydelsen av 
genomslag studerades vilket i huvudsak har presenterats som att forskaren 
skall utgå från användarens behov och tillgodose detta. Uppmärksammar man 
vad kommunikation framställs handla om och hur den skall gå till kan man 
löpande notera beskrivningar som ”att presentera forskningsresultat på ett 
                                                           
785 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 43-44; ”Strategi för 
genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 15; MISTRA  årsrapport 1998 s. 3; MISTRA 
årsrapport 1999 s. 3.  
786 MISTRA 2004 s. 4; ”Strategi för genomslag från MISTRA-program” (2003) s. 15; MISTRA 
årsrapport 1999 s. 2; MISTRA årsrapport 2000 s. 6; Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 11, 
rev. version (2003) s. 12; Programkonferens 1997, kansliets minnesanteckningar. 
787 MISTRA årsrapport 2000 s. 6. 
788 Vägvisare för MISTRA program (2001) s. 7. 
789 MISTRA 2004 (2000) s. 9.  
790 se avsnitt 2.1.2, 5.2.  
791 Programkonferens 2003, minnesanteckningar.  
792 se avsnitt 5.1.1. 
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tillrättalagt och lättbegripligt sätt”793 och att ”information och språkbruk måste 
anpassas för att nå ut”.794 I anslutning till att syntesarbete och kunskapssam-
manställningar diskuteras framträder snarlika beskrivningar. Syntesarbetet 
presenteras som en central del för att kommunicera forskningsprogrammets 
resultat där användarna, enligt Mistras ledning, inte ”behöver ha enstaka 
forskningsresultat”, utan ”forskningsresultat insatta i sitt sammanhang”.795 En 
uppgift för forskarna är att ”lägga tillrätta forskningsresultat för användarnas 
behov”.796 En central del i forskningsprogrammen blir därför att göra kun-
skapssammanställningar, vilka enligt Mistra skall ligga till grund för att rikta in 
forskningsprogrammet, men också för att ”resultat och slutsatser [skall kunna] 
tappas av fortlöpande”.797  

Sammantaget framträder ett, som jag vill benämna, instrumentellt förhåll-
ningssätt till vad kommunikation mellan forskare och praktiker syftar till. Det 
är instrumentellt så till vida att det handlar om att kommunikation efterfrågas 
för att resultera i att forskare sprider sina resultat och att detta skall göras på 
ett sådant sätt att den tilltänkta användaren tar till sig resultatet och omsätter 
det till någon form av handling. Jag menar att det sätt som Mistras ledning 
talar om kommunikation på har denna betydelse även om jag inte tror att 
något av dessa uttalanden i sig skall tolkas bokstavligt; jag tror inte att någon 
på kansliet eller styrelsen skulle framhålla att forskningsresultat i sig skall 
anpassas eller tillrättaläggs så att de passar mottagaren. Jag menar att slutsatsen 
ändå är rimlig, eftersom man inte kan åsidosätta det sätt – det mönster – som 
finns inom Mistra för att beskriva vad kommunikation innebär. Det handlar 
alltså här om förhållandet mellan enskilda utsagor och påståenden om dessas 
allmängiltiga relevans. En enskild utsaga kan vara olyckligt formulerad eller 
vila på obetänksamhet, men när det inom en mängd områden finns ett 
återkommande drag i hur texter skrivs, i hur något presenteras i tal, då kan de 
enskilda utsagorna användas som exempel på en generell förståelse, ett 
allmänt synsätt.  

Mistras diskussioner om kommunikation är alltså starkt knutna till målet att 
få forskningsresultat att bli använda. Kommunikation kommer därmed främst 
att handla om att effektivisera resultatspridning. Beträffande denna uppgift att 
sprida forskningsresultat kan man dock notera att en utveckling ägt rum från 
att denna uppgift ålades forskarna och varje enskilt program, till att man har 

                                                           
793 Programkonferens 1997, kansliets minnesanteckningar.  
794 Programkonferens 2000, kansliets minnesanteckningar. 
795 ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta över!” (2002) skriftligt anförande s. 6. 
796 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 32.  
797 MISTRA årsrapport 1999 s. 2. I Vägvisare för MISTRA program (1999) betonar man att 
kunskapssammanställningarna syftar till att kunna rikta in forskningen på kritiska frågor och att 
de bl a kan ge ”programmet ett nyttovärde för problemägarna redan från start (s. 8). I den 
reviderade versionen av dokumentet (2001) framhåller man att sammanställningarna bl a syftar 
till att ”tala om vilken betydelse programmet kan ha för användarna” (s. 8). Denna formulering 
återfinns även Vägvisare för MISTRA program (2003) s. 8. 
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börjat diskutera om inte detta är något som finansiären kan (och bör) delta i 
samt att samordningsmöjligheter kan finnas.798 Dessutom kan man notera den 
motsägelsefullhet som jag tidigare omnämnt i fråga om vems ansvar det är att 
få forskningsresultat att komma till användning. I samband med metaforen 
om ”dödsdalen” läggs ansvaret entydigt på forskaren, vilket inte överensstäm-
mer med de diskussioner som förs i anslutning till programplanering och 
motfinansiering. Tar man hänsyn till dessa diskussioner och hur kommunika-
tion presenteras framträder dock en bild som gör gällande att praktisk använd-
ning kan åstadkommas genom att ta utgångspunkt i de behov användarna har. 
Genom denna betoning på forskarens roll framträder underförstått en 
uppfattning om att när forskningsresultat inte kommer till användning beror 
det på att forskarna har ägnat sig åt fel saker. Problemet kan följaktligen delvis 
förklaras av att forskarna helt enkelt inte har ansträngt sig tillräckligt mycket. 
Emellertid måste man även uppmärksamma förhållandet att Mistra inte har 
någon möjlighet att styra eller kontrollera några andra aktörer än forskarna. 
Forskarna står i ett beroendeförhållande till Mistra i och med att stiftelsen står 
för en betydande andel av forskarnas finansieringsmöjligheter. Det är därför 
enbart på forskarnas verksamhet som man kan ställa krav.  

5.3 Användbar forskning och forskningens användbarhet 
Mistras diskussioner om vilka användarna är och vad det innebär att forskning 
är användbar har kommit att ta sin utgångspunkt i att forskningsprogrammen 
har olika målsättningar och heterogena användargrupper. Samtidigt framträder 
en norm i fråga om användarnas roll och forskningens resultat vilken begrän-
sar vilka användare som kan komma ifråga. Beträffande denna normbildning 
vill jag resa ett generellt spörsmål ifråga om forskningens användbarhet. Det 
handlar om att hela denna diskussion, såsom den kommer till uttryck i Mistra, 
tenderar att ta sin utgångspunkt i en föreställning om att: (1) det finns en 
användare (en eller flera användargrupper), (2) användaren har ett problem, 
(3) användaren kan kommunicera problemet, (4) och forskaren kan lösa detta 
problem. Med andra ord menar jag alltså att Mistras forskning bygger på att 
det går att identifiera en användargrupp och att det går att föra en dialog med 
denna, men också att dessa grupper själva kan artikulera vilka problem det är 
som de vill ha lösta. Denna modell har därmed stora likheter med den modell 
för samverkan mellan forskare och användare som har benämnts beställar–
utförarmodell eller klientmodell för forskning.799 
                                                           
798 Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–2002 (1997) s. 43-44. Denna utveckling 
framträder särskilt i samband med diskussionerna om kommunikation i vid mening, dvs både 
programmens och Mistras kommunikation, se t ex ”MISTRAs Informationsverksamhet” 
(1998); ”MISTRAs Informationsstrategi” (1998) s. 4; Programkonferens (2001) skriftliga 
anförande; MISTRA – visionär och finansiär (2001). 
799 Beställar–utförarmodellen diskuteras i Björn Wittrocks och Stefan Lindströms studie av 
energiforskningsprogrammet. En underförstådd föreställning i detta program var enligt 
Wittrock och Lindström att myndigheter och departement kunde agera som kunder och att de 
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Centrala förutsättningar i denna modell om beställare och utförare är att 
forskningen skall ta sin utgångspunkt i problem som någon ”användare” har, 
vilket jag menar har betydelse både för vilka användargrupper som kan kom-
ma i fråga och för vilka miljöproblem det därmed kommer att bedrivas forsk-
ning om. Sammantaget har det alltså betydelse för vilken forskning som ter sig 
relevant och vilken roll forskning bör ha. Utifrån detta konstaterande kommer 
jag i detta avsnitt försöka förklara varför denna norm finns inom stiftelsen 
genom att ta avstamp i den starka inriktning som finns i Mistra på att forsk-
ningen skall resultera i handling. Men jag kommer även att behandla vilka 
effekter denna inriktning får på forskningen och vilken slags forskning som 
främjas.  

5.3.1 Att åstadkomma handling 
Att forskningsresultat skall komma till användning har funnits som målsätt-
ning i Mistra alltsedan starten 1994 och man kan notera hur stiftelsen redan 
inledningsvis klargjorde sin målsättning till att: ”MISTRA eftersträvar forsk-
ningsprogram som kräver gränsöverskridande samarbete mellan discipliner, 
institutioner och nationer och mellan vetenskapssamhället, offentlig förvalt-
ning och näringslivet i alla dess former.”800 Emellertid kan man observera hur 
diskussionerna inom stiftelsen i tilltagande utsträckning har kommit att 
fokusera på samverkan mellan forskarsamhället och samhället i övrigt, mellan 
forskning och praktik. Detta visar sig till exempel i de diskussioner som förts i 
samband med styrelsens strategisamtal under 2003 där genomslagskraften 
sattes centralt, men också i olika dokument som utformats i fråga om prog-
ramplanering, framgångsfaktorer, och kommunikation. Detta innebär dock 
inte att betydelsen av gränsöverskridande mellan discipliner har minskats, utan 
det är formerna för denna diskussion som har tagit delvis nya uttryckssätt. 
Disciplinöverskridande anses fortfarande vara nödvändigt, i synnerhet för att 
åstadkomma praktiskt användbara forskningsresultat.801 Förutom att en 
betoning på samverkan mellan forskare och praktiker har kommit till stånd 
kan man konstatera att målsättningen med samverkan har preciserats, men 
också att en utveckling skett i fråga om formerna för hur detta skall realiseras.  

                                                                                                                                                                          
kunde vända sig till forskningsutförande enheter som åtog sig ”att som ’kontrakterade parter’ 
/…/ utföra ett specificerat uppdrag” (s. 156). För att denna modell skall fungera måste vissa 
villkor vara uppfyllda: ”kunderna” måste veta vad de vill få utfört, det måste råda enighet hos 
beställare och utförare om vilken forskning det är som skall komma till stånd, det måste finnas 
kvalificerade forskningsutförare som beställarna kan vända sig till, och slutligen så måste 
utförarens resultat komma till användning hos beställaren (s. 156-158). Se Björn Wittrock & 
Stefan Lindström (1984) De stora programmens tid passim. Klientmodellen vilar på snarlika 
förutsättningar och behandlas av G. Delanty (2001) Challenging Knowledge s. 101-102; N. Morris 
(2000) s. 426. Se även David Guston (1996) ”Principal-agent theory and the structure of 
science policy” Science and Public Policy vol. 23. nr 4 s. 229-240. 
800 MISTRA årsrapport 1995 s. 2.  
801 MISTRA 2004 (2000) s. 4-5; MISTRA årsrapport 2002 s. 4; MISTRA årsrapport 2003 s. 8-9. 
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Från att Mistras ledning har talat om användning i vid mening, så har man 
preciserat detta krav till att det handlar om att forskningen skall resultera i ett 
nytt handlande hos den målgrupp som finns.802 Det krav Mistra ställer på 
forskningen är att det skall vara en handlingsutlösande forskning, att det skall 
vara en forskning som leder till att ett annat handlande kommer till stånd.803 
Att forskning skall resultera i ett annat handlande implicerar, utifrån den 
diskussion som fördes i avsnitt 5.1, att vad som räknas som användning ges en 
snäv tolkning. Kunskapsbildning i allmänhet, att praktiker erhåller nya insikter, 
en ny inställning till problemet eller till vilka lösningar eller åtgärder som är 
möjliga är inte tillräckligt för Mistra, utan det skall vara ett nytt handlande, ett 
nytt agerande. Samtidigt förs diskussioner även i andra termer, särskilt i anslut-
ning till vad som räknas som ett genomslag och om vilka målsättningarna är. 
Detta ligger till grund för den tvetydighet jag menar är framträdande i stiftel-
sen, en tvetydighet som kommer att behandlas ytterligare i nästa kapitel.  

Inriktningen på handling inom Mistra innebär att begreppet ’användning’ 
brukas på ett snävt sätt. Det är dock väsentligt att understryka att den utveck-
ling som ägt rum, i vilken handling har kommit att ställas alltmer centralt, 
mycket väl kan förstås som att det är ett klargörande som skett i stiftelsen. 
Målsättningen tycks ha funnits alltsedan starten, men målsättningen har blivit 
omformulerad och förs på ett delvis nytt sätt och med delvis nya begrepp. Att 
’handling’ har en snäv betydelse framträder även i betoningen på att Mistras 
forskning syftar till att vara handlingskraftig, det vill säga forskningen skall 
resultera i att något görs och som Måns Lönnroth gett uttryck för behöver det 
inte vara det bästa, utan det viktiga är just att något görs.804 Denna starka 
inriktning mot att åstadkomma handlande är särskilt framträdande i samband 
med diskussionerna om ”dödsdalen”. Jag menar att man måste fråga sig 
varifrån denna stora fokusering på handlande härrör. Vad är det som kan ligga 
till grund för att Mistras ledning så starkt fokuserar på att forskning skall leda 
till handling? 

Metaforen om ”dödsdalen” inrymmer en fatalistisk syn, att om inte 
forskningsresultat kommer till användning så faller de ner i en ”dödsdal” och 
båda sidor, det vill säga forskarnas värld och användarnas värld, kommer att 

                                                           
802 Som vi såg ovan har uppfattningen kommit till uttryck att ”det är bara den som kan använda 
forskningsresultaten som kan avgöra om resultaten kan användas”, vilket speglar denna 
centrala roll användarna tillskrivs inom stiftelsen, se ”MISTRAs första tio år – detta är vi stolta 
över” (2002) skriftligt anförande s. 6. 
803 Intervju: Måns Lönnroth; ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 2, 5. Notera att Mistra 
även poängterat att forskningen inte är avslutad förrän forskningsresultaten har kommit till 
användning, se t ex Programkonferens 2001, skriftligt anförande. 
804 Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar. Måns Lönnroth gav uttryck för att 
”tillräckligt bra är bättre än bäst”, med vilket han sade sig vilja poängtera att forsknings-
programmen inte behöver vila på den senaste forskningen och att praktikern inte behöver den 
senaste kunskapen, utan framhöll att praktikern är intresserad av att få tillräckligt med kunskap 
så att det räcker för dennes behov.  
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förtvina.805 Som jag förde fram i avsnitt 5.1.2 innebär denna beskrivning 
förutom en skarp uppdelning mellan forskare och praktiker, en ödesmättad 
ton som knyts till samhällets utveckling. Den senare består i att samhällets 
utveckling görs avhängig användningen av forskningsresultat. En aspekt som 
kan ligga till grund för att förstå denna inriktning är miljöfrågans karaktär och 
den djupt liggande problematik som miljöproblemen visar på. De forsknings-
insatser som gjorts i samhället under de senaste 40 åren, det vill säga alltsedan 
den moderna miljöpolitiken tog form under 1960-talet, har lett till avsevärda 
förbättringar i många avseenden, men också visat på det komplexa och 
svårhanterliga problem som miljöfrågorna innebär exempelvis genom att de 
tenderar att vara djupt konfliktfyllda. Att då som Mistra kräva fokus på att 
åstadkomma handling, riskerar att skjuta bort konfliktfyllda frågor. Handling 
speglar i någon mån att åtgärder vidtas och därmed framträder en bild av att 
kunskap och kontroll finns över samhällets utveckling: Genom att handling 
kommer till stånd visar samhället att det inte står handfallet inför de komplexa 
och konfliktfyllda problem som miljöfrågorna utgör. Men fokuseringen på 
användning och handling kan även visa på en förändrad värdering av forsk-
ning, att forskningens roll har givits en ny, eller delvis förändrad, tolkning 
vilken är sprungen ur själva föreställningarna om nyttan med forskning. 
Denna fråga menar jag är mycket central och skall här undersökas närmare 
genom att uppmärksamma den roll forskaren ges i Mistra i fråga om att 
åstadkomma handling, men också vilka konsekvenser detta kan få för forsk-
ningens inriktning och forskarens roll.  

5.3.2 Forskningens inriktning och forskarens roll 
Inriktningen att forskningen skall vara handlingsutlösande får omfattande 
konsekvenser för vilken roll forskaren skall ha. Denna fråga har återkomman-
de rests på de sammankomster där Mistras forskning har diskuterats. Ett par 
programchefer har tagit fasta på att Mistras krav innebär att forskaren måste 
lära sig detta sätt att arbeta och att det kräver en viss typ av forskare.806 Att 
individer har olika fallenhet och intresse för olika saker är självklart och att 
kritisera stiftelsen för att verksamheten innebär något nytt, och att det i sig är 
fel, är irrelevant. Anledningen till att jag påtalar detta bottnar i den tendens 
som finns hos kanslipersonalen att avfärda den kritik som riktats mot Mistra 
på basis av att framhålla att stiftelsen endast utgör en liten del och att det finns 
andra finansiärer som tryggar den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden (se 
avsnitt 5.1.1). Mistra är dock inte någon obetydlig finansiär i Sverige och jag 
menar att den roll som forskaren ges i Mistra är relevant att begrunda.807 Det 
                                                           
805 se avsnitt 5.1.1. 
806 Intervju: programchef 1, 2, 15. 
807 Att uppskatta Mistras andel är svårt. Att avgränsa miljöforskning är i sig problematiskt och 
Mistra har ett mandat som inte enbart inordnar sig i detta fält. I FRN:s utvärdering 1998 
bedömdes den totala budgeten för forskning om miljö och om hållbar utveckling omfatta 500–
600 miljoner per år, inkl. den forskning EU finansierar i Sverige, se Forsknings för hållbar 
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är således en intressant och betydelsefull fråga att undersöka på vilket sätt 
Mistras målsättningar med verksamheten påverkar forskarens roll: vilken 
uppgift är det som framträder?  

En del programchefer har på olika sätt gett uttryck för att om man skall 
vara verksam inom ett Mistra-program måste man delvis lämna sin forskarroll 
för en period.808 Mistras verksamhet anses innebära delvis nya spelregler och 
som en programchef menade är arbetet snarast att likna vid ett konsultarbete i 
och med den utförarroll som framträder i förhållande till användarna.809 Till 
viss del kan denna diskussion återföras till att programcheferna talar utifrån 
sin specifika ställning, vilket innebär en förhållandevis ny roll i forsknings-
sammanhang, men diskussionerna framträder även hos forskare verksamma i 
programmen.810 Uppenbarligen uppfattar alltså en del forskare, involverade i 
Mistras program, att verksamheten ligger i utkanten av – eller har lämnat – det 
som de menar utmärker en forskningsverksamhet. Hos några programchefer 
har detta kommit till uttryck som att forskaren förväntas agera som en 
”policymaker” och att forskaren skall utföra ett uppdrag åt en beställare.811 
Frågan är alltså vad det är i detta som dessa forskare vänder sig mot?  

Att forskaren ges en utförarroll i förhållande till praktikern är särskilt tydligt 
i samband med att metaforen om ”dödsdalen” diskuteras, men också i 
samband med att syntes diskuteras. Genom att fokusera på en diskussion som 
fördes i anslutning till den workshop om syntesarbete som Mistra anordnade i 
april 2003 tror jag att invändningarna mot denna roll synnerligen väl kan 
belysas. Workshopen riktade sig primärt till de program som fokuserar på 
naturresursfrågor och internationella förhandlingar och som underlag fanns 
dokumentet ”Kunskapsbaserade synteser”. I detta dokument presenteras tre 
olika betydelser av syntes: (1) problemorienterad syntes av kunskapsläget, (2) 
sammanställning av handlingskunskap, och (3) forskningsöversikt (state-of-
the-art).812 I den gruppdiskussion jag lyssnade till utgjorde den andra innebör-
den av kunskapssynteser – sammanställning av handlingskunskap – grund för 
omfattande diskussion och hård kritik. Sammanställning av handlingskunskap 
presenteras i dokumentet ”Kunskapsbaserade synteser” som ”att [ge] underlag 
och consensus kring hur man bör handla”813 och att ”det primära är att 
                                                                                                                                                                          
utveckling – forskningsstrukturella perspektiv FRN 1998:20 s. 51. Tar man utgångspunkt i dessa 
siffror finansierar Mistra en dryg tredjedel av den forskning som utförs.  
808 Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar; Programchefsmöte 2003, minnesanteck-
ningar; Syntesworkshop 2003, minnesanteckningar. Några programchefer menar att denna roll 
innebär att välja bort egen forskning, men också att forskningsverksamhet i stort förändras i o 
m den resultatorientering som finns, se intervju: programchef 7, 10, 13, 15. Två programchefer 
för fram att Mistra innebär nya spelregler för forskning, se intervju: programchef 1, 2.  
809 Intervju: en programchef; Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar. 
810 Syntesworkshop 2003, minnesanteckningar.  
811 Programchefsmöte 2002, minnesanteckningar från ett gruppsamtal; Programchefsmöte 
2003, minnesanteckningar.  
812 ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) Jan Nilsson, Mistra s. 2. 
813 ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 2. 
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komma fram till mycket konkreta förslag till åtgärder eller handlingssätt”.814 
Idén överensstämmer således med tanken på att Mistras forskning skall vara 
handlingsutlösande. Den primära invändning mot denna uppgift som forskar-
na hade i den grupp jag lyssnade till var att man ålägger forskaren rollen att 
rekommendera vilka beslut som bör tas eller vilka handlingar som bör utföras. 
Detta ansåg de vara en uppgift som skall baseras på fler faktorer än vetenskap-
liga perspektiv. Forskarna menade att beslut om hur vi skall, eller bör, handla, 
är – och kommer alltid vara – präglade av, och ta sin utgångspunkt i, värde-
ringar. Såsom några av dessa forskare framhöll är ett beslut om vad man bör, 
eller skall, göra ett politiskt beslut och således ett beslut som enligt deras 
mening skall fattas av demokratiskt tillsatta personer. Om forskaren ges denna 
roll som beslutsfattare så är det att likna vid en teknokrati.815 

I litteratur brukar teknokrati ofta skiljas från expertvälde och i diskussionen 
på syntesworkshopen användes just begreppet teknokrati. Skillnaden mellan 
dessa två styrformer är att i den förra innebär det att teknokraten, det vill säga 
forskaren, experten eller motsvarande, är den som fattar beslut. I ett expert-
välde å andra sidan ankommer själva beslutsfattande på de valda politikerna, 
men underlagen och processen fram till beslutsfattande är präglade av exper-
tens kunskapshorisont.816 Att associera till och diskutera forskningens roll i 
förhållande till miljöfrågor som starkt vetenskaps- och expertberoende är en 
relevant och träffande beskrivning.817 Att tala om frågorna i termer av 
teknokrati är betydligt starkare och vid ett samtal med en av de forskarna som 
ingick i denna grupp betonade han skillnaden mellan teknokrati eller expert-
beroende. Han framhöll dessutom att Mistras program ges en stor roll genom 
att de i och med sin storlek och utgångspunkt i att ”tala med en röst” kan få 
ett avgörande inflytande på hur en viss fråga skall hanteras i Sverige, utrymmet 
för alternativa tillvägagångssätt och åtgärder kan därför bli förhållandevis 
ringa.818 

Under syntesworkshopen påtalade några forskare den orimlighet de 
bedömde finnas i det ”böra” som var framskrivet i anslutning till handlings-
syntes till närvarande kanslipersonal. Jan Nilsson som ledde workshopen 
reserverade sig och drog tillbaka det starka normativa inslaget. Han poängte-
rade att han inte avsåg att forskarna skall fatta beslut, utan sade sig vilja betona 
att forskningen skall få större betydelse för beslutsfattandet. Det jag vill 
poängtera genom redogörelsen för denna diskussion är det återkommande 

                                                           
814 ”Kunskapsbaserade synteser” (2003) s. 5. 
815 Syntesworkshop 10-11 april 2003, minnesanteckningar; se även intervju: programchef 13.  
816 Frank Fischer (1990) Technocracy and the Politics of Expertise s. 17-19.  
817 Miljöfrågorna har, vilket jag nämnt tidigare, var präglade av en teknokratiskt beslutsfattande, 
vilket inte innebär detsamma som teknokrati. Johan Hedrén har urskiljt centrala drag för detta 
teknokratiska beslutsfattande, de är: tekniskt språkbruk, den vetenskapliga kunskapens överord-
nade ställning och konformitet, dvs jämförelser mellan olika problemställningar och åtgärdsför-
slag saknas eller görs endast i ringa utsträckning, se J. Hedrén (1994) s. 146-147.  
818 Syntesworkshop 10-11 april 2003, minnesanteckningar efter enskilt samtal med en forskare. 
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drag som framträder i Mistras verksamhet om att forskningen skall påverka 
beslutsfattande i högre utsträckning och att det i denna målsättning finns en 
underförstådd utgångspunkt i att forskarnas inflytande kan göra beslutsfattan-
det mera rationellt. Även om inte Mistra ger uttryck för den teknokratiska 
beslutsmodellen, utan framhållit att forskarnas uppgift är att ge relevant 
underlag,819 tolkar ändå några forskare att Mistras krav implicerar att forsk-
ningsprogrammet skall resultera i anvisningar om hur man bör göra.  

Den starka betoning som finns inom stiftelsen på att forskningens resultat 
skall påverka beslutsfattandet mera och att forskningen skall vara handlings-
utlösande implicerar att forskarna måste agera på ett annat sätt, det vill säga på 
ett sätt som inkluderar att ge handlingsrekommendationer eller handlingsföre-
skrifter. Skillnaden i hur detta krav, denna propå, om att ge handlingsrekom-
mendationer uppfattas tror jag bottnar i olika föreställningar om såväl vad 
vetenskap är som politikens uppgift. Om forskningens resultat och vetenskap-
lig kunskap förstås som värdeneutrala, objektiva och universella så är det inte 
orimligt att önska att dessa ”experter” skall ha ett avgörande inflytande på hur 
en fråga skall hanteras. Förstår man däremot vetenskaplig verksamhet som 
präglad av ansatser, perspektiv och intressen innebär kravet på att forskaren 
skall ge handlingsrekommendationer snarast ett förespråkande av en teknokra-
tisk beslutsprocess. Följaktligen förefaller detta teknokratiska beslutsfattande 
endast rimligt om teknokraten, det vill säga forskaren eller experten, kan vara 
opartisk och neutral, samt om beslutet är baserat på ”rena” fakta. Detta förut-
sätter i sin tur en bestämd epistemologi, nämligen en rationalistisk kunskaps-
syn. Det var tveklöst så att forskarna i den grupp som jag lyssnade till på 
syntesworkshopen, forskare med vitt skilda ämnesbakgrunder omfattandes 
såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga ämnen, inte delar 
teknokratiidealet, men vilket är en kunskapssyn som återkommande kommer 
till uttryck i Mistras verksamhet och präglar utformningen av anvisningar och 
rekommendationer till programmen. Viktigt att uppmärksamma i anslutning 
till detta är att Mistra återkommande, även innan diskussioner om syntes 
sattes i centrum, har efterfrågat systemanalys, matematiska modeller samt 
systematiska angreppssätt. Allt detta kan, och bör nog här, förstås i en kontext 
av att forskningen skall och kan, om man bara formaliserar tillräckligt mycket, 
vara objektiv.  

                                                           
819 MISTRA årsrapport 1999 s. 5. Se även Miljöstrategisk forskning: Inriktning och resurser 1998–
2002 (1997) s. 17-19. 
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KAPITEL 6 

Förutsättningar och villkor för samtida 
kunskapsproduktion 

Huvudintresset i denna avhandling har varit att undersöka idéer och uppfatt-
ningar om miljöfrågans problematik och forskningens roll såsom de kommer 
till uttryck i Mistra. Det återkommande mönster som har framträtt i de teman 
som har undersökts, det vill säga forskningens organisering, inriktning, former 
och användbarhet, visar på ett i grunden rationalistiskt förhållningssätt till hur 
forskning bör bedrivas såväl som ett instrumentellt synsätt på vilken roll 
forskning och vetenskaplig kunskap bör ha i samhället. Den forskning Mistra 
efterfrågar har syftat till att innebära ett nytänkande i fråga om mål och medel 
för att bedriva forskning och man söker få till stånd en kunskapsproduktion 
som kännetecknas av samverkan mellan forskare från olika discipliner såväl 
som mellan forskare och praktiker. En slutsats av denna studie är att Mistras 
arbetssätt är problematiskt så till vida att man söker få detta nytänkande till 
stånd genom att utgå från en bestämd organisationsmodell, vilket innebär att 
forskningen i någon mån likriktas, men också genom att man med administra-
tiva (styr-)medel försöker få till stånd integration och praktisk användning. 
Men analysen i denna avhandling är inte slut vid dessa konstateranden. 
Stiftelsens inriktning kan även förstås som ett inslag i en generell trend som 
karakteriserar samtida kunskapsproduktion, inte minst mot bakgrund av 
inriktningen mot disciplinöverskridande forskning bedriven i samverkan med 
avnämare och utifrån en tillämplighetskontext. Därmed kan denna studie av 
Mistra även ligga till grund för att reflektera över de förändringar som skett i 
allmänhet inom samtida kunskapsproduktion och över de (politiska) förutsätt-
ningar och villkor som forskning bedrivs utifrån.  

Detta kapitel kommer således att ta utgångspunkt i den diskussion som 
omger samtida kunskapsproduktion och använda analysen av Mistra till att 
förstå den inriktning som samtida forskning och vetenskap har. I detta ingår 
att samla och summera de tendenser som har framträtt i analysen av Mistra, 
men också att se vad Mistra kan lära oss om samtida kunskapsproduktion i 
övrigt; detta särskilt genom att beakta den lärprocess som finns hos stiftelsens 
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personal i fråga om att organisera och administrera en dylik kunskapsproduk-
tion. Huvudintresset riktas således mot den samlade bild som framträder i 
Mistra, det vill säga det jag tidigare benämnt ”Mistra som uttryck”. Men 
kapitlet kommer dessutom att behandla politiska förutsättningar och villkor 
som omger kunskapsproduktion i allmänhet och miljöforskning i synnerhet 
och detta primärt utifrån ett svensk perspektiv. Den analysstrategi som blir 
central utgörs av misstankens hermeneutik; en analysstrategi som, vilket jag 
underströk i inledningskapitlet, alltid måste innebära ett tentativt och prövan-
de förhållningssätt och som i mitt sätt att använda den i mångt och mycket 
syftar till att resa spörsmål och väcka idéer, snarare än att ge definitiva svar. 
Analysen kommer följaktligen att innebära ett mera reflexivt förhållningssätt 
och utrymme för att ventilera tankar och idéer som väckts i samband med 
denna studie, men den innebär också att jag intar ett kritiskt förhållningssätt 
till den utveckling som kan observeras i samtida kunskapsproduktion såväl 
hos Mistra som generellt i samhället. Min analys landar i en reflektion om det 
senmoderna samhällets förhållningssätt till vetenskap, till kunskap och till 
forskning. Jag menar att man kan urskilja ett ambivalent förhållningssätt och 
ett tillstånd som kan kännetecknas av epistemologisk oklarhet. Vad denna 
tendens handlar om och kan bottna i, liksom om det är unikt för Mistra och 
för samtiden, kommer att sättas centralt i kapitlets andra avsnitt. 

6.1 Samtida kunskapsproduktion och fallet Mistra 
Inom kunskapsproduktionslitteratur finns åtskilliga begrepp och metaforer 
som används för att beskriva den trend som präglar samtida kunskapsproduk-
tion; en trend som kännetecknas av krav på samhällsrelevans och tillämplig-
hetskontext, men också av att kunskap produceras av fler aktörer och i 
samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer.820 Det man kan notera 
är att teorierna oavsett benämning – Mode 2, Triple Helix, post-akademisk 
vetenskap, akademisk kapitalism – tar utgångspunkt i en förhållandevis snarlik 
beskrivning av vad som kännetecknar samtida kunskapsproduktion. Ett 
centralt inslag i diskussionerna om detta handlar om att kunskap har blivit 
alltmer betydelsefull för samhällets ekonomiska utveckling och att kunskap 
produceras i en interaktion mellan olika aktörer.821 Ett andra betydelsefullt 
inslag utgörs av att samhället och samhällets problem har kommit att betraktas 
                                                           
820 M. Gibbons m fl (1994) The New Production of Knowledge; H. Nowotny m fl (2001) Re-Thinking 
Science; H. Etzkowitz & L. Leydesdorff red. (1997) Universities and the Global Knowledge Economy. A 
Triple Helix of University-Industry-Government Relations; J. Ziman (1996) ”’Post-academic Science’: 
Constructing Knowledge with Networks and Norms”; S. Slaughter & L. Leslie (1997) Academic 
Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. 
821 S. Slaughter & L. Leslie (1997) passim; L. Leydesdorff & H. Etzkowitz (1997) “A Triple 
Helix of University-Industry-Government Relations” s. 155; M. Gibbons m fl (1994) s. 3-8; 
Zaheer Baber (2001) “Globalization and Scientific Research: the Emerging Triple Helix of 
State-Industry-University Relations in Japan and Singapore”, Bulletin of Science, Technology & 
Society vol 21, nr 5 s. 401-402; M. Jacob & T. Hellström red. (2000) The Future of Knowledge Pro-
duction in the Academy s. 1-2; John Ziman (2000) Real Science: What it is and what it means s. 69-79.  
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som alltmer komplexa, och i detta ryms en förändrad syn på vetenskaplig 
kunskap; att kunskap om komplexa problem alltid kommer att vara förbunden 
med osäkerhet.822 Den traditionella positivistiska vetenskaps- och kunskaps-
synen anses därmed ha spelat ut sin roll; dess utfästelse om universellt giltig 
kunskap uppfattas inte längre vara tillämplig – om den nu någonsin har varit 
det – för det senmoderna samhällets problem.823 Den idé som därmed 
kommer till uttryck är att dessa problem kräver en ny slags vetenskap, en ny 
form av kunskapsproduktion som är kontextberoende och reflexiv. Hur långt 
utvecklingen av denna är gången utgör föremål för diskussion inom samtida 
litteratur om vetenskap och kunskapsproduktion.  

I litteratur om kunskapsproduktion används ofta miljöfrågan som exempel 
på ett område i vilken en ny form av kunskapsproduktion är särskilt angelägen 
i och med dess överskridande av gränser mellan natur- och kulturfrågor och 
därmed av en traditionell indelningsgrund för vetenskapliga discipliner.824 I 
Mistra har diskussioner förts i termer av att dess forskning utgör en ny slags 
kunskapsproduktion, vilket i synnerhet aktualiserats av inriktningen mot 
forskning för hållbar utveckling. I denna diskussion inom Mistra, vilken ligger 
i linje med litteratur om miljöfrågan och hållbar utveckling samt inom forsk-
ningspolitik och kunskapsproduktion,825 har man bland annat framhållit att 
den gamla kunskapsproduktionen inte är relevant för den ansats som skall 
prägla Mistras verksamhet.826 Man har även förhållit sig till den diskussion 
som förs i samhället kring en förändrad kunskapsproduktion och själva 
uppfattat sig medverka till en kunskapsproduktion i enlighet med Mode 2 och 
Triple Helix-modellen.827 Eftersom dessa två teorier för samtida kunskaps-
produktion är de mest spridda och diskuterade finns anledning att undersöka 
dem närmare i denna studie, men inte för att förklara den inriktning Mistra 
har. Dessa teorier har inte den precisionsgrad som krävs för att säga något 
djupare om den kunskapsproduktion vi här har att göra med. Jag vill i stället 
                                                           
822 Detta är särskilt framträdande i begreppet ”post-normal vetenskap”, vilken utgör en veten-
skap som är utvecklad för att hantera de komplexa problem som det senmoderna – det post-
moderna – samhället ställs inför, en vetenskap som måste kunna hantera konstant förändring 
och genuin osäkerhet, se S. Funtowicz & J. Ravetz (1993) ”Science för the post-normal age”, 
Futures; S. Jasanoff & B. Wynne (1998) ”Science and decisionmaking”. En snarlik hållning 
kommer även till uttryck hos H. Nowotny m fl (2001) s. 17-19.  
823 En dylik uppfattning framträder t ex hos J. Ziman (2000); M. Gibbons m fl (1994); H. 
Nowotny m fl (2001); J. Ziman (1996); S. Jasanoff & B. Wynne (1998). Författarna tycks dock 
inta olika hållningar i fråga om det är en utveckling som lett till att vetenskaplig kunskap inte 
längre kan vara universell, eller om det är idén om universell kunskap som brister.  
824 H. Nowonty m fl (2001) s. 131-134; U. Beck (1992) kapitel 7; S. Funtowicz & J. Ravetz 
(1993) passim; Scott Lash m fl (1996) Risk, Society & Modernity s. 1-8. Detta är även särskilt 
framträdande i samband med att disciplinöverskridande behandlas, se t ex J. Klein (1990) s. 
115; J. Klein (1996) s. 87-88, 96-101; L. Salter & A. Hearn (1996) s. 150-151.  
825 se avsnitt 1.1.1, 3.1.1. 
826 se t ex ”A MISTRA Research Programme Proposal – General Requirements” (1997).  
827 ”Underlag för diskussion om former för och organisation av Mistras framtida satsningar” 
(2003) s. 2; Programchefsmöte 2003, minnesanteckningar. 
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använda analysen av Mistra för att belysa de svagheter som det visar sig att 
dessa teorier rymmer. En av dessa svagheter rör epistemologiska frågor. 
Huvudsakligen fokuserar jag på Mode 2 eftersom denna teori för mer omfat-
tande diskussioner om sociala aspekter av vetenskap och om epistemologiska 
spörsmål i anslutning till produktion av kunskap. 

6.1.1 Kunskapsproduktion genom Mode 2 och Triple Helix 
Kärnan i kunskapsproduktion i enlighet med Mode 2 utgörs av att kunskap 
produceras i en tillämplighetskontext, att kunskapen är transdisciplinär, har en 
heterogen krets deltagare och inte enbart produceras i en akademisk miljö.828 
Författargruppen runt Michael Gibbons och Helga Nowotny, vilka presente-
rat Mode 2, tar fasta på innehållsliga förändringar i kunskapsproduktionen, att 
kunskap produceras i en ny kontext, utifrån nya värderingar och av fler aktö-
rer, men de betonar även att förhållandet mellan olika aktörer har förändrats 
liksom att kunskap organiseras på ett nytt sätt. Studerar man modellen Triple 
Helix kan man konstatera att denna senare fråga om organisering står central. 
Utgångspunkten i denna modell består i att kunskapssamhället har förändrat 
relationen mellan universitet, industri och de styrande (”government”) och att 
dessa inte längre kan betraktas som separata sfärer.829 Loet Leydesdorff och 
Henry Etzkowitz, vilka presenterat Triple Helix-modellen, menar att samtida 
kunskapsproduktion sker i samverkan mellan dessa tre sfärer och att de 
utvecklas i en ömsesidig relation till varandra.830 Författarna hävdar att denna 
modell om Triple Helix har ersatt den tidigare modellen för kunskapsproduk-
tion, en modell som de menar utgick från en idé om att de tre institutionella 
sfärerna är separata och att kunskap flödar mellan dem i enlighet med en linjär 
modell, det vill säga utifrån idén om att kunskap utvecklas från grundforsk-
ning över till tillämpad forskning för att sedan föras ut i samhället i form av 
produkter, processer, modeller.831  

I diskussionerna om Triple Helix ligger tyngdpunkten på relationen mellan 
industri och akademi och på innovationsprocesser. Leydesdorff och 
Etzkowitz framhåller dock att modellen inte bara är tillämplig för teknisk 
utveckling, utan är en modell för hela samhällets kunskapsproduktion och för 
kunskapsproduktion i nationer oavsett industriell nivå.832 De knyter an till en, 
enligt deras mening, generell samhällsförändring i vilken vetenskap i tilltagan-
                                                           
828 M. Gibbons m fl (1994) s. 1-16.  
829 Loet Leydesdorff & Henry Etzkowitz (1997) s. 155. 
830 Henry Etzkowitz, Andrew Webster & Peter Healey red. (1998) Capitalizing Knowledge. New 
Intersections of Industry and Academia s. 5; H. Etzkowitz (2002) ”The Triple Helix of University-
Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation” SISTER working paper 2002:11 
s. 2. 
831 H. Etzkowitz, A. Webster & P. Healey (1998) s. 5-6; H. Etzkowitz & A. Webster (1998) 
“Entrepreneurial Science: The Second Academic Revolution“, Capitalizing Knowledge s. 42. Se 
även M. Gibbons (1994) s. 30.  
832 H. Etzkowitz (2002) s. 2; H. Etzkowitz, A. Webster & P. Healey (1998) s. 17; L. Leydesdorff 
& H. Etzkowitz (1997) s. 161.  
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de utsträckning värderas utifrån dess ekonomiska värde. Detta ligger till grund 
för att de talar om en kapitalisering av kunskap, vilken de också anser ha inne-
burit förändringar i de normer som vetenskap bedrivs och värderas utifrån. 
Författarna framhåller till exempel att Mertons klassiska norm om forskarens 
opartiskhet inte längre gäller,833 utan att den norm som vetenskap och 
forskning värderas utifrån idag är sprungen ur en samhällelig kontext och 
utifrån kunskapens ekonomiska betydelse.834 Etzkowitz och Leydesdorff 
menar att det därför finns en oro för vad denna utveckling kan innebära för 
forskningen, men de ger inte själv uttryck för denna oro. Däremot poängterar 
de att eftersom Triple Helix-modellen är komplex, verkar inom ett instabilt 
system och är i konstant förändring, är de involverade aktörerna reflexiva så 
till vida att de löpande justerar och reflekterar över sin egen position samt 
över institutionella möjligheter och begränsningar.835 Etzkowitz har dessutom 
framhållit att de tre sfärerna är jämbördiga och att inte någon sfär dominerar 
över de andra, samt betonat betydelsen av kommunikation mellan dem och att 
det sker en ständig översättningsprocess dem emellan.836  

Åtskilliga av de drag som framträder i modellen om Triple Helix förekom-
mer också i Mode 2-teorin om kunskapsproduktion, till exempel samverkan 
mellan aktörer, tillämplighetsinriktning och ett brott med den linjära model-
len.837 Författarna till Mode 2 för även fram idén om att kvalitetskontrollen 
har blivit vidare så till vida att forskning värderas utifrån fler aspekter än vad 
den tidigare kollegiala utvärderingsprincipen utgick från.838 Författarna menar 
dessutom att en nyckelegenskap i Mode 2 utgörs av reflexivitet.839 Denna 
reflexivitet framhålls vara sprungen ur att kunskap är kontextberoende, vilket 
innebär att kunskapen alltid är rotad i en kontext, och de förgivettaganden 

                                                           
833 Robert Merton diskuterade vetenskapens kärna (etos) utifrån de s k CUDOS-normerna, de 
är: Communialism, Universality, Disinterest, Objectivity, Scepticism, se Robert Merton 
(1996/1957) ”The Normative Structure of Science”, The Sociology of Sciences vol 1, red. H. 
Nowotny & K. Taschwer; J. Ziman (1996) s. 67-69. 
834 H. Etzkowitz (1997) ”The Entrepreneurial University and the Emergence of Democratic 
Corporativism”, Universities and the Global Knowledge Economy red. H. Etzkowitz & L. Leydesdorff 
s. 145; H. Etzkowitz, A. Webster & P. Healey (1998) s. 2-3. Utvecklingen om att värdera 
kunskap utifrån dess ekonomiska betydelse står centralt även bakom begreppet ”akademisk 
kapitalism” som även Shelia Slaughter och Larry Leslie talar om, men de ger dock uttryck för 
en väsentligt annorlunda tolkning av effekterna av denna norm. Jag kommer i 6.1.3 att utveckla 
detta spörsmål om en utgångspunkt i en ekonomisk norm och värderingsbas.  
835 L. Leydesdorff & H. Etzkowitz (1997) s. 158-159. 
836 H. Etzkowitz (2002) s. 2. 
837 M. Gibbons m fl (1994) Kunskapsproduktionen i Mode 2 formas av någons behov och 
intressen (s. 54), den bedrivs i en interaktion mellan olika aktörer och är marknadsorienterad och 
konkurrensinriktad (s. 68). Gränser suddas ut och den linjära modellen saknar relevans (s. 30). 
838 M. Gibbons m fl (1994) s. 8, 18, 33. Se även Yuko Fujigaki & Loet Leydesdorff (2000) 
“Quality control and validation boundaries in a triple helix of university-industry-government: 
‘Mode 2’ and the future of university research”, Social Science Information vol. 39 nr. 4 
839 M. Gibbons m fl (1994) s. 7, 102.  
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som finns i denna kontext måste ständigt misstros och omprövas. Detta efter-
som en bestämd uppfattning om hur ontologin ser ut hämmar reflexivitet.840  

Begreppet Mode 2 lanserades 1994 i boken The New Production of Knowledge 
och författarna tog utgångspunkt i att en ny form av kunskapsproduktion 
hade börjat framträda, vilken de skildrar genom att kontrastera den mot den 
gamla, mot det författarna benämner Mode 1. Mode 1 beskrevs i enlighet med 
klassisk naturvetenskap och genom förekomsten av en bestämd föreställning 
om vetenskap och vetenskaplig kunskap. Denna kunskapsproduktion 
framställs som disciplinär och bedriven inom en homogen miljö, det vill säga 
inom universitetsmiljön, vilket innebär att problem definieras och löses i en 
akademisk krets, en krets som också ansvarar för att utvärdera vetenskaplig 
kvalitet. Eftersom Gibbons med flera presenterade Mode 2 i kontrast mot 
denna ”traditionella” modell framställdes de två formerna som separata. Även 
om författarna har betonat att man skall förstå Mode 2 som sprungen ur 
Mode 1 samt poängterat att de två formerna existerar vid sidan om varandra 
har åtskillig kritik riktas mot just deras sätt att presentera de två formerna.841 

Den tillämplighetsinriktning som, vid sidan av disciplinöverskridande och 
samverkan mellan forskare och användare, kännetecknar Mode 2 är enligt 
Gibbons med flera inte enbart knuten till en industriell produktutveckling, 
utan skall ges en betydlig vidare tolkning. Författarna betonar också att 
grunden till tillämplighetsinriktningen härleds från att kunskap produceras i en 
social kontext, vilken enligt författarna präglar hela kunskapsproduktions-
processen.842 Betydelsen av denna sociala kontext är central i Helga 
Nowotnys, Peter Scotts och Michael Gibbons gemensamma bok Re-Thinking 
Science, en bok som kan betraktas som en fortsättning på och utveckling av The 
New Production of Knowledge. En central skillnad mellan dessa två verk är att de 
förändringar som skett inom kunskapsproduktion i förhållande till övergripan-
de samhällsförändringar sätts i centrum i den senare boken. Denna samhälls-
förändring beskriver de som framväxten av ett Mode 2-samhälle; ett samhälle 
som går bortom de kategorier som präglat det moderna.843  
                                                           
840 M. Gibbons m fl (1994) s. 102-103.  
841 Denna kritik riktas mot att diskutera kunskapsproduktion i termer av att en form har 
kommit att ersättas av en annan, men också mot att Mode 1 ges en så pass homogen 
beskrivning samt påståendet att Mode 2 innebär nya egenskaper för kunskapsproduktionen. Se t 
ex Peter Weinberg (1997) ”From ’Finalization’ to ’Mode 2’: old wine in new bottles?”, Social 
Science Information, vol. 36 nr. 4; M. Jacob (2000) ”’Mode 2’ in Context: The Contract 
Researcher, the University and the Knowledge Society”, The Future of Knowledge Production in the 
Academy; G. Delanty (2001); A. Rip (2000) ”Fashions, Lock-ins and the Heterogenity of 
Knowledge Production”, The Future of Knowledge Production in the Academy; E. Shove (2000) 
”Reciprocities and Reputations: New Currencies in Research”, The Future of Knowledge Production 
in the Academy; B. Godin (1998) ”Writing Performative History: The New New Atlantis”, Social 
Studies of Science vol. 28, nr. 3.  
842 M. Gibbons m fl (1994) s. 4, 7; se även H. Nowotny (2001) passim. 
843 H. Nowotny m fl (2001) s. 4. Författarna framhåller även inledningsvis att denna bok syftar till 
att korrigera en del misstag de gjorde i The New Production of Knowledge och sätter därför fokus på 
kunskapsproduktion i en vidare kontext än utifrån ”vetenskapssamfundets” perspektiv (s. 2-4). 
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Nowotny med flera ger uttryck för att det senmoderna samhället – Mode 2-
samhället i deras terminologi – är präglat av ökad komplexitet och av att 
gränser mellan olika sfärer i samhället har brutits ner. Författarna framhåller 
att vetenskap och samhälle har blivit oskiljbara och de hänvisar till vetenskaps-
sociologiska studier och till att kunskapsproduktion sker i en vidare kontext än 
i ”vetenskapssamhället”.844 De talar även om att normförändringar har skett i 
fråga om vad som präglar vetenskap och poängterar att Mertons normer för 
god vetenskap, däribland opartiskhet, universalitet och objektivitet, inte är 
tillämpliga på Mode 2-kunskapen.845 Författarna betonar att i kunskapspro-
duktion i enlighet med Mode 2 sätts samhällets behov och intressen i centrum 
och den kontextualisering som präglar den vetenskapliga aktiviteten anses 
ligga till grund för en reflexiv kunskap och vetenskap.846 Nowotny, Scott och 
Gibbons tar således fasta på den osäkerhet som de anser prägla det senmoder-
na samhället och på att kunskap är kontextberoende, och beskriver att 
förhållandet mellan vetenskap och samhälle har ändrats från idén om ”science 
speaks to society” till att ”society speaks back to science”.847 Detta innebär att 
de menar att den demarkationslinje som tidigare funnits mellan vetenskap och 
samhälle har förlorat sin giltighet.848 En tes i Re-Thinking Science utgörs av att 
expertisens roll har förändrats. Den höga utbildningsnivån ligger till grund för 
att de påstår att ”vi alla är experter” och att kunskapsproduktionen har blivit 
demokratiserad, det vill säga medborgarna är delaktiga i produktionen av 
kunskap.849  

Dessa två teorier om samtida kunskapsproduktion – Mode 2 och Triple 
Helix – betonar visserligen olika aspekter av samtida kunskapsproduktion, 
men deras utgångspunkter och övergripande beskrivning är på det stora hela 
                                                           
844 H. Nowonty m fl (2001) s. 2. 
845 H. Nowonty m fl (2001) s. 58-61.  
846 H. Nowonty m fl (2001) s. 18-19 s. 178-179; M. Gibbons m fl (1994) s. 102-103 
847 H. Nowonty m fl (2001) s. 50. Notera att det inte är citat. Nowotny m fl parafraserar här 
Wildavskys ”science speaks truth to power”, vilken har används för att beskriva förhållandet 
mellan vetenskap och politik, dvs att vetenskap informerar politik och kan ligga till grund för 
ett rationellt beslutsfattande. Utgångspunkten för denna modell är förekomsten av en 
demarkationslinje mellan vetenskap och politik. Det finns åtskilliga modeller för att förklara 
förhållandet mellan vetenskap och politik och den hållning som Nowotny m fl ger uttryck för 
har stora likheter med Jasanoff och Wynnes ”hybrid-modell”, vilken har en konstruktivistisk 
utgångspunkt, se S. Jasanoff & B. Wynne (1998) s. 15-18. 
848 H. Nowonty m fl (2001) s. 29. Notera att Nowotny m fl presenterar detta på ett sätt som 
tycks göra gällande att en demarkationslinje har funnits, dvs att det har varit möjligt att dra en 
gräns mellan vetenskaplig kunskap och annan kunskap, mellan vetenskap och politik. Detta kan 
kontrasteras med den hållning som t ex Latour ger uttryck för om att kunskapsproduktion alltid 
har bedrivits i denna interaktion, men att det funnits en normbildning som tar fasta på en gräns 
mellan vetenskap och samhälle. Men uppmärksamma också att bara för att ett samtal sker både 
från vetenskap till samhälle och vice versa innebär det i sig inte att demarkationslinjen löses 
upp. Nowotny m fl betonar att gränsdragningen har förlorat sin giltighet, huruvida de menar att 
detta innebär att det inte finns någon gräns överhuvudtaget, eller om det är flera gränser är 
emellertid oklart i Re-Thinking Science. 
849 H. Nowotny m fl (2001) s. 220-222. 
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överensstämmande. De är eniga om att kunskapsproduktion idag i tilltagande 
utsträckning görs med utgångspunkt i att vara samhällsrelevant, att bedrivas i 
samverkan mellan olika aktörer och i flera institutionella miljöer, men också 
att den utmärker sig genom att vara disciplinöverskridande. Även om inget av 
dessa element utgör något helt nytt råder en stor enighet hos långt fler 
författare än Gibbons, Nowotny, Etzkowitz och Leydesdorff om att detta är 
en samtida trend i forskningspolitik och i kunskapsproduktion.850 Det man 
däremot kan notera är att flera av dessa andra författare har skilda uppfatt-
ningar i fråga om effekterna, eller konsekvenserna, av denna utveckling.851 
Författarna till Mode 2, men också till Triple Helix, beskriver samtida 
kunskapsproduktion som kontextberoende och reflexiv. Hos Nowotny med 
flera framhålls kontextberoende vara avhängig närheten mellan forskare och 
användare och en tolkning av vad reflexiviteten kan bestå i utgörs av att 
forskarna förhåller sig till vad användarna vill ha. Men författarna har även 
klargjort att reflexiviteten är sprungen ur den ontologiska osäkerhet som 
präglar samtida kunskap, vilket anmodar att synliggöra förgivettaganden.852 
Förekomsten av denna kunskapsproduktion är emellertid något som tycks bli 
taget för givet; någon diskussion om förutsättningarna för reflexiviteten förs 
inte och ej heller presenteras något empiriskt stöd.  

Att samverkan och förhållandet mellan akademi och industri (och andra 
samhällsaktörer) har ändrats har visats i olika studier, exempelvis sådana som 
har påvisat förändringar i medelstilldelning, gjort analyser av nätverksbild-
ningar etcetera.853 Propåerna från statsmakternas sida, liksom från forsknings-
finansiärer, gör även gällande att denna ”nya” kunskapsproduktion efterfrå-
gas.854 Men det är förhållandevis få studier som fokuserar på hur kunskaps-
                                                           
850 se t e x J. Ziman (2000) s. 59-82; G. Delanty (2001) s. 101-106; M. Jacob & T. Hellström 
red. (2000) passim; Norma Morris (2000) ”Science policy in action: policy and the researcher” 
s. 425-451; Z. Baber (2001) s. 401-403; N. Morris (2000) s. 425-451; David Demeritt (2000) 
”The new social contract for science” s. 308-329. 
851 Se t ex G. Delanty (2001) s. 106-114; N. Morris (2000); D. Demeritt (2000); S. Slaughter & 
G. Rhoades (1996). 
852 M. Gibbons m fl (1994) s. 102-103.  
853 Karen Seashore Louis & Melissa S. Anderson (1998) ”The Changing Context of Science and 
Univeristy-Industry Relations”, Capitalizing Knowledge red. H. Etzkowitz m fl; Jacqueline Senker 
m fl (1998) Science and Technology Knowledge Flows Between Industrial and Academic 
Research: A Comparative Study”, Capitalizing Knowledge red. H. Etzkowitz m fl; Mats Benner & 
Ulf Sandström (2000) “Institutionalizing the triple helix: research funding and norms in the 
academic system, Research Policy s. 291-301; Niclas Adler m fl (2000) “A Model for the 
Institutionalization of University-Industry Partnership: The FENIX Research Programme”, The 
Future of Knowledge Production in the Academy red. M. Jacob & T. Hellström; Martin Hällsten & Ulf 
Sandström (2002) ”Högskoleforskningens nya miljarder”, Det nya forskningslandskapet red. U. 
Sandström. 
854 I Sverige återspeglas denna utveckling i forskningspolitiska propositioner och låg t ex till 
grund för etableringen av stiftelserna, men finns också i senare politiska propositioner. I dessa 
propositioner framträder en tendens av att fokusera på forskningens nyttoaspekter och att 
försöka styra forskningen mot bestämda områden, samtidigt framhålls också vetenskapens 
behov av frihet som grundläggande, se t ex proposition 1996/97:5 Forskning och samhälle; 
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produktion bedrivs, organiseras och administreras, eller om vilka normer som 
kunskapen värderas utifrån. För detta behövs empiriska studier och analysen 
av Mistra kan härvidlag utgöra en god grund. Jag menar alltså att analysen av 
Mistra kan användas för att undersöka hur denna slags kunskapsproduktion 
kan komma till uttryck, visa på vilka normer och föreställningar som finns om 
kunskap och kunskapens roll, liksom vilka förväntningar som finns på 
forskning.855 Analysen av Mistra kan följaktligen användas för att exemplifiera 
dessa teorier i fråga om hur denna form av kunskapsproduktion kan tolkas 
och har tolkats i ett specifikt fall. I vilken mån Mistra härvidlag representerar 
en generell utveckling kan emellertid inte sägas på grundval av min studie.  

6.1.2 Vad kan vi lära oss av exemplet Mistra?  
Utifrån att betrakta Mistra som ett exempel på denna nya form av kunskaps-
produktion som beskrivits i litteraturen kan de insikter vi erhållit i analysen av 
Mistra och de lärdomar vi kan dra även säga något om samtida kunskapspro-
duktion i vid mening. De aspekter jag särskilt kommer att fokusera på är vilka 
föreställningar som kommer till uttryck om forskningens roll och funktion 
liksom hur dessa kan forma kunskapsproduktionen. Ett stort intresse riktas 
även mot samverkan mellan forskare och avnämare. Det handlar således här 
om att på ett övergripande sätt undersöka vilka föreställningar som ligger till 
grund för att efterfråga denna form av kunskapsproduktion och vilka normer 
som framträder i fråga om vad kunskapen värderas utifrån.  

Ett centralt inslag i Mistra och i samtida litteratur om kunskapsproduktion 
består i en tilltagande betoning på samhällsrelevans. Denna kommer bland 
annat till uttryck som att forskning skall bedrivas i en tillämplighetskontext 
och i samverkan med avnämare.856 Denna utveckling har inte enbart betydelse 
för den kunskap som produceras, utan jag vill börja med att fästa uppmärk-
samhet på hur denna inriktning troligtvis även förändrar forskningsfinansiä-
rernas roll i kunskapsproduktionen. Analysen av Mistra har visat på den 
betydelsefulla roll som särskilt kanslipersonalen har i fråga om urval och 
bedömning av ansökningar, detta genom att ansvara dels för den första 
                                                                                                                                                                          
proposition 1999/2000:81 Forskning för framtiden – en ny organisation för forskningsfinansiering; 
proposition 2000/2001:3 Forskning och förnyelse. För analys av denna utveckling, se M. Benner 
(2001); M. Benner & B. Persson (2002). Studerar man strategier från andra forsknings-
finansiärer än Mistra är det påtagligt hur t ex disciplinöverskridande forskning särskilt 
efterfrågas, se Vetenskapsrådets forskningsstrategi 2005–2008 s. 23-24; Riksbankens Jubileumsfonds 
årsberättelse 2002 s. 11-12, men även att samverkan med näringslivet skall främjas och att 
forskningen skall bidra till ekonomisk tillväxt, se Formas forskningsstrategi 2005–2008 s. 4-5. 
855 Det finns givetvis en del studier gjorda som fokuserar på dessa kvalitativa aspekter i olika 
utsträckning och med utgångspunkt i olika material, se t ex S. Slaughter & L. Leslie (1997); N. 
Morris (2000); D. Demeritt (2000); Merle Jacob (2001) ”Managing the Institutionalisation of 
Mode 2 Knowledge Production”, Science Studies vol. 14 nr. 2.  
856 Notera att kravet på samhällsrelevans inte är nytt, men att man kan urskilja olika innebörder 
vid olika tidsperioder (och hos olika aktörer). Som några författare menar finns en tendens i 
dag att samhällsrelevans betraktas som alltmer inriktat mot tillämpningar och nytta i mer konk-
reta termer, se J. Ziman (1996) s. 70; T. Nybom (1997) s. 130-135; N. Morris (2000) s. 425. 

 201  



Kapitel 6 

urvalsprocessen, dels valet av vetenskapliga utvärderare och aktörer som skall 
representera samhällsintresset.857 Att en dialog förs mellan kanslipersonalen 
och förslagsställarna under planeringsprocessen, men även under själva 
forskningsprocessen, förstärker den påverkan som stiftelsen har på forsk-
ningen. Bedrivs forskning dessutom i programform, som den till stor del görs 
i Mistra, framträder också en tendens till att kontrollbehovet från finansiärens 
sida ökar, vilket i Mistra tycks bottna i att varje enskild satsning har en 
förhållandevis stor andel av den totala budgeten. I de ”idéstöd” som Mistra 
finansierar, vilka har snarlika målsättningar som forskningsprogrammen, 
förekommer inte alls denna dialog eller direkta och indirekta styrning som 
präglar forskningsprogrammen (se avsnitt 2.2.1, 2.3).858  

Även om den arbetsmetod som präglar Mistras verksamhet kan betraktas 
som unik i fråga om tilltron till möjligheten att kunna administrera och 
organisera fram en bestämd form av forskning menar jag att forskning som 
drivs av målsättningen om samhällsrelevans och tillämplighetskontext i sig 
medför ett större utrymme för finansiären att påverka den forskning som 
kommer till stånd. Detta beror på att vad som uppfattas som relevant och god 
forskning är avhängigt olika intressen och att vid en samhällsrelevant forsk-
ning är det alltså samhällsintresset som ges en central roll. Men att bedöma 
vad som är samhällsintresset är långt ifrån en neutral eller objektiv fråga och 
hur detta avgörande skall göras är därför ett betydelsefullt och intrikat 
spörsmål. Den idé om objektivitet som förutsattes prägla den kollegiala 
utvärderingen av vetenskaplig kvalitet förefaller bli än mer problematisk vid 
bedömning av samhällsrelevans. Betydelsen av att uppmärksamma och 
medvetandegöra vilka intressen och perspektiv som får ligga till grund för att 
göra denna värdering är därmed stort. Detta betyder inte att krav på samhälls-
relevans är fel, utan min poäng handlar om att uppmärksamma de svårigheter 
som finns i anslutning till att avgöra något så diffust som samhällsrelevans. En 
dylik bedömning måste därmed präglas av en stor öppenhet och medvetenhet 
om de olika uppfattningar som finns om vad som är samhällsrelevant (men 
också om vad som är god forskning/god vetenskap). Och jag menar att det i 
denna studie har framgått att Mistras ledning inte tycks reflektera över detta, 
vare sig i samband med att externa utvärderare anlitas eller i fråga om kansliets 
och styrelsens egen roll (se avsnitt 2.2, 3.3.1, 3.4.1, 4.2.1).  

                                                           
857 Notera att kanslipersonalens roll för bedömning av planeringsanslag har förändrats. I 
samband med utlysningar inom Den nya biologin och Changing Climate har konsulterande 
bedömningsgrupper funnits. Kanslipersonalen är dock fortfarande ansvarig för själva beslutet, 
se avsnitt 2.2.1, 2.2.2. 
858 Att stora forskningsprogram kan bli tyngda av en byråkratisk apparat är långt ifrån unikt för 
Mistras program, utan framhålls t ex av K. Bred Wray (2002) ”Epistemic significance of 
collaborative research”, Philosophy of Science vol. 69, nr 1 s. 164-166. Ett inslag i detta är den 
målstyrning som även finns i Mistras program, problem med en dylik styrform i forskning 
behandlas även av G. Wallén (1980) s. 70-79; Carl M. Allwood & Jan Bärmark (1999) ”The role 
of reserach problems in the process of research”, Social Epistemology vol. 13, nr. 1.  
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Sammantaget kan man alltså konstatera att en dylik forskningsinriktning ger 
ett betydligt större utrymme för finansiären att påverka vilken forskning som 
skall komma till stånd genom valet av vilka som får göra bedömningen. Men 
även den form som Mistra valt att organisera huvuddelen av sin forskning i – 
programformen – för med sig att varje enskilt program kan få avgörande 
inflytande på hur ett problem förstås och vilka sätt som anses vara möjliga 
och rimliga för att hantera problemet. Detta är en effekt i synnerhet i det fall 
programmet skall drivas med en gemensam vision och med en gemensam 
problemuppfattning och om programmet har en avgörande storlek för ett 
lands forskning inom området.859 Att finansiären är en deltagare i kunskaps-
produktionen är i sig givet, men den aktiva roll Mistras kanslipersonal har i 
planering, inför beslut och under forskningsprocessen innebär att denna 
stiftelses roll som policyaktör rimligtvis är starkare än hos en traditionell 
forskningsfinansiär.860  

Ett utmärkande drag inom Mistra såväl som inom litteratur om samtida 
kunskapsproduktion är att forskning skall bedrivas i samverkan mellan 
forskare och praktiker, mellan forskare och avnämare. I kapitel 5 satte jag 
denna inriktning i fokus för analys och i stiftelsen, liksom i litteratur om Mode 
2, presenteras avnämarna som en bred grupp aktörer. Inom Mistra kunde man 
emellertid notera att diskussionerna om avnämarnas roll sker utifrån villkor 
som främjar en ekonomiskt stark aktör, eller en aktör som åtminstone kan 
driva en agenda. Noterar man dessutom att programstyrelserna i hög utsträck-
ning utgörs av näringslivsföreträdare och myndighetsrepresentanter och att 
det inom stiftelsen förs omfattande diskussioner i fråga om kommersialisering 
av forskningsresultat, menar jag att det framträder en outtalad norm enligt 
vilken resultatet av Mistras forskning förväntas vara kommersiella produkter, 
processer eller andra tillämpningar (se avsnitt 3.2.2, 5.2.1). Visserligen kan 
man notera att dessa förväntningar har tonats ned, men att Mistras forskning 
skall ge konkreta bidrag kvarstår i form av att ge underlag till internationella 
förhandlingar, leda till kommersialiserbara resultat eller resultera i verktyg och 
processer för naturresurshantering. Den forskning som Mistra skall finansiera 
vägleds med andra ord av en instrumentell målsättning i form av att forsk-
ningens resultat skall kunna omsättas till åtgärder som höjer miljökvaliteten 
och att förekomsten av detta resultat i princip skall kunna visas på förhand. 
Denna målsättning är instrumentell så till vida att forskning värderas utifrån 
det förväntade värdet att resultera i någon form av miljöförbättrande åtgärd, 
                                                           
859 Brad Wray tar upp olika effekter av programkonstellationen och däribland att stora program 
kan komma att fungera som ett lobbyorgan, se B. Wray (2002) s. 166. Detta har även rests av 
en forskare i samband med Mistras syntesworkshop 2003 (minnesanteckningar).  
860 Detta fenomen där finansiären tar en aktiv roll i såväl planering som utförande av forskning 
framträder i anslutning till diskussionen om interactive research, i vilken forskare, finansiär och 
användare av forskning alla är delaktiga under hela forskningsprocessen, se Alister Scott (1999) 
”Designing ’interactive’ environmental research for wider social relevance” ESRC Global 
Environmental Change Programme Special Briefing nr. 4, red. A. Scott m fl.  

 203  



Kapitel 6 

till exempel genom en ny produkt, eller process, eller genom att ett nytt 
handlande kommer till stånd. Den forskning som innebär bättre förståelse av 
problemets komplexitet eller ökad kunskapsbildning har inte för Mistra varit 
ett relevant mål, om det inte samtidigt på förhand kan visas eller antas leda till 
ett annat agerande som innebär miljöförbättrande åtgärder. Notera dock den 
förändring som kan komma till stånd i och med förslaget om att finansiera 
forskning som syftar till djupare förståelse över miljöfrågornas roll i samhälls-
utvecklingen, men också att forskningsområdet enligt förslaget görs avhängigt 
förekomsten av att institutioner eller organisationer säger sig vara beredda på 
att omsätta forskningsresultaten till en förändrad policy (se avsnitt 3.2.1).  

Den självbild som framträder inom Mistra beträffande vilka som är intres-
senter för stiftelsens forskning tar, som jag nämnde ovan, utgångspunkt i en 
föreställning om en bred grupp användare. Jag menar emellertid att den roll 
Mistra ger användarna inte sätts i relation till vilka användare man därigenom 
vänder sig till och att den roll användarna förväntas ha begränsar vilka som 
kan komma i fråga.861 Denna tendens att åsidosätta frågor till exempel om 
vilka användarna är, vilken roll de har samt hur olika former av samverkan 
mellan forskare och praktiker har betydelse för kunskapsproduktionen, är 
dock långt ifrån unik för Mistra, utan framträder även hos Gibbons och 
Nowotny. Dessa författare talar om betydelsen av samverkan med avnämare, 
men utan att resa frågor om vilken roll de förväntas ha eller hur denna roll har 
betydelse för vilka avnämare som man vänder sig till. En snarlik kritik har 
även förts fram av sociologen Gerhard Delanty som menar att det hos 
Gibbons och Nowotny framträder en underförstådd föreställning om att det 
är näringsliv och industri som utgör måltavlan för användarorienteringen.862 
Att forskning i tillämplighetskontext skulle ha en dylik inriktning avfärdas av 
Gibbons och Nowotny, men även av författarna bakom Triple Helix. Men 
ingen av dessa författarkollektiv behandlar denna fråga med hänvisning till 
empiriska studier. De undersöker med andra ord inte vilka som de facto blir 
användare och vilken roll de ges.  

I Mistra såg vi att utformningen av samverkan med avnämarna och fram-
förallt vilken roll de förväntas ha utgår från att de måste vara aktörer som kan 
ställa krav och som kan driva en agenda, men också att forskningen skall 
inriktas på att tillgodose avnämarnas behov (se avsnitt 5.2.1). Detta låg till 
grund för att jag i kapitel 5 omnämnde beställar–utförarmodellen och den 
modell för samverkan som exempelvis Delanty benämnt klientmodell, snarare 
än den tanke om demokratisering som Nowotny med flera talar sig varma 

                                                           
861 En parallell till detta är att man inte heller medvetandegör att de krav som ställs på forsk-
ningsprogrammen även har betydelse för vilken forskning som kan komma till stånd, t ex i 
fråga om att betoningen på uppföljningsbara mål innebär att särskilt kvantitativa forsknings-
ansatser främjas. Det finns med andra ord ett värdesystem som ligger till grund för bedömning 
av forskning som är sprungen ur en bestämd form av forskning, se avsnitt 2.2.2, 2.3, 3.2.2.  
862 G. Delanty (2001) s. 108-114.  
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för.863 Jag har tidigare berört dessa aspekter och analysen av Mistras verksam-
het visar på att forskaren ges en utförarfunktion i förhållande till användarnas 
önskemål och krav (se avsnitt 5.3).864 Denna aspekt, menar jag, kan relateras 
till ett genomgående drag som präglat stiftelsens sätt att organisera och initiera 
forskningsprogram, ett mönster som återspeglar en instrumentell kunskapssyn 
och rationalistiskt förhållningssätt till vetenskap. Detta förhållningssätt 
framträder i centrala delar av Mistras verksamhet; i tanken om storskaliga 
satsningar med ett program per problemområde, i tanken om att kunna utgå 
från en överordnad problemställning och i idén om att kunna organisera och 
administrera fram en bestämd form av kunskap, en kunskap som är lösnings-
orienterad, disciplinöverskridande och användarinriktad (se avsnitt 2.2, 2.3, 
3.4, 4.3, 5.3).  

Ett genomgående drag som således är framträdande i Mistras verksamhet 
består i ett åsidosättande av att uppmärksamma olikhet och mångfald i fråga 
om form och innehåll för forskningen. Det handlar såväl om en bristande 
uppmärksamhet på att forskning kan bedrivas utifrån olika idéer om vad som 
är rationellt, logiskt och bra, som att avnämarna – och andra aktörer som 
verkar i anslutning till forskningsverksamheten, exempelvis kanslipersonal, 
styrelseledamöter och utvärderare – kan ha olika värderingar, intressen och 
uppfattningar om vad god miljö är liksom vad som är relevant och bra 
forskning. Men jag menar att denna tendens även finns hos författarna till 
Mode 2 och Triple Helix, vilka förespråkar samverkan med avnämare, men 
utan att resa en diskussion om att dessa kan ha olika intressen och att verk-
samhetens utformning har betydelse för vilka perspektiv som främjas. I Mistra 
visar sig detta åsidosättande exempelvis i anslutning till det sätt man har valt 
för att organisera forskningen. Detta sker i forskningsprogram, vilket är något 

                                                           
863 H. Nowotny m fl (2001), se även G. Delanty (2001) s. 102, 113. Den diskussion Nowotny m 
fl för i fråga om en demokratisering av vetenskap tar utgångspunkt i den från vetenskaps-
sociologiskt håll drivna uppfattningen att kunskapsproduktion sker i en vid kontext och att alla 
som i någon mån använder kunskap är delaktiga i processen att avgöra vad som är kunskap (se 
avsnitt 1.2). Att Nowotny m fl låter detta ligga till grund för att framhålla att vi alla är delaktiga i 
kunskapsproduktionen och att den därmed är demokratiserad, vilket bl a tillskrivs bero på den 
höga utbildningsnivån, anser jag innebära åtminstone två felslut. För det första åsidosätter 
författarna de utestängningsmekanismer som finns i fråga om att ha tillträde till att sätta en 
agenda och därigenom kunna påverka vilka frågor som överhuvudtaget kan komma att resas till 
offentlig diskussion (dvs en brist på maktanalys). För det andra speglar den höga 
utbildningsnivån en underförstådd utgångspunkt i de man kan benämna som högindustrialise-
rade länder. Den vetenskapssociologiska ståndpunkten att kunskapsproduktionen sker i ”hela” 
samhället menar jag skall betraktas som en teoretisk-abstrakt hållning, vilken inte utan empirisk 
analys kan föras över till att antas gälla i praktiken.  
864 Att denna tendens finns i samtida kunskapsproduktion behandlas även av N. Morris (2000) 
s. 426-429; G. Delanty (2001) s. 102-108; Sujatha Raman (2001) ”From Industrial Feudalism to 
Industrial Capitalism: Putting Labour Back into Knowledge Politics”, The Future of Knowledge 
Production in the Academy, red. M. Jacob & T. Hellström s. 112-114. Även Elizabeth Shove menar 
att denna tendens finns, samtidigt som hon också visar på att nya system för egenkontroll 
byggs upp, se E. Shove (2000) s. 65-66. 
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som kan få en konsensusfrämjande effekt (avsnitt 3.4.1),865 och att dessa 
program skall organiseras enligt en och samma organisationsmodell och efter 
en och samma princip för rapportering och utvärdering, det vill säga principen 
om målstyrning (avsnitt 2.2.3, 3.4.1). Men tendensen visar sig även i samband 
med bedömning av forskningsansökningar. Jag vill särskilt framhålla betydel-
sen av det första steget i urvalsprocessen, vilken kanslipersonalen ansvarar för 
och som följaktligen har gjorts av en liten och relativt homogen grupp perso-
ner (avsnitt 2.2.2), men också betona förekomsten av olika teoretiska och 
metodologiska grunder i skilda discipliner, vilket har betydelse för hur anvis-
ningar för programplanering och rapportering påverkar samt hur bedömning 
av vetenskaplig kvalitet kan avgöras (avsnitt 2.2.1, 2.2.2, 4.2.1).  

Sammantaget menar jag att analysen av Mistra visar att planerings- och 
bedömningsprocessen, liksom diskussionerna i samband med samverkan såväl 
mellan forskare som mellan forskare och avnämare, speglar ett (omedvetet) 
åsidosättande av att kvalitets- och relevansbedömning av forskning oundvik-
ligen präglas av värderingar och intressen och att dessa skiljer sig mellan olika 
aktörer och intressenter, men även att de krav som ställs har betydelse för 
vilka forskningsansatser och perspektiv som kan komma till stånd. Resultatet 
är att Mistra efterfrågar en ny form av kunskapsproduktion, vilket bland annat 
kommer till uttryck genom uppmaningen att ta helhetsgrepp, att få till stånd 
integration mellan olika ansatser – mellan forskare och mellan forskare och 
praktiker – och att finansiera en samhällsvetenskaplig och humanistisk miljö-
forskning. Samtidigt har man organiserat sin verksamhet i enlighet med en 
modell om målstyrning och med en målsättning om att forskning skall resulte-
ra i konkreta miljöförbättrande åtgärder, vilket innebär att vissa perspektiv 
särskilt främjas. Observera att Mistras verksamhet inte behöver omfatta alla 
perspektiv och främja alla forskningsinriktningar, men att den utformning 
man har valt innebär att man motverkar det man samtidigt säger sig vilja ha 
(se avsnitt 3.3.1, 4.3). Följaktligen kan man notera hur Mistra lever med 
motstridiga förhållningssätt i och med att man ger uttryck för den komplexi-
tet, osäkerhet och obestämbarhet miljöfrågan karakteriseras av, samtidigt som 
man fortsätter att efterfråga lösningar och konkreta bidrag som i sig förutsät-
ter enkelhet, säkerhet och bestämbarhet. Men man lyckas inte heller med att 
lösa upp de spänningar som finns i och med att man inte tycks vara i stånd att 
analysera varför man inte får den forskning man säger sig vilja ha. Det finns 
med andra ord brister i Mistras inre logik och en avsaknad av reflektion. Den 
fråga som därmed måste resas, och där svaret, eller svaren, nödvändigtvis 
måste vara prövande, utgörs av varför denna brist föreligger?  

                                                           
865 Den strävan efter konsensus som förekommer inom Mistra tenderar att presenteras som en 
inledande konsensus beträffande målsättningen och lösning på problemet, vilket inkluderar 
normer, värden, mål och medel. Det är alltså inte en konsensus som följer på en reflexiv 
process, som i t ex Habermas diskursetik.  
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I anslutning till analysen i de tidigare empiriska kapitlen har jag behandlat 
enskilda delar av den tendens som är framträdande i Mistras arbete och jag har 
där berört olika potentiella förklaringar till den likriktning som är utmärkande 
för stiftelsens verksamhet. Jag har bland annat fört fram miljöfrågans konsen-
susbetonande karaktär (avsnitt 3.4) och den relativt homogena grupp personer 
som drog igång stiftelsen och som därmed lade grunden för Mistras verksam-
het (avsnitt 2.3, 3.4). I samband med analysen av disciplinöverskridande förde 
jag även fram att Mistra präglas av en avsaknad av reflektion över de 
kunskapsteoretiska och metodologiska skillnader som finns mellan olika 
discipliner och forskningsansatser (avsnitt 4.3). Denna senare aspekt handlar 
om en brist på reflektion över att forskning kan bedrivas utifrån olika ansatser 
och målsättningar. Just denna aspekt menar jag är synnerligen central för det 
mönster som framträder inom Mistra, vilket sannolikt har stor betydelse för 
urvals- och bedömningsprocessen av ansökningar. Emellertid menar jag att 
detta inte är unikt för Mistra, utan att en snarlik tendens kan observeras även 
hos de två teorier om samtida kunskapsproduktion som jag har presenterat, 
det vill säga Mode 2 och Triple Helix. För att erhålla en mera sammanhållen 
förståelse av dessa tendenser, vill jag framhålla en iakttagelse som jag gjort i 
samband med analysen av Mistra; en iakttagelse som jag menar kan vara 
betydelsefull för diskussionen om samtida kunskapsproduktion och om forsk-
ningspolitik i allmänhet. Kärnan i denna är att de begrepp och metaforer som 
karakteriserar samtida kunskapsproduktion primärt utgår från en bestämd syn 
på kunskap, vilken kan beskrivas med hjälp av begreppet ”marknadsmimik”. 

6.1.3 ”Marknadsmimik” och upprättandet av en ny norm för kunskap 
Analysen av Mistra visar hur man inom stiftelsen ansluter sig till idén om att 
finansiera en ny slags kunskapsproduktion. Man kan även notera hur företrä-
dare för stiftelsen har anammat ett språkbruk som tar fasta på komplexitet 
och mångfald, samtidigt som man kan observera hur verksamheten bedrivs 
med utgångspunkt i en föreställning som kan sägas reproducera grunderna i 
den modell man avfärdat. Jag menar att denna tendens långt ifrån är unik för 
Mistra utan även visar sig i teorierna om Mode 2 och Triple Helix. Studerar 
man hur målsättningarna med kunskap diskuteras i dessa teorier och inom 
Mistra, samt den roll forskning förväntas ha, domineras dessa av den veten-
skapliga kunskapens betydelse för kommersialisering, produktutveckling och 
innovationer samt för forskningens betydelse för samhället i allmänhet och 
den ekonomiska utvecklingen i synnerhet. Det är mot denna bakgrund som 
jag hävdar att diskussionerna om samtida forskning och kunskapsproduktion i 
huvudsak baseras på begrepp och metaforer som är hämtade från en bestämd 
form av kunskapsproduktion, eller en bestämd idé om vad kunskap syftar till. 
Dessa begrepp används dock för att tala om vetenskap och forskning i 
allmänhet. Konsekvensen är att diskussioner om forskning och kunskap 
tenderar att ta utgångspunkt i en bestämd norm för att värdera och betrakta i 
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grunden skilda kunskapsområden och kunskapsformer. Det jag således här 
hävdar är att kunskapsproduktionsteorierna Mode 2 och Triple Helix, liksom 
Mistra och eventuellt även svensk forskningspolitik i vid mening, talar om 
kunskapsproduktion i allmänhet, men har tagit utgångspunkt i en tillämplig-
hetskontext och i en föreställning om att kunskap skall resultera i någonting 
som genererar produkter eller processer som någon – läs näringsliv, industri, 
myndighet, forskningsfinansiär – bedömer vara användbara. Detta innebär ett 
åsidosättande av att kunskap kan ha flera olika syften och målsättningar. Jag 
skall i det följande utveckla detta resonemang.  

Min utgångspunkt är att kunskap kan ha olika syften och att det finns olika 
slags kunskaper, vilka utvecklas utifrån olika förutsättningar och utifrån olika 
rationalitetslogiker. Denna hållning, som med ett allomfattande begrepp kan 
kallas ”post-positivistisk”, är idag allmänt spridd och präglar samtida litteratur 
om vetenskap och vetenskaplig kunskap. En dylik kunskapssyn skiljer sig från 
den traditionella – positivistiska – kunskapssynen vilken satte förekomsten av 
en demarkationslinje mellan vetenskaplig kunskap och annan kunskap i 
centrum, men som även tog fasta på den vetenskapliga kunskapens universella 
anspråk. De samtida kunskapsproduktionsteorier jag har nämnt har uttryck-
ligen tagit avstånd från denna traditionella vetenskapssyn och ansluter sig 
följaktligen till en alternativ epistemologi.866 Detta är särskilt framträdande hos 
Nowotny med flera, vilka betonar det lokala och partikulära, men också att 
vetenskaplig kunskap är socialt, historisk och kulturellt betingad. Vetenskapen 
kan därmed inte uppfylla de normer som präglat den traditionella vetenskaps-
filosofiska diskussionen i vilken universalitet, neutralitet och objektivitet har 
stått i centrum. Man kan således konstatera att författarna till Mode 2 tar 
avstånd från en uppfattning om vetenskaplig kunskap som enhetlig och 
universell, och i stället betonar kunskapens kontextberoende.867  

Den kunskapssyn som kommer till uttryck hos författarna till Mode 2 ligger 
i linje med den postmoderna kritiken av ”grand theory”,868 och tanken om en 
enhetsvetenskap. En grund för detta utgörs av att kunskap betraktas som 
kontextberoende och att vetenskap därigenom måste vara reflexiv över de 
förhållanden och villkor som omger kunskapsproduktionen. Förstår man 
Mistra som ett exempel på denna kunskapsproduktion kan man emellertid 
konstatera att något stöd för denna tanke inte kan ges, utan snarare, vilket jag 
också menar är symptomatiskt hos Nowotny med flera, att en nedmontering 
har skett av en tidigare dominerande föreställning om vetenskap som en i 
grunden enhetlig verksamhet, samtidigt som en ny norm har återupprättats; en 
norm som tar utgångspunkt i förekomsten av en bestämd form av rationali-
tetslogik. Man har med andra ord egentligen aldrig monterat ner den förra 

                                                           
866 Notera att denna epistemologi inte enhetlig, utan inkluderar olika ansatser och ställnings-
taganden. 
867 M. Gibbons m fl (1994) s. 102-103; H. Nowotny (2001) passim. 
868 J. Ziman (1996) s. 77. 
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modellen utan förändringen är retorisk. Den tankefigur som präglar föreställ-
ningarna om kunskap fortsätter därmed att ta utgångspunkt i förekomsten av 
en modell för att värdera vetenskaplig kunskap på och man fortsätter följakt-
ligen att reproducera idealet av en enhetlig och universell kunskap. Detta 
behöver dock inte betyda att man ger uttryck för samma värderingsgrund som 
tidigare, utan den värdegrund som präglar kunskapsproduktionen idag är 
snarast baserad på en ekonomisk rationalitetslogik.  

Denna diskussion som resulterat i att jag hävdar förekomsten av en ekono-
misk rationalitetslogiks dominans har sin utgångspunkt i analysen av Mistra, 
men är också sprungen ur den kunskapsproduktionslitteratur som jag framför-
allt har presenterat genom Mode 2 och Triple Helix. Ett centralt inslag i denna 
är att man kan notera hur ett marknadsorienterat tänkande har fått allt större 
genomslag i samhället i stort och däribland inom kunskapsproduktionen.869 
Förekomsten av denna marknadsorientering beskrivs även av andra forskare 
som behandlar samtida kunskapsproduktion, men vilka ger en annan tolkning 
av effekterna av denna kunskapsproduktion. Sheila Slaughter och Larry Leslie 
har talat om denna utveckling i termer av ”akademisk kapitalism”.870 Kärnan i 
detta begrepp utgörs av att akademin har kommit att bli allt mer beroende av 
extern finansiering och därför måste agera på marknaden och erhålla medel 
därifrån. Ytterst handlar denna utveckling om att profitsökande har kommit 
att införlivas inom akademin och att universiteten måste använda ”human-
kapitalet” i en konkurrenssituation.871 Delanty, som även refererar till 
Slaughter och Leslie, tar fasta på hur universitetets roll har kommit att 
värderas utifrån dess instrumentella funktion och som produktivfaktor.872 
Såsom Delanty betonar har detta inneburit att universitets olika roller har 
blivit åsidosatta genom att fokus läggs på just en aspekt. Det framträder såle-
des en ensidig värdering av kunskap som tar utgångspunkt i dess instrumen-
tella funktion att lösa på förhand uppställda problem och ha betydelse för 
samhällets ekonomiska utveckling. Den roll som därmed tillskrivs kunskap 
kan kontrasteras mot det klassiska bildningsidealet,873 men också mot en 
forskning vars funktion syftar till att vara inriktad mot att erhålla en bättre 

                                                           
869 H. Nowotny (2001) s. 24-26; H. Etzkowitz, A. Webster & P. Healey (1998) s. 3-5; H. 
Etzkowitz & A. Webster (1998) passim; Luísa Oliveira (2000) ”Commodification of Science 
and Paradoxes in universities”, Science Studies vol. 13, nr 2 s. 23-28 
870 S. Slaughter & L. Leslie (1997) passim; G. Delanty (2001) s. 120-126.  
871 S. Slaughter & L. Leslie (1997) s. 8-9. En snarlik hållning uttrycks även av L. Chouliaraki & 
N. Fairclough (1999) s. 9; N. Morris (2000) s. 449; Z. Baber (2001) s. 402. Att kunskap har 
kommit att värderas utifrån ekonomiska termer står centralt även hos Lyotard som behandlar 
värderingen av kunskap som ”exchange value”, vilket inkluderar att kunskap skall produceras, 
säljas och konsumeras, se Jean-Francois Lyotard (1999/1979) The Postmodern Condition: A Report 
on Knowledge s. 4-5. 
872 G. Delanty (2001) s. 112-113. Att marknadskrafter och kortsiktiga behov har fått större 
inflytande på forskningens inriktning och roll framhålls även i L. J. Lundgren m fl (2002) s. 117. 
873 F. Lyotard (1999) s. 5; Bernt Gustavsson (2000) Kunskapsfilosofi: Tre former i historisk belysning s. 
22-29. 
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förståelse av problemet. Notera att detta inte är en kritik mot att universitetet 
och vetenskaplig kunskap inte har betydelse för samhällets ekonomiska 
utveckling, utan det är en kritik mot att det sker en ensidig fokusering på just 
denna roll.874  

Att ekonomins roll har blivit alltmer central beskrivs även av författarna till 
Mode 2 och Triple Helix; Henry Etzkowitz har till exempel konstaterat att 
samtida kunskapsproduktion bedrivs utifrån en kapitalistisk logik. Nowotny 
med flera, å sin sida, lyfter fram den allmänna privatiseringsvåg som de menar 
präglar det senmoderna samhället och de påpekar att samhället har kommit att 
kännetecknas av en ”marknadsmimik”, vilken är särskilt framträdande i 
kunskapsproduktionens område.875 Men vare sig författarna till Mode 2 eller 
Triple Helix ger uttryck för att det innebär att en rationalitetslogik domine-
rar.876 Deras uppfattning kan kontrasteras mot hur många andra författare 
talar om denna utveckling; de delar synen, men inte effekterna, och framhåller 
i stället att nuvarande kunskapsproduktion är bedriven utifrån en värderings-
norm och organisationsprincip som i huvudsak har funnits inom näringslivet 
och vars primära syfte är (tids-)effektivisering.877 En konsekvens av detta är 
förekomsten av en instrumentell värderingsnorm av kunskap, och att 
användarinriktning innebär någon form av klientmodell för relationen mellan 
forskare och användare.878  

Vi kan därmed summera två tendenser som har berörts vilka jag menar 
kännetecknar samtida kunskapsproduktion. Å ena sidan kan vi notera hur den 

                                                           
874 Detta framhåller även L. Chouliaraki & N. Fairclough (1999) s. 8-9. Denna roll kan 
beskrivas som att fokus ligger på forskaren som problemlösare och uppfinnare, vilket t ex 
Johan Hedrén har framhållit innebära en sammanblandning mellan forskarens roll och 
ingenjörens; forskare förklarar, förtydligar och bygger upp förståelse, ingenjören löser problem, 
se J. Hedrén (1998a) s. 103-104. Se även L. J. Lundgren (1998b) s. 208-209. 
875 H. Nowotny m fl (2001) s. 24-25.  
876 Nowotny m fl betonar att det inte råder någon dominans, utan att gränser mellan olika 
rationaliteter har upplösts, se H. Nowotny m fl (2001) s. 32. Etzkowitz framhåller även detta 
underförstått genom att hävda att de olika institutionerna är jämbördiga varandra, se H. 
Etzkowitz (2002) s. 2. 
877 Detta kommer till uttryck på olika sätt, Delanty respektive Currie talar om förekomsten av 
en tayloristisk modell för organisering, medan Baber respektive Raman talar om det post-
fordska produktionssystemet, se G. Delanty (2001) s. 106-107; Jan Currie (1998) 
”Globalization as an Analytical Concept and Local Policy Responses”, Universities and 
Globalization: Critical Perspectives red. J. Currie & J. Newson s. 2-4; Z. Baber (2001) s. 403; S. 
Raman (2000) s. 114-116. Att tidseffektivisering har kommit att bli ett mål i sig kan även ses 
inom andra områden, exempelvis inom samhällsplanering, se E. Mårald & S. Sörlin (1998) 
”Vad är det andra värt?” s. 23-24, 50-51. 
878 G. Delanty (2001); N. Morris (2000) s. 426-429. Notera att även Nowotny m fl ger uttryck 
för negativa effekter med Mode 2 kunskapsproduktion. De menar t ex att ett omfattande krav 
på att utgå från användarnas behov kan leda till ett alltfört stort fokus på kortsiktig 
problemlösning, dessutom för de fram att den instrumentella och utilitaristiska attityd som 
finns gentemot vetenskap och teknologi är potentiellt problematisk (s. 39). Dessa kritisk-
reflekterande yttranden har en marginell plats i Re-Thinking Science och Nowotny m fl 
förespråkar huvudsakligen den trend de betecknar Mode 2. 
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kunskapsteoretiska utvecklingen, som särskilt har följt på de senare decennier-
nas vetenskapsstudier, har spritt sig och inkorporerats i kunskapsproduktions-
litteraturens sfär, men också till policystudier och till en mer generell förståelse 
av vetenskaplig verksamhet och vetenskaplig kunskap i allmänhet. Å andra 
sidan kan vi notera hur denna nedmontering av en dominerande föreställning 
om kunskap har kommit att ersättas av en ny normbildning i fråga om hur 
forskning kan och bör bedrivas, liksom om det ideal som skall ligga till grund 
för att bedöma och värdera vetenskaplig verksamhet. Härvidlag måste man 
uppmärksamma att den nedmontering som skett av den vetenskapliga kunska-
pens särställning har gjorts av epistemologiska skäl; att den tidigare föreställ-
ningen om vetenskaplig kunskap som överordnad andra kunskapsformer, och 
som kännetecknades av Sanning, objektivitetet, opartiskhet och universalitet, 
var missvisande och till och med felaktig. Man måste även ta i beaktande att 
den kunskapsteori som har kommit att ersätta den positivistiska vetenskaps-
synen tar utgångspunkt i kontextens betydelse för kunskap, men också 
uppmärksammar att det finns olika rationaliteter i fråga om kunskap och detta 
inte enbart beträffande vetenskaplig kunskap, utan även om kunskap i största 
allmänhet.879 Att man då kan observera att den tankefigur som omger åtmin-
stone betydande delar av samtida kunskapsproduktion utgår från en stereotyp 
begreppsvärld med bas i en ekonomisk rationalitetslogik och instrumentell 
föreställningsvärld i fråga om forskningens roll och funktion synliggör en 
tvetydighet; en tvetydighet mellan de idéer som kommer till uttryck och de 
föreställningar som framträder vid en analys av idéinnehållet.880 Inom Mistra 
synliggörs detta genom att man å ena sidan betonar mångfald, komplexitet, 
olikhet; men att man å den andra sidan använder begrepp och ger uttryck för 
föreställningar om vetenskap och om forskning med kategorier som ”tillhör” 
det föråldrade. Detta framträder i synnerhet i fråga om att primärt använda en 
fast modell för organisering av forskning och att bedömningsprocessen tende-
rar att ske utan att kunskapsteoretiska och metodologiska olikheter mellan 
olika vetenskaper uppmärksammas. Detta är också synnerligen påtagligt inom 
Mistra i anslutning till disciplinöverskridande och utvärdering av forsknings-
ansökningar i vilken en uttalad diskussion om discipliners skilda epistemolo-
giska och metodologiska grunder saknas (avsnitt 2.2.2, 4.2.1). Diskussionerna 
kring disciplinöverskridande i Mistra, men även i litteratur om Mode 2, speglar 

                                                           
879 För beskrivning av denna kunskapssyns utgångspunkter, se avsnitt 1.2.1. 
880 En parallell till denna utveckling inom kunskapsproduktion finns även inom policyanalysens 
område. Maarten Hajer har till exempel talat om ett tomrum i samtidens politik och policy som 
följer på att samhällets institutioner har byggts upp utifrån gränsdragningar som idag inte längre 
har någon relevans och Ulrich Beck identifierar hur teknokratins tankemodell fortsätter att gälla 
trots att ingen längre säger sig tro på den, se M. Hajer (2003) “Policy without polity?”; U. Beck 
(1995) Att uppfinna det politiska kapitel 1. Policyanalysens instrumentella rationalitet och 
utilitaristiska värdesystem behandlas även av F. Fischer (2003) s. 209-227; Hanna J. Cortner 
(2000) ”Making Science Relevant to Environmental Policy”, Environmental Science & Policy vol. 3 
nr. 1 s. 21-30. 
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därmed en underförstådd idé om teoretisk och metodologisk enhetlighet, 
vilket kan förstås som upprättandet av en ny enhetsvetenskap. Följaktligen 
framträder en kluvenhet – ett ambivalent förhållningssätt – till vilken slags 
kunskap som efterfrågas och vad den kännetecknas av.  

Jag har redan tidigare talat om förekomsten av en kluvenhet (se avsnitt 
3.4.1) och jag skall i nästa avsnitt utveckla det drag som jag menar framträder i 
samtida kunskapsproduktion. Denna diskussion kommer att föras i termer av 
ambivalens och epistemologisk oklarhet. Att jag väljer dessa begrepp framför 
att tala om ett glapp mellan teori och praktik, eller ideal och praktik, sker mot 
bakgrund av att jag menar att de senare begreppen ger sken av, även om det 
inte är avsikten, att tudelningen kan överbryggas; att idealet eller teorin kan 
realiseras. Ambivalensen är något mer än att man efterfrågar en sak, men gör 
något annat. Ambivalensen består i att man tänker, betraktar och agerar 
utifrån tvetydiga föreställningar om vad det är man efterfrågar och att detta 
inte införlivas i tänkandet fullt ut. Såsom Zygmunt Bauman beskriver 
ambivalensen så bottnar den i språket, i att ett objekt eller en händelse inte är 
bunden till ett visst begrepp. Ambivalensen är med andra ord en biprodukt av 
klassificeringar och i föreställningen om att problem kan härledas från 
bristande klarhet, exakthet och precision. Som Bauman påpekar reduceras 
dock ambivalensen ofta till att handla om den rätta teknologin eller den rätta 
administrationen och till att problemet kan lösas genom att kräva ytterligare 
precision och genom att definiera problemet bättre.881 I Mistra synliggörs detta 
i och med att man inte förmår se att de krav man ställer motverkar just de 
målsättningar man ger uttryck för. Detta innebär att Mistras ledning kräver 
mer kontroll, styrning och uppföljning för att komma till rätta med de 
problem man har identifierat, något som snarast ytterligare försvårar att få till 
stånd det nytänkande man säger sig vilja ha. 

Jag kommer som avslutning att utveckla denna tanke om kluvenhet och 
epistemologisk oklarhet och skall försöka beskriva vad den kan bottna i och 
därmed vad den åtminstone delvis kan förklaras av. Men jag kommer även att 
föra en diskussion om vad en post-positivistisk kunskapsproduktion kan 
kännetecknas av och om samtida diskussion om kunskap och kunskaps-
produktion kan sägas vara mera kluven idag än vad den har varit tidigare.  

6.2 Epistemologisk oklarhet och en tid karakteriserad av 
ambivalens 
I föregående avsnitt argumenterade jag för att den utveckling som är framträ-
dande inom samtida litteratur om kunskapsproduktion inbegriper ett 
kunskapsteoretiskt ställningsstagande som tar fasta på kunskapens kontext-
beroende, men som också uppmärksammar det komplexa och genuint osäkra 
och kunskapens provisoriska karaktär. Samtidigt kan man dock notera att den 
tankefigur om enhetsvetenskap som präglat den positivistiska kunskapssynen 
                                                           
881 Zygmunt Bauman (1991) Modernity and Ambivalence s. 1-3. Se även U. Beck (1995) s. 43-47. 
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fortsätter att reproduceras i och med den underförstådda idén om förekoms-
ten av en logik för att avgöra vad som är rationellt.882 Jag hävdade således att 
nedmonteringen av en rationalitetsdominans inte har inneburit utrymme för 
förekomsten av olika rationaliteter, vilket utgjorde grunden för nedmonte-
ringen, utan att en ny norm i stället har upprättats; en norm som premierar 
den ekonomiska rationalitetslogiken. Resultatet är att man har upphört att 
betrakta vetenskaplig kunskap som överordnad annan kunskap – något som 
det epistemologiskt finns goda skäl till – men utan att beakta att det finns 
skilda kunskapsformer och därmed en förekomst av olika rationaliteter i hur 
kunskap produceras och vad kunskap kan användas till. Man har så att säga 
anslutit sig till en kunskapsteoretisk position utan att ta till sig, eller medvetan-
degöra, innebörden av denna position. En effekt av detta är att en epistemo-
logisk oklarhet framträder, en oklarhet över vilka de kunskapsteoretiska 
utgångspunkterna är. Men varför har detta inträffat? Vad kan ligga till grund 
för att förklara denna utveckling? 

Ett sätt att beskriva skeendet kan göras med hjälp av idén om ett 
antingen/eller-tänkande. I sin enkelhet innebär detta tänkande att i och med 
att man har förkastat den positivistiska kunskapssynen så förefaller den post-
positivistiska kunskapssynen vara alternativet. Man ansluter sig därmed till 
denna, men utan att ta till sig innebörden av denna kunskapssyn, utan gör det 
som en konsekvens av att man har förkastat positivismen. Det är alltså ett 
negativt val.  

Antingen/eller-tänkandet inrymmer en föreställning om en motsättning, att 
det finns två alternativ vilka kan ställas mot varandra och att om det ena alter-
nativet kan förkastas, till exempel genom att bevisas vara falskt, så måste dess 
motsats vara sann.883 Applicerar man detta tänkande på den kunskapsteore-
tiska hållning som särskilt framträder i Mode 2 förefaller det ganska naturligt 
att författarna argumenterar för och ansluter sig till post-positivismen i och 
med att de har tagit avstånd för positivismens kunskapssyn. De använder 
således ett språkbruk som är utmärkande för en post-positivistisk kunskapssyn 
och argumenterar för betydelsen av denna hållning. Antingen/eller-tänkandets 
logik är en djupt rotad tankefigur i det moderna och genom att studera 
                                                           
882 Man kan givetvis urskilja flera tankefigurer i positivismen, t ex förekomsten om en 
demarkationslinje eller den kumulativa kunskapsprocessen. 
883 Antingen/eller-tänkandet ställs centralt hos Richard Bernstein i anslutning till att han 
behandlar striden mellan de två huvudsakliga kunskapsteoretiska positionerna objektivism och 
relativism. Bernstein menar att striden har kännetecknats av antingen förekomsten eller 
avfärdande av möjligheten till en ”permanent, överhistorisk matris eller ram som vi i sista hand 
kan åberopa för att fastställa rationalitetens, kunskapens, sanningens, verklighetens, godhetens 
eller rättvisans natur” (s. 26). Idén om förekomsten av ett val mellan dessa två positioner (vilka 
kan ges olika uttryck och benämningar) menar Bernstein har hämmat den filosofiska debatten 
och han behandlar filosofer och tänkare som han menar går bortom denna kunskapsteoretiska 
position som har inneburit en utgångspunkt i förekomsten av antingen ett objektivistiskt eller 
relativistiskt förhållningssätt, se Richard Bernstein (1987) Bortom Objektivism och Relativism; 
Richard Bernstein (1991) The New Constellation. 
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innebörden i denna kan också ett alternativ till detta tänkande urskiljas, ett 
tänkande som kan klargöra innebörden av vad en reflexiv kunskapsproduktion 
kan innebära.  

Antingen/eller-tänkande symboliserar att en (omedveten) utgångspunkt tas 
i att val och beslut entydigt kan avgöras. Detta kan kontrasteras mot 
förekomsten av ett både-och, det vill säga med en idé som ytterst handlar om 
att entydiga val inte kan göras, att tvister om fundamentala frågor om 
rationalitet, moral, rättvisa etcetera, sällan (eller aldrig) kan avgöras på ett 
entydigt sätt. Som Zygmunt Bauman och Ulrich Beck poängterar kommer 
beslutet därigenom alltid att vara präglat av ambivalens.884 Detta kan ställas 
mot den grundläggande tilltro som utmärkt det moderna i fråga om världens 
förutsägbarhet och om förekomsten av ett tänkande som kunde innebära 
visshet.885 Några inslag i detta utgörs av tanken om specialisering, strävan efter 
entydighet och enkelhet, och av en tilltro till möjligheten att fatta definitiva 
beslut, det vill säga att kunna komma fram till vad som är rätt eller fel, bra 
eller dåligt. Den ambivalens som Bauman och Beck talar om handlar om den 
kluvenhet som präglar våra val och handlingar och är således en annan slags 
ambivalens än den som framträder inom Mistra. Hos Mistra framträder en 
ambivalens till följd av att man ger uttryck för motsägelsefulla målsättningar 
och inte medvetandegör dessa. Man talar till exempel om att få till stånd 
nytänkande, men tycks inte se att effekterna av de krav som ställs om till 
exempel det mätbara och om konkreta mål snarast motverkar detta. Detta är 
vad jag vill beteckna som en oreflekterad ambivalens. Denna oreflekterade 
ambivalens skiljer sig från den ambivalens som Bauman och Beck talar om, 
vilket är en ambivalens som innebär att vi medvetet förhåller oss till de 
motsägelsefulla önskningar vi har. Denna form kan således beskrivas som en 
reflekterad ambivalens, vilket innebär att vi förhåller oss reflexivt till att våra 
målsättningar och ställningstaganden är präglade av kluvenhet och att det 
beslut vi fattar (ofrånkomligen) kommer att vara präglat av motstridiga 
önskningar och osäkra konsekvenser. Genom att uppmärksamma besluts-
fattandets ambivalenta karaktär främjas ett öppet förhållningssätt till de olika 
målsättningar som kan finnas och en medvetenhet om vilka val som besluts-
fattande sker utifrån och vi kan med andra ord förhålla oss reflexivt till dem. 

I en reflekterad ambivalens söker man inte längre efter definitiva svar, men 
detta betyder inte att man har gett upp möjligheten till att kunna påverka 
utvecklingen eller få till stånd samhällsförändringar. Den avsevärda skillnaden 
                                                           
884 Denna hållning finns också hos Bernstein och dessa författare driver alla en uppfattning om 
att vi måste lära oss att leva med denna ambivalens, se R. Bernstein (1987) passim; U. Beck 
(1994) s. 27-28; U. Beck (1995/1993) Att uppfinna det politiska inledning; Z. Bauman (1991) s. 
270-279; Z. Bauman (1995/1993) Postmodern etik passim.  
885 U. Beck (1995) s. 11-17; Z. Bauman (1991) s. 18-25. Beck och Bauman är givetvis inte de 
enda författarna som karakteriserar det moderna med dessa drag, utan det råder en övergri-
pande enighet om dem, se t ex Anthony Giddens (1996/1990) Modernitetens följder passim; Sven-
Eric Liedman (1997) I skuggan av framtiden s. 15-46. Se även B. Latour (1993) s. 10-12, 116. 
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är emellertid att man gör detta med en medvetenhet om de olika alternativ 
som finns, att man försöker synliggöra de olika sätt som finns att agera på och 
försöker förhålla sig reflexivt till innebörden av de förändringar som sker.886 
Reflexivitet utgör därmed ett centralt inslag, eller till och med ett nödvändigt 
inslag, för att leva i det senmoderna samhället och är följaktligen ett viktigt 
inslag i vetenskapen. Som Beck framhåller så fungerar inte industrimodernite-
tens rationalitet i mötet med den osäkerhet och de bieffekter som det 
senmoderna samhället kännetecknas av; han efterlyser således förekomsten av 
en reflexiv modernisering och en reflexiv vetenskap.887  

6.2.1 Reflexivitet i kunskapsproduktion: några reflektioner 
Författarna till Mode 2 och Triple Helix framhåller att reflexivitet är utmär-
kande för samtida kunskapsproduktion. Jag menar dock att författarna till 
dessa teorier i alltför ringa utsträckning behandlar vad en reflexiv ansats 
innebär och att de inte studerar förutsättningarna för förekomsten av reflexivi-
tet i samtida kunskapsproduktion. Jag kommer därför att lyfta fram några 
aspekter av reflexivitet och egna reflektioner i fråga om vad en reflexiv 
kunskapsproduktion anmodar. Detta inkluderar att översiktligt behandla vad 
reflexivitet utmärks av och vilka villkor som främjar eller hindrar en reflexiv 
kunskapsproduktion, men också försöka urskilja ett förhållningssätt till i 
vilken utsträckning man kan vara reflexiv över sin egen praktik. Eftersom 
reflexivitet diskuteras i olika kontexter och med delvis olika innebörder vill jag 
klargöra att min utgångspunkt primärt tas i en kritisk-hermeneutisk kontext.  

Författarna till Mode 2 gör gällande att reflexivitet innebär att ett intresse 
riktas mot att ”diskursen är konstituerande för den verklighet den porträtte-
rar”.888 De diskuterar därför i synnerhet reflexivitet i anslutning till att kunskap 
är kontextberoende, det vill säga att all kunskap – vetenskaplig eller annan – är 
producerad i ett bestämt socialt sammanhang och att detta har betydelse för 
den kunskap som kommer till stånd.889 Det blir därmed ett betydelsefullt 
inslag i kunskapsproduktionen att löpande förhålla sig till och medvetande-
göra den kontext som kunskapen produceras i. Jag tolkar detta som att det 
innebär att ett löpande inslag i kunskapsproduktionen skall vara ett kritiskt 
förhållningssätt till de villkor, förutsättningar och antaganden som kunskaps-
produktionen bedrivs på och författarna till Mode 2 har även betonat det 
                                                           
886 I anslutning till detta reser Beck en tanke om att ”öppna frågorna”, vilket handlar om att 
förhålla sig till den öppenhet som politiska och moraliska frågor är (och att miljöfrågan i allra 
högsta grad är en politisk fråga), se U. Beck (1994) s. 5-13, 28-31; U. Beck (1995) passim.  
887 Ett inslag i denna vetenskap är att den förhåller sig till de biprodukter som vetenskap och 
teknologi har resulterat i. I Risk Society kan man förstå Beck som att denna vetenskap redan 
finns för handen, i senare böcker tonas detta ned och han talar i stället om att vi kan skönja den 
och att de båda rationalitetsmodellerna som förknippas med industrimoderniteten respektive 
den reflexiva moderniteten verkar parallellt. Se U. Beck (1992); U. Beck (1994); U. Beck (1995); 
U. Beck (1996). 
888 H. Nowotny m fl (2001) s. 106, egen översättning. 
889 H. Nowotny m fl (2001) s. 121. 
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kritiska inslaget i att vara reflexiv.890 Jag menar således att det finns vissa 
likheter mellan deras ståndpunkt och den hållning som Beck ger uttryck för i 
fråga om att reflexiviteten delvis innebär en självkonfrontation med den egna 
rationaliteten.891 Detta spörsmål kan diskuteras på olika nivåer och Becks 
diskussion, men även Giddens, rör sig främst på en institutionell nivå, vilken 
kan kontrasteras med att diskutera reflexivitet individrelaterat.892 Jag rör mig 
på båda nivåerna och menar att två spörsmål kan vara relevanta att resa, det 
ena handlar om förmågan att vara reflexiv över sin egen verksamhet, det andra 
om det system som finns och huruvida det främjar reflexiva ansatser.  

Nowotny med flera talar om att kunskap alltid är kontextualiserad, det vill 
säga att den är avhängig en social och kulturell praktik. Ett centralt inslag i en 
dylik kunskapsproduktion blir således att ständigt förhålla sig reflexivt till den 
kontext som kunskapen produceras i. Men det är just på denna punkt som jag 
menar att författarna brister genom att de inte själva förhåller sig till före-
komsten av en reflexivitet, utan oreflekterat argumenterar för att samtida 
kunskapsproduktion är reflexiv. Ett snarlikt drag finns hos Henry Etzkowitz 
som har framhållit att involverade parter i samtida kunskapsproduktion 
löpande förhåller sig till och justerar sin position i produktionen av kunskap. 
Ett potentiellt skäl till detta kan vara att båda dessa författarkollektiv runt 
Mode 2 och Triple Helix även är starka förespråkare av den utveckling de 
beskriver. Det kritiska förhållningssätt som jag menar behövs för att vara 
reflexiv ges därmed endast ett marginellt utrymme.893 Reflexiviteten tenderar 
att i någon mån förutsätta ett distanserat förhållningssätt, och man kan 
därmed fråga sig i vilken utsträckning det är möjligt att vara reflexiv över sin 
egen praktik.894  

Jag menar att det till viss del är fullt möjligt att vara reflexiv över sin egen 
praktik genom att medvetet försöka förhålla sig självkritiskt och granska sina 
egna förgivettaganden, men att det också finns begränsningar i vilken utsträck-
ning man kan inta ett självkritiskt förhållningssätt. Följaktligen tror jag att 
aktörer som kommer in ”utifrån” har bättre förutsättningar för att synliggöra 

                                                           
890 M. Gibbons (1994) s. 102-103. Denna syn på reflexivitet tenderar att framträda ofta i 
samband att vetenskap och kunskap diskuteras, se t ex S. Harding (1998); H. Longino (2002) s. 
164-165. Reflexivitet kan dock ges delvis olika innebörder och för försök till översikter, se Tim 
May (1998) ”Reflexivity in the age of reconstructive social science”, International Journal of Social 
Research Methodology: Theory and Practice vol 1, nr. 1; Scott Lash (1994) “Reflexivity and its 
Doubles: Structure, Aestetics, Community”, Reflexive Modernization, red. U. Beck m fl.  
891 U. Beck (1994) s. 5-6, 10; U. Beck (1996) s. 28-29. 
892 Se T. May (1998) s. 8-11.  
893 Nowotny m fl (2001) tar upp några potentiella negativa effekter av användarorienteringen 
liksom att forskning tenderar att värderas instrumentellt nyttoorienterat, men författarna 
utvecklar inte detta nämnvärt och framförallt inte hur det kan ha betydelse för den kunskap 
som produceras.  
894 För en diskussion om detta, se Hans Kögler (1997) ”Alienation as epistemological source: 
reflexivitety and social background after Mannheim and Bourdieu”, Social Epistemology vol 11, nr 
2 s. 158-159. 
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förgivettaganden och outtalade normer och värderingar. Som jag gav uttryck 
för i kapitel 1 tror jag även att avvikande uppfattningar och marginaliserade 
perspektiv kan synliggöra det som är taget för givet.895 Såsom Bauman har gett 
uttryck för är det den som ser missförhållanden som primärt har ett incita-
ment till att uppmärksamma detta och uttrycka en önskan om förändring.896 
Brian Wynne å sin sida har framhållit är förmågan till reflexivitet är avhängig 
sociala maktrelationer, vilket innebär att där makt inte uppmärksammas 
förekommer inte reflektioner över detta förhållande.897 Detta skulle kunna 
ligga till grund för att förklara varför Mistras kanslipersonal tenderar att i så 
ringa utsträckning själva reflektera över sin egen roll och makt vid planering 
av forskningsprogram, till exempel att innebörden av ”goda råd” innehåller så 
mycket mer än att bara vara behjälplig, att de också innebär att ett slags villkor 
för forskaren upprättas. Följer forskaren dessa goda råd ökar hans eller 
hennes chanser att få anslag. 

Utifrån att diskussionen här primärt rör frågor om kunskapsproduktion och 
därmed om epistemologiska och metodologiska frågor, är den andra frågan 
om sakkunskap särskilt relevant. Även om kunskapsteoretiska och metodolo-
giska spörsmål reses i all forskning, finns det särskilda discipliner och tanke-
traditioner som i högre utsträckning än andra ventilerar denna typ av frågor. 
Det handlar särskilt om de discipliner som har det på sin agenda, det vill säga 
att de analyserar vetenskap och kunskapsproduktion, något som exempelvis 

                                                           
895 Det torde därmed framgå att jag inte menar att dessa aktörer står utanför eller vid sidan om 
diskursen eller den sociala praktik som studeras, vilket kan vara tvivelaktigt ontologiskt sett om 
det är möjligt. Att ha distans skall huvudsakligen kontrasteras mot att vara del av den sociala 
praktik som står i fokus för analys. För egen del har min studie om Mistra inneburit att jag för 
att kunna analysera stiftelsens verksamhet måste lära känna den, vilket förutsätter närhet, men 
att jag samtidigt har ett distanserat förhållningssätt genom att jag inte verkar inom stiftelsen 
eller står i ett beroendeförhållande till stiftelsen genom finansiering eller annan verksamhet.  
896 Z. Bauman (1991) s. 269-270 (resonemanget förs i anslutning till en diskussion om 
förekomsten av historiens slut och att önskan om social förändring reses från den som ser ett 
missförhållande).  
897 B. Wynne (1996b) “Misunderstood misunderstandings” Misunderstanding Science? The public 
reconstruction of science and technology red. A. Irwin & B. Wynne. Denna slutsats är sprungen ur en 
studie om reflexiv kapacitet hos forskare och praktiker, i vilka praktikerna enligt Wynne visade 
på större reflexiv kapacitet i fråga om den makt som omger vetenskaplig kunskap (s. 39-40). 
Detta innebär dock inte att Wynne tar avstånd från att vetenskapsmän kan vara reflexiva, något 
som tydligt visas i “Scientists Reflect on Science: Scientist’s Perspectives on Contemporary 
Science and Environmental Policy” (2001) Claire Waterton, Brian Wynne m fl. En slutsats i 
denna studie är att forskare i hög utsträckning förhåller sig reflexivt till sin egen verksamhets 
epistemologi och metodologi, men att man utåt sett ser relativt lite av detta. En förklaring kan 
vara att en artikulerad självkritik om den vetenskapliga praktiken skulle påvisa osäkerheterna i 
denna och att den vetenskapliga kunskapen därmed skulle framställas som förhandlingsbar. 
Sandra Harding poängterar att forskaren inte skulle vara betjänt av detta i dialog med 
finansiärer och andra som står utanför den dagliga forskningspraktiken, eftersom vetenskapen i 
deras ögon skulle vara ”dålig” om den visade på dessa osäkerhetsmoment, se S. Harding (1998) 
s. 2-3; B. Wynne (1996b) s. 43-44. 
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vetenskapsstudier syftar till att göra.898 Men sådana spörsmål är också viktiga i 
de vetenskapliga ansatser som i någon mån avviker från de dominerande före-
ställningarna om vad vetenskaplig kunskap är och vilken roll forskning kan ha, 
det vill säga discipliner som ofta är konstruktivistiska i sin ansats, som betonar 
den vetenskapliga kunskapens sociala, historiska, kulturella och institutionella 
prägling och som således innebär en vetenskaplig ansats som i någon mån 
förordar en alternativ epistemologi till den dominerande positivistiska.899 
Eftersom dessa vetenskapliga ansatser i någon mån måste argumentera för sin 
legitimitet menar jag att det förefaller troligt att dessa vetenskaper har en mer 
uttalad vana av att hantera frågor som rör kunskapsteoretiska antaganden, och 
att de följaktligen kan ha lättare att identifiera olika kunskapsteoretiska 
ståndpunkter. Det handlar här i synnerhet om vetenskapliga ansatser som i 
någon mån har ett konstruktivistiskt förhållningssätt och som därmed är 
öppna för att det finns olika former av vetenskaplig rationalitet, men också ett 
intresse för maktrelationer och mekanismer för exkludering, med andra ord en 
hållning som tar fasta på diskursen som ett system för vad som är möjligt, 
vilka utsagor som låter sig sägas och vad som blir sant och falskt.900 

Tar man dessa tankar i beaktande och sätter dem i förhållande till min 
studie av Mistra menar jag att det framgår hur diskussionerna om den 
samhällsvetenskapliga forskningen tydligt återspeglar en avsaknad av en 
diskussion om de epistemologiska och metodologiska ansatser som kan prägla 
olika vetenskaper. Det kommer exempelvis till uttryck i samband med krav på 
mätbarhet och förespråkande av systemanalys och (matematisk) modellering, 
vilka utgör återkommande inslag i Mistras direktiv i samband med program-
planering. Dessa ansatser innebär, vilket Robin Grove-White har framhållit, 
att i synnerhet ”hårda” – kvantitativa – vetenskaper främjas.901 Att då Mistra 
                                                           
898 Observera dock att denna reflexiva förmåga inte får tas för given. En kritik som riktats mot 
delar inom STS-litteraturen har handlat om ett åsidosättande av maktaspekter och normativa 
spörsmål och att reflexivitet om detta därmed inte förekommit. Rouse menar att reflexiviteten, 
t ex hos Steve Woolgar, har fått karaktären som ett retoriskt instrument, snarare än omfatta 
epistemologiska och normativa frågor, se J. Rouse (1999) s. 451-453; Steve Woolgar red. (1988) 
Knowledge and Reflexivity. Se även S. Fuller (2000) passim. 
899 Giddens förordar likt åtskilliga andra att sociologin intar en central plats, se A. Giddens 
(1990) s. 45-46, men även Pierre Bourdieu (1991/1984) Kultur och kritik s. 34-38; L. Salter & A. 
Hearn (1996) s. 126. En bakgrund till detta är enligt Giddens att samhällsvetenskaper i 
allmänhet och sociologin i synnerhet ständigt bidrar till en förändring i samhället, vilket innebär 
att det studerade fältet förändras och att detta utgör en grundläggande skillnad jämfört med 
naturvetenskaper, se A. Giddens (1990) s. 48-49.  
900 Mark Philp (2000) “Michael Foucault”, The Return of Grand Theory red. Q. Skinner s. 69. Se 
även M. Hajer (1995) s. 56-63; Éric Darier red. (1999) Discourses of the Environment s. 3-4. Tim 
May betonar betydelsen av en kritisk hermeneutik för den reflexivietet han benämner 
”referential”, dvs en reflexivitet om livsvärlden och mötet mellan olika aktörer i livsvärlden, 
men också om det vetenskapliga samhället och dess implikationer för studiet av (livs-)världen, 
se T. May (1998) passim.   
901 R. Grove-White (1996) s. 280-282. Grove-White menar att denna inriktning mot modelle-
ringsansatser i anslutning till forskning för hållbar utveckling har kommit att bli liktydigt med 
användarinriktad forskning. Han betraktar detta som kontraproduktivt i förhållande till 
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har svårigheter att få till stånd samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning 
vilken ofta bedrivs utifrån en kvalitativ forskningsansats ter sig ganska givet, 
men har utifrån vad min studie visar inte öppet ventilerats inom stiftelsen. 
Men man måste dessutom uppmärksamma att det i Mistra har funnits (och 
finns) en uttalad målsättning i att förnya forskningen. Emellertid har 
förekomsten av denna målsättning inte inneburit diskussioner om innebörden 
i de förändringar som efterfrågas och vilka kunskapsteoretiska krav som 
därigenom ställs.  

De aspekter jag har berört i fråga om reflexivitet tar fasta på det (själv-) 
kritiska inslag som finns i anslutning till att vara reflexiv, men också att reflexi-
vitet främjas av sakkunskap beträffande de spörsmål som står i fokus och av 
att söka efter marginaliserade perspektiv, i synnerhet eftersom de kan synlig-
göra underförstådda antaganden och normer. Reflexiviteten inkluderar alltså 
en kritisk ansats och kräver således i någon mån distans. Det är därmed troligt 
att det finns begränsningar i hur pass självkritisk och reflexiv man kan vara 
över sin egen verksamhets praktik och över sina egna antaganden. Detta ligger 
till grund för att jag här menar att det framgår skäl för varför forskningspers-
pektiv och ansatser som till synes kan te sig samhällsfrånvända och introverta, 
genom att de inte uttalat ställer upp konkreta mål om nyttan med dess förvän-
tade resultat, ändå fyller en väsentlig funktion i samhället. Detta genom att de 
kan bidra till en ökad förståelse och medvetenhet om de antaganden och 
utgångspunkter som präglar olika verksamheter; denna vidgade förståelse kan 
få betydelse för hur en viss fråga hanteras, men man kan inte veta säkert om 
detta inträffar eller på vilket sätt. En förtjänst som jag alltså menar att dessa 
(kritiska) forskningsansatser kan ha är att medvetandegöra de antaganden och 
de olika valmöjligheter som finns.  

6.2.2 En kluven tid? 
En central tes som utvecklats i denna avhandling är att man, både i Mistra och 
i litteratur om kunskapsproduktion, kan observera en epistemologisk oklarhet 
över de kunskapsteoretiska grunder som samtida forskning bedrivs utifrån. Vi 
kan, menar jag, se hur en rationalitetsdominans har eroderats och att veten-
skaplig kunskap diskuteras på ett sätt som innebär ett anammande av ett 
mångfacetterat förhållningssätt till kunskap, till att kunskap är kontextberoen-
de och provisorisk. Men detta har skett samtidigt som förekomsten av primärt 
en norm och värderingsgrund för vetenskaplig kunskap även fortsättningsvis 
kan skönjas, vilket innebär att föreställningen om en universell och opartisk 
kunskap reproduceras.902 Detta har legat till grund för att jag har talat om en 

                                                                                                                                                                          
målsättningen om hållbar utveckling i och med att de leder till ännu mer teknikalisering av 
kunskap, vilket är en kunskap som inte hanterar moraliska, kulturella och sociala frågor som 
finns i anslutning till samhällets utveckling och därmed i visionen om hållbar utveckling.  
902 En kunskap som Bauman beskriver som en ”lagstiftande” kunskap i jämförelse med 
kunskap som ”uttolkare”, se Z. Bauman (1991) s. 24-25, se även Zygmunt Bauman (1987) 
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epistemologisk kluvenhet i samtida kunskapsproduktion och att denna är 
framträdande inom Mistra såväl som inom kunskapsproduktionsteorierna 
Mode 2 och Triple Helix. I och med detta konstaterande ger jag även implicit 
uttryck för att denna kluvenhet också är ett åtminstone delvis nytt fenomen 
och att det är något som uppstått i utbredningen av denna kunskapsproduk-
tion.903 Det finns därför stor anledning att fråga sig om denna kluvenhet är 
något unikt för Mistra och för samtiden. Jag kommer att som avslutning 
beröra denna fråga, vilket kommer att innebära en summering och reflektion 
över slutsatserna.  

Jag menar att man kan notera hur positivismens grundantaganden allt 
oftare och i allt fler områden avfärdas och att en alternativ kunskapssyn, 
vilken jag har kallat för post-positivistisk, har fått större spridning och blivit 
alltmer legitim. Positivismen anses ofta vara baserad på en förlegad kunskaps-
syn genom att den tar fasta på normer om att vetenskaplig kunskap är univer-
sell och överordnad annan kunskap samt att forskaren drivs av att finna 
definitiva sanningar och uppfattar sig som opartisk. Den kunskapssyn som i 
stället i tilltagande utsträckning har kommit till uttryck tar fasta på kunskapens 
sociala aspekter och att kunskap produceras i en social (och lokal) kontext, en 
kontext som har betydelse för den kunskap som kommer till stånd.904 Denna 
förändring beträffande förhållningssättet till vetenskaplig kunskap har inte 
bara fått genomslag i vetenskapsstudier och i litteratur om kunskapsproduk-
tion, utan man kan även notera denna utveckling inom exempelvis policy-
analysens område.905 Man kan med andra ord observera hur en post-positivi-
stisk kunskapssyn har kommit att bli mer spridd och fått en större legitimitet i 
takt med att det positivistiska kunskapsidealet allt starkare har ifrågasatts och 
avfärdats på alltfler områden. Samtidigt reproduceras dock ett traditionellt 
förhållningssätt till vetenskap och till kunskap i fråga om den vetenskapliga 
kunskapens roll och funktion gentemot andra aktörer i kunskapsproduk-
tionen.  

                                                                                                                                                                          
Legislators and Interpreters: On modernity, post-modernity and intellectuals. Skillnaden mellan dessa två 
behandlas även av T. May (1998) s. 10 och G. Delanty (2001) s. 105. 
903 Notera att jag inte gör gällande att förekomsten av denna kunskapsproduktion som utmärks 
av disciplinöverskridande, bedriven i tillämplighetskontext och i samverkan med avnämare är 
ett nytt fenomen, men att det finns goda skäl som talar för att förekomsten av en dylik 
kunskapsproduktion har ökat i intensitet samt spritt sig till fler områden, se avsnitt 1.1.1, 6.1. 
904 Även om en del filosofer håller fast vid att den kognitiva sidan av kunskapen fortfarande är 
”ren”. Se t ex Longinos genomgång av några filosofers respons på vetenskapssociologernas 
studier av vetenskap och kunskap, H. Longino (2002) The Fate of Knowledge s. 42-76.  
905 Policyanalysen har varit präglad av ett rationalistiskt förhållningssätt till vetenskap som tagit 
utgångspunkt i att vetenskap kan och skall ligga till grund för ett rationellt – det vill säga 
vetenskapligt informerat – beslutsfattande, men som Fischer och Hajer för fram kan man 
notera en utveckling till att anamma ett mer konstruktivistiskt förhållningssätt, men de menar 
även att man kan notera hur de traditionella föreställningarna har fortsatt att prägla policy-
analysens utformning, se F. Fischer (2003) ”Beyond empiricism: policy analysis as deliberative 
practice”; M. Hajer (2003) ”Policy without polity?”. 
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Själva förekomsten av alternativa förhållningssätt till vetenskap än den posi-
tivistiska är långt ifrån ny, men frågan är om inte den diskussion som förs idag 
skiljer sig så till vida att det är fler aktörer som är delaktiga i diskussionen, men 
också att själva diskussionen är mer mångfacetterad. Blickar man åter på före-
komsten av ett antingen/eller-tänkande är det möjligt att förstå att förutvaran-
de diskussioner primärt har tagit utgångspunkt i ett dylikt tänkande, vilket kan 
exemplifieras med diskussionerna om förekomsten av ”de två kulturerna” 
eller av antingen en ”förstående” eller en ”förklarande” ansats.906 Dessa 
diskussioner tycks primärt ha tagit utgångspunkt i en polarisering mellan olika 
discipliner och att skilda vetenskapliga discipliner har distinkt olika roller att 
spela. Den diskussion vi kan notera idag uppfattar jag vara mera mångskiftan-
de. Därmed framträder en föreställning som tycks inrymma en uppfattning 
om att diskussioner om kunskap måste ta utgångspunkt i att undersöka och 
klargöra de ansatser som ligger till grund för den vetenskapliga praktiken. 
Samtidigt som denna utveckling har skett kan man emellertid notera hur 
forskning i tilltagande utsträckning värderas utifrån kortsiktigt nyttoorientera-
de krav och värderingsgrunden förefaller vara den vetenskapliga kunskapens 
roll för (eller bidrag till) ekonomisk utveckling och till att tillgodose vissa 
användares behov. Därmed främjas en forskning som primärt tar utgångs-
punkt i några användares behov och försöker tillgodose dem, vilket innebär 
att en systembevarande ansats understöds. Den reflexivitet som kan uppstå i 
denna ansats begränsas till att vara reflexiv över dessa användares behov, 
vilket ofrånkomligen kommer att innebära att förekomsten av den oreflektera-
de ambivalens jag tidigare talat om fortgår. En reflexivitet i betydelsen att 
medvetandegöra de motsägelsefulla målsättningar vi kan ha, de antaganden 
våra kunskapsanspråk vilar på och de valmöjligheter som finns främjas inte av 
en kortsiktig och handlingsorienterad forskning. Följaktligen försvåras 
möjligheten till att få till stånd ett beslutsfattande som vilar på en reflekterad 
ambivalens.  

                                                           
906 Jag åsyftar här alltså C. P. Snows uppdelning mellan en naturvetenskaplig och humanistisk 
forskningstradition, men också den uppdelning som jag diskuterade i avsnitt 1.2.1 om 
förklarande respektive förstående ansatser. 
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Summary 

AN AMBIVALENT TIME? An Investigation of Ideas and Notions about 
Science and Knowledge in the Foundation of Strategic Environmental 
Research, MISTRA  
This thesis investigates ideas and notions about science and knowledge about 
the environmental problematique and the research role as they are viewed in 
the Swedish funding agency Mistra. This aim includes an emphasis on 
assumptions and ideas of environmental policy and research, as well as 
notions regarding the role and function of research in contemporary society.  

The context and background for the present study is the changing knowl-
edge production and the discourse ‘sustainable development’ that has influ-
enced environmental politics and research as well as the more general vision 
for the society’s development. At an overall level there is a common under-
standing about the characteristic elements in contemporary knowledge pro-
duction, namely: interdisciplinarity, user orientation, context of application, 
and collaboration between university and industry. In the Mode 2 concept of 
knowledge production this is apparent and the thought behind this develop-
ment is discussed. The focus is on the uncertainties of knowledge and the 
importance of the context for the knowledge produced. The context depend-
ency lies behind the statement that contemporary knowledge production is 
characterised by reflexivity. In Mode 2 knowledge production this develop-
ment is considered particularly prominent regarding environmental issues.  

During the 1990’s several changes occurred in the system for research 
funding in Sweden, whereas the establishment of seven funding agencies in 
1994 is, in certain aspects, the most debated political action in the area of 
research politics. The government established these agencies, of which Mistra 
is one, with money from the, at the time, newly abolished wage earner funds. 
The funding agencies are from a legal point of view constructed as founda-
tions and are therefore not in the control of the Government. This means that 
they are operated as legally private and the resources for research funding are 
dependent on the outcome of the capital investment and not the allocation 
from the Government’s budget.  

The statutes of Mistra dictates that the funding agency should fund 
research “of strategic importance for a good living environment” and that the 
foundation should promote “the development of strong research environ-
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ments of highest international class with importance for finding solutions to 
important environmental problems and for a sustainable development of soci-
ety” and that “opportunities for achieving industrial applications shall be 
taken advantage of”. The statutes also prescribe that the activities should be 
concentrated to research centres or research areas with international impact 
and in projects and programmes spanning the boundaries between disciplines. 
The funding agency should also promote training and recruitment of 
researchers, establish research centres or research areas in close association 
with universities and colleges. Moreover it should strengthen the collaboration 
between universities and colleges on one hand and industry on the other, 
when it comes to research fields that are of particular interest to industry. 
Finally, it should support the mobility of researchers both across international 
borders and between university/colleges, institutes and companies.  

With Mistra’s statutes in mind the changing discourse in knowledge 
production is a most important context. A recurrent statement in policy 
document from the funding agency is the conception that the agency should 
stimulate a new way of doing research; in other words, the agency should 
work towards a renewal of the environmental research. This includes both the 
organisation and orientation of research; an emphasis is on solving environ-
mental problems besides making a contribution to sustainable development. 
The transformation in environmental policy towards sustainable development, 
which has affected the Swedish environmental politics since the Brundtland 
Commission report Our Common Future, is therefore particularly apparent in 
Mistra. This means that Mistra could be interpreted not only as an agency 
trying to transform the knowledge production, but also as an agency with 
claims to contribute to the vision of sustainable development. The focus on 
Mistra is based on this twofold transformation in two closely related areas: 
knowledge production and environmental research and policy. 
Purpose and research outline 
The purpose is to investigate ideas and notions about research and knowledge 
particularly related to environmental issues, but also in more general terms. 
The analysis use the funding agency Mistra as the main source of empirical 
data, an agency which purpose could be understood well in line with the over-
all development in research policy. This latter aspect is the reason for using 
Mistra as an example of how this kind of knowledge production could be 
understood and work as well as what notions and ideas that are explicitly and 
implicitly expressed. Four main questions guide the analysis. They deal with 
(1) how research is initiated and organised in Mistra, (2) the goals of research 
and expectations of research roles and functions, (3) the thoughts of research 
and knowledge in the funding agencies objectives, and (4) the political and 
ideological conceptions that support and is presupposed in this form of 
knowledge production.  
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The analysis of Mistra is divided into four parts, and different angles of 
knowledge production are used as a guiding tool. In chapter two I explore 
how Mistra as an agency function. This involves how research is organised 
and the processes for planning and decision-making. This chapter constitutes 
the base in order to interpretet the goals of the agency’s research and, more-
over, the notions about the role and function of research. These latter issues 
are more deeply investigated in the third chapter where Mistra’s solution 
oriented research is analysed. This chapter also includes an analysis of how 
research is conceptualised in relation to the vision of sustainable development 
and what expectations that are expressed, particularly related to the contribu-
tion of social sciences. In the fourth chapter I focus on the orientation 
towards interdisciplinary research, which is a characteristic element of con-
temporary knowledge production. Different approaches of interdisciplinarity 
are studied as well as issues related to integration and synthesis of knowledge. 
These goals are related to the two approaches of instrumental versus reflexive 
research and their different prerequisites to create inter- or transdisciplinary 
research (and knowledge). In the fifth chapter I investigate the user involve-
ment and user orientation that constitutes another essential angle of contem-
porary knowledge production. User involvement and research oriented 
towards usability constitutes a core aspect in Mistra’s policy and I focus on 
issues related to who the users are and their role in the research process as 
well as the role of researchers for reaching the goal of usability. In the sixth 
and concluding chapter I relate the analysis of Mistra to the two dominating 
theories in knowledge production – Mode 2 and Triple Helix – and use the 
funding agency as an example of how to understand this research. I examine 
implicit and explicit norms and values that constitute this form of knowledge 
production and discuss the epistemological statements that are articulated. 
Theoretical framework 
With inspiration from science studies and the view that all those who talk, 
discuss and use knowledge also take part in the knowledge production I 
believe that a funding agency could be interpreted as a meeting place where a 
great variety of agents are involved. This diversity is considered particularly 
important due to my aim of investigating ideas and notions of research and 
knowledge.  

From the metaphor of a funding agency as a meeting place I have outlined 
two conceptions that are used in the analysis. The first one focuses on the 
variety of ideas and notions that are articulated among the agents involved in 
Mistra. It includes an interest in visualising different conceptions and thoughts 
of research. The second conception involves an emphasis on the notions, 
which have a dominating influence on the decision-making and policy state-
ments in the funding agency. This latter conception is particularly important 
in order to describe the thought-figures that appear in Mistra and to relate 
them to the more general discussion in contemporary society and literature 
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about knowledge production and environmental issues. Varieties in notions 
and ideas are considered particularly important in order to investigate these 
general conceptions, partly due to that marginalized positions, ideas and 
thoughts can help us to distinguish implicit assumptions and what is taken for 
granted.  

Analysing ideas and notions includes an interest in what is explicitly articu-
lated and what actions that are taken, but also an interest in investigating 
assumptions and implicit notions. My approach therefore consists of a variety 
of analytical approaches within the hermeneutical tradition. Nevertheless, I 
have used the two concepts of ‘listening’ and ‘suspecting’ developed by Paul 
Ricoeur. These concepts could be used to describe the dual process of inter-
pretation, which aims at understanding and the creation of coherence in the 
uttered usage and in action, but also raises doubts and shows the inconsisten-
cies involved. Due to that this latter approach involves a critical stance it 
develops gradually during the analysis and becomes particularly evident in the 
concluding chapter.  
Empirical data and methodological considerations 
The aim of this study and my theoretical framework demands the use of a 
variety of empirical data and also data that reflects diversity. I have therefore 
combined different approaches to collecting and analysing data. Through 
archive studies, interviews and observations I have acquired empirical data 
produced in different contexts and by different agents. In Mistra’s archive I 
have principally analysed policy document, the minutes of the board, research 
proposals and evaluations. The 41 interviews are with executive researchers of 
different research programmes, Mistra’s staff, board members, and with 
researchers that have made research applications that have been rejected. The 
31 observations cover different areas in Mistra’s activities and have a twofold 
purpose. The observations have been fruitful in order to learn and understand 
how Mistra functions, but have also been successful in opening up the space 
where debate and discussions are held for example before a policy is develop-
ed or a decision is taken. Moreover, an observation also gives room for views 
and opinions of additional agents than those who I have interviewed.  

A consequence of my approach in collecting empirical data is that there are 
a variety of different genres of documents: interview transcriptions, field notes 
and different forms of written documents. The methods used therefore 
consist of a variety of approaches. One important approach has been seeking 
patterns in how different angles of Mistra’s activities are described and the 
thought-figures that lay behind. Other approaches are the analysis of concepts 
and changes in the funding agencies policies and what motives that are possi-
ble to distinguish.  
Norms and values in knowledge production 
In general Mistra’s research policy is characterised by an instrumental 
approach in organising research and concerning the goal of research. The 
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requisite of interdisciplinarity and user involvement is based on a view that 
this research has better possibilities to solve, or at least, make an improvement 
in measurable aspects of use of resources and/or contribute to the competi-
tiveness of Sweden, which mainly is interpreted in economical terms. Sustain-
able development is therefore mostly considered as a project of innovation 
and technological development. This interpretation could be compared to the 
international political discussion and research there social and cultural aspects 
are of central concern alongside economical and technological development.  

In order to get funding from Mistra the starting point should be a well-
defined problem where a group of stakeholders is identified and have an 
explicitly formulated view of how to solve the problem. Research focused on 
a better understanding of environmental issues and the conflicting objectives 
in the area of sustainable development is not in itself a relevant goal in order 
to get Mistra’s support. Nevertheless, Mistra requires social scientists and have 
high demands when it comes to integration of different research disciplines as 
well as between researchers and users. However, these aims are also consid-
ered to be particularly difficult to realise and Mistra have recurrently discussed 
the lack of interest from researchers in making contributions to this form of 
research. The discussion about these goals shows unawareness in Mistra about 
epistemological issues related to realising and creating interdisciplinary 
research programmes. The epistemological standpoint in Mistra is mainly 
reflecting the abandoned positivist ideology. In Mistra research is mostly 
evaluated from a short-term instrumental point of view, but at the same time 
the foundation try to promote a new way of doing research. All in all this 
mirrors an ambivalent attitude to knowledge and research and to the funding 
agency’s goals and aims. 

In contemporary knowledge production, especially in the theories of Mode 
2 and Triple Helix, a core statement concerns reflexivity and holds that this is 
a central characteristic of the contemporary knowledge production. In Mode 2 
the context dependence in knowledge production is emphasised as well as the 
view that scientific knowledge depends on social aspects and that knowledge 
claims always have epistemological uncertainties. Overall this lay behind the 
statements that the positivist notion of knowledge is abandoned and that the 
researchers behind Mode 2 argue for a post-positivist view of knowledge and 
research. Nevertheless, I argue that these theories, as well as Mistra, reflects a 
view of scientific knowledge as neutral, disinterested and superior other forms 
of knowledge, which means that they are mirroring notions that belonged to 
positivism. This notion is especially apparent related to user involvement and 
neither Mode 2 nor Triple Helix raises issues of user involvement and that 
different users have diverse interests and values. The focus on application, 
which is strong both in the two theories of knowledge production and in 
Mistra, particularly favours one form of agents, and therefore, one form of 
values, namely knowledge that contribute to economical development. This 

 227  



 

logic is not coherent with a post-positivist epistemology where a core aspect is 
the occurrence of different sets of values. This statement lay behind a discus-
sion about the presence of an unreflected ambivalence to the epistemological 
position in contemporary knowledge production. This unreflected ambiva-
lence is distuinguiched from a reflective ambivalence, which for example the 
sociologist Zygmunt Bauman discuss. In a reflective ambivalence conflicting 
aims and goals in society are brought forth and there the ambition is to 
achieve an awareness of the ambivalent characteristic of decision-making that 
the modern society is characterised by. 

I conclude the thesis with presenting possible explanations to this ambiva-
lence and focus on the prerequisites and conditions of the occurrence of 
reflexivity. One main argument is emphasising the assumption that reflexivity 
to a certain extent is conditioned by the absence of short-term goals and the 
possibility of a critical-analytical standpoint to both how a problem is defined 
as well as the assumed solutions to this problem.  
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