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Luft, jord och vatten känner inga gränser. 

Det är ett av flera viktiga skäl till att Mistras 

forskningsprogram är gränsöverskridande.
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”   ändamål att stödja forskning av stra-

tegisk betydelse för en god livsmiljö.

Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmil-

jöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges 

framtida konkurrenskraft. Forskningen ska ha betydelse för 

lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad 

samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella 

tillämpningar ska tas till vara.” 

Mistras ändamålsparagraf

P RO G R A M S O M B Y G G E R  B RO A R  
M E L L A N F O R S K N I N G  O C H  S A M H Ä L L E

Mistra finansierar och organiserar ett -tal stora forsknings-

program, som syftar till att lösa strategiska miljöproblem. 

Ett Mistra-program ska förse användare i företag och 

myndigheter, internationella förhandlare, beslutsfattare på 

olika nivåer och intresseorganisationer med de senaste veten-

skapliga rönen, oberoende av sektorsgränser. Ett Mistra-

program ska också förse forskarsamhället med användarnas 

problemformuleringar, oberoende av forskningens disciplin-

gränser.

Regeringen utser Mistras styrelse och dess ordförande. 

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Ingenjörsvetenskaps-

akademien (IVA) och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 

(KSLA) granskar löpande Mistras verksamhet. 

Mistra vänder sig till

• forskare som vill arbeta med områden där forsknings-

resultaten kan komma till nytta i arbetet för en miljö-

anpassad samhällsutveckling.

• svenska företag som vill ligga i världsfronten när det gäl-

ler att utveckla miljöanpassade produkter, tjänster eller 

produktionsprocesser. Vetenskapliga och kommersiella per-

spektiv kombineras.

• myndigheter och lagstiftare som vill skärpa kraven på verk-

samheter som kan vara till skada för miljön. Skärpta krav 

måste bygga på en vetenskaplig grund.

• internationella förhandlare som ska träffa överenskommelser 

om skärpta miljökrav. Ett program ska kunna möta både 

det internationella forskarsamhällets krav på kvalitet och 

förhandlarnas behov av preciserade uppgifter.

• frivilligorganisationer och andra som strävar efter en hållbar 

samhällsutveckling.

N O G G R A N N A U T V Ä RD E R I N G A R  
S Ä K R A R  K V A L I T E T E N

För att säkra kvaliteten utvärderas varje programförslag av 

svenska och internationella experter. Det är viktigt att: 

• Det föreslagna forskningsprogrammet ska ha hög veten-

skaplig kvalitet.

• Det ska finnas en plan för hur forskningsresultaten kom-

mer till praktisk användning. 

• Den föreslagna ledningen ska ha en dokumenterad kompe-

tens av och förmåga att leda programmet. 

Varje program leds av en programstyrelse. Problemlösning 

och praktisk användbarhet står i fokus. 

Vid planeringsanslag tillsätts en interrimistisk programsty-

relse som är med och utarbetar programförslaget. När Mistras 

styrelse beslutat om programfinansiering ska programstyrelsen 

utse, tillsammans med programvärden, en programchef och 

arbeta fram en plan för hur programmet ska drivas.

Ett Mistraprogram ska också avslutas på ett systematiskt 

sätt. Fyra kriterier är viktiga: 

• En samlad redogörelse för de vetenskapliga resultaten.

• En samlad redogörelse för den praktiska nyttan och använd-

ningen av forskningen.

• En sammanställning av hur kompetensnivån utvecklats och 

vart forskarna tagit vägen.

• En plan för stafettväxling, det vill säga fortsatt finansiering 

utan, eller med begränsat stöd från Mistra.
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Mistras ordförande,

Anneli Hulthén

Det här är Mistra 



”Mistra finansierar 

och organiserar ett tjugotal 

stora forskningsprogram. 

En god livsmiljö är målet.”



   en rannsakans år. Och kreativitetens. Dis-

kussionerna om Mistras roll i arbetet för hållbar utveckling 

har intensifierats. Lust, kraft och engagemang har vuxit sig än 

starkare sedan att vi tagit del av de utredningar och intervju-

undersökningar som vi låtit göra.

Det är dags att fira Mistras tioårsjubileum. Vi gör det 

framför allt genom att ta ett nytt avstamp utifrån den åter-

koppling vi fått på våra stora frågor; Arbetar vi på rätt sätt? 

Med rätt saker? Når vi rätt målgrupper?

Vi har gått igenom den internationella utvärderings-

gruppens rapport, den som vi till vardags kallar för , 

mycket noga. Vi har tagit till oss både av kritik och beröm 

från intressentundersökningen. Vi har fått inspiration och 

nya lärdomar av undersökningen om kapitalförvaltning för 

hållbar utveckling. 

Vi kan vara stolta över att vi gjort denna rannsakan. Där-

med visar vi att vi inte vill att organisationen ska stelna. Att vi 

menar allvar när vi talar om forskningens möjlighet att bidra 

till en bättre miljö.

Det har varit både roligt och inspirerande att få de här åter-

kopplingarna. De ger oss bra underlag inför de stora viktiga 

beslut som väntar; Vilka branscher ska vi koncentrera oss på? 

Vilka forskningsområden? Hur organiserar vi våra program 

för att de både ska vara effektiva och ge önskad effekt? Och på 

vilket sätt gör de pengar vi förvaltar mest nytta?

Beslutet om en årlig utbetalning på  miljoner kronor, 

oavsett hur kapitalet förräntas, är ett av de viktigaste vi fattat 

under den här tioårsperioden. Nu vet vi att Mistra inte har 

evigt liv. Vi vet att pengarna kommer att vara slut omkring år 

. Att vi har ungefär  år på oss att nå varaktiga resultat.

Målsättningen står kvar, och strategin har skärpts. Forsk-

ningen ska ge användarvärde. Vi ska ha en kapitalförvaltning 

som stöder hållbar utveckling. Och vi ska ha en aktiv kom-

munikation, på olika plan.

Miljöfrågorna har tyvärr fått mindre uppmärksamhet un-

der det gångna året Den globala debatten har dominerats av 

helt andra frågor, som terrorismen och USAs agerande i Irak. 

Här hemma tycks det mig som om det stora engagemanget 

mest rört de nära frågorna. Som en mast intill det egna huset 

eller bostadsbyggandet vid den egna badsjön. 

Men folk fortsätter att köra bil! 

I vårt land avsätts en relativt stor del av bruttonational-

produkten till forskning. Men resultatet står dessvärre inte i 

proportion till insatta medel. Det är, har det visat sig, ingen 

särskilt lätt uppgift att omsätta den miljöstrategiska forsknin-

gen till praktisk nytta. Men vi fortsätter envist på den inslagna 

vägen. För det är just kravet på användarvärde som ger Mistra 

dess legitimitet.

Det finns många faktorer i omvärlden som vi vill ändra 

på. Den akademiska världens värdering av tvärvetenskaplig 

forskning är ett exempel. Det känns väldigt omodernt att 

en samhälls- eller beteendevetares forskningsinsatser värderas 

lägre i den egna institutionen om hon eller han medverkar i 

ett forskningsprogram, som organisatoriskt hör hemma i en 

naturvetenskaplig institution. Och vice versa. Det borde vara 

precis tvärtom! Det är självklart en stor tillgång att kunna 

betrakta ett problem med olika ögon, utifrån flera kunskaps-

områden.

Gränser ska överskridas, både mellan olika forskningsdis-

cipliner och mellan forskare och användare! Det är också så 

regeringen resonerar när man nu beslutat att miljöfrågorna 

ska beaktas i alla beslut, oavsett i vilket fackdepartement det 

aktuella ärendet hör hemma. Mainstreaming, alltså. Precis 

som man jobbat med jämställdhetsfrågorna under ett antal 

år. Det är bra.

Programmen måste få med fler samhälls- och beteendeve-

tare, det är alldeles nödvändigt. Hur ska vi annars kunna få 

svar på frågor som ”vad gör en förhandling framgångsrik?” 

eller ”hur kan vi påverka vanliga människors beteenden”? Hur 

ska vi annars få näringslivet att vilja satsa på investeringar som 

är bättre för miljön, eller få politiker och andra beslutsfattare 

att ha med miljöaspekten i varje beslut.
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Nu ska vi medverka till att få frågan om hållbar utveckling 

överst på dagordningen. Det är därför vi lägger ökad kraft på 

kommunikation och opinionsbildning. Vi ska tala med politiker 

och makthavare i offentlig tjänst, med näringslivets direktörer 

och non-profitorganisationer, med opinionsbildare och utbil-

dare. En viktigt del av det opinionsbildande arbetet ligger på 

programmen. Det är här det allra viktigaste brobyggandet 

sker. Det är här näringslivet möter forskningen, och det är här 

internationella förhandlare får stöd i sitt arbete. 

Det är jobbigt att ändra människors beteende. För det 

krävs kunskap och uthållighet. Vi har bägge. Det är med det i 

bagaget vi nu kan göra ett nytt avstamp.

Anneli Hulthén, Mistras ordförande



       den strategi som styrelsen 

arbetat med under året.

• Kapitalförvaltning för hållbar utveckling.

• Starka forskningsmiljöer som skapar användarvärde.

• Aktiv kommunikation.

Strategiarbetet har präglat Mistras tionde år. Utvärde-

ringar, intervjuundersökningar och forskarintervjuer har givit 

svar på viktiga frågor.

– Vi har samlat ytterligare lärdomar och erfarenheter 

under det här året, säger Mistras verkställande direktör, Måns 

Lönnroth. Om ledning, ledarskap och kommunikation, pro-

gramstart och stafettväxling. Om samarbete över program-

gränser och mellan forskningsområden, mellan forskare och 

användare. Nu tar vi ytterligare steg för att dra nytta av de 

erfarenheter vi gjort och den återkoppling vi fått.

– Styrelsebeslutet om en årlig utbetalningsnivå på  

miljoner kronor realt har givit oss ett ungefärligt slutdatum 

för Mistras existens. Enkla beräkningar visar att pengarna 

kommer att räcka till år  – med ett par års marginal 

åt bägge håll, beroende på hur den internationella kapital-

marknaden utvecklas och kapitalet förräntas.

T RE D U B B E L  N Y T T A  A V  P E N G A R N A

Pengarna ska komma till nytta tre gånger – det är det som 

strategin beskriver. Men är inte en god kapitalförvaltning för 

hållbar utveckling, lättare att säga än att göra?

– Det är en av Mistras stora frågor. Den handlar i grunden, 

precis som demokratifrågan, om individens ansvar i det stora 

sammanhanget, säger Måns Lönnroth.

– I vårt samhälle är det inte acceptabelt att argumentera 

för att vi ska ersätta demokratin med diktatur för att det skulle 

bli billigare. Vi räknar inte demokratin som en kostnad, utan 

som en tillgång. På samma sätt är det med frågor som rör 

hälsa, mänskliga rättigheter och läskunnighet. Vissa frågor 

står över de ekonomiska.

– Men det gäller inte miljöfrågorna. Internationellt anses 

det inte särskilt provocerande att säga att det kostar för mycket 

att minska koldioxidutsläppen eller skydda Östersjön. 

Det anses inte heller konstigt att uttrycka skepsis mot 

kapitalförvaltning för hållbar utveckling, eller SRI som den 

vedertagna engelska förkortningen lyder (Socially Responsible 

Investment). För de flesta är det självklart att tala om det som 

en ren kostnad.

På samma sätt kan man hävda att SRI inte gör skillnad, så 

länge bara ett fåtal ägnar sig åt det.

– Det är lika befängt som att säga att det saknar betydelse 

om en enskild medborgaren röstar i ett val eller ej, på grund av 

att hon eller han bara har en röst. Mistra är visserligen en liten 

organisation, men vi ska göra det vi tror på. Och samtidigt 

– vi ska göra det i den takt som krävs för att hela tiden öka 

kvaliteten. 

Ett Mistraprogram ska leda till praktiskt användbara resul-

tat av hög vetenskaplig kvalitet, det är ett av grundkraven. Me-

taforen om dödsdalen, den som går mellan forskningen och 

samhället och där goda idéer riskerar att falla ned, används 

ofta för att beskriva vikten av att omsätta forskningens resultat 

till praktisk nytta.

– Det går inte av sig självt. Det krävs en oerhörd medve-

tenhet och kristallklart fokus på användarvärdet. Men också 

lyhördhet, samarbetsvilja och prestigelöshet.

Gränsöverskridande är ett ord som använts mycket under 

året. Ofta för att uttrycka det stora behovet av tvärvetenskaplig 

forskning.

– Kopplingen mellan olika discipliner ligger högt på 

agendan.

Fyra program har avslutats sedan förra året och nya har 

kommit till. Utifrån temat ”den nya biologin”, startade Green-

chem, om specialkemikalier från förnyelsebara råvaror. Efter 

utlysning om den stora klimatsatsningen, Changing Climate, 

har två av sex utvärderade förslag valts ut, fått gemensam pro-

gramstyrelse och är klara för att påbörja sitt arbete under . 

Dessutom har beslut fattats om en utlysning av ett forsknings-
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program om kapitalförvaltning för hållbar utveckling.

Idéstödet kom till för att ge forskare möjlighet att pröva 

nya koncept och idéer på ett enklare sätt.

– Vi ska nu se över erfarenheterna och hur stödet kan 

utvecklas. 

V I K T I G  P RO G R A M S T A R T

En tydlig lärdom är att varje program måste starta rätt från 

början. Programchefen ska ha tillräckligt med tid. Program-

men ska helst inte vara geografiskt utspridda.  Och användarna 

måste komma med redan när programmen förbereds. 

– Det går inte att komma och vifta med ett färdigt resultat 

efter åtta år, och påstå att vi har lösningen på användarens 

problem.

– Broar mellan forskning och samhälle/näringsliv måste 

börja byggas redan från start – det har blivit tydligare och 

tydligare. Några program har också haft med användare 

redan i programuppläggningen och därmed fått en lyckad 

sjösättning.

Minst lika viktiga är nyttoutvärderingar, som ska göras 

före, under och efter programtiden. Forskningsprogrammen 

pågår under lång tid, vanligtvis åtta år. Under arbetets gång 

skiftar behoven, det kan gälla såväl organisation och sam-

arbetspartners som arbetssätt. Det måste finnas en öppenhet 

och flexibilitet för att möta de skiftande behoven.

Akademiska karriärer skapas inom de olika disciplinerna 

– men ett användarinriktat synsätt tar ingen hänsyn till dis-

ciplingränser. Det förutsätter i stället samarbete mellan olika 

forskningsområden. Mistras krav stämmer därför inte alltid 

överens med meriteringskraven för en akademisk karriär – det 

framgår också av den intressentundersökning som Mistra lät 

genomföra under året. Forskare som tänker sig en karriär 

utanför den akademiska världen har sannolikt mer att vinna 

på att delta i ett Mistra-program än en forskare som vill göra 

en rent inomvetenskaplig karriär.

– Spänningen mellan meritvärde och användarvärde bör 

byggas in i organisationen redan från början.

– Dessutom måste den intellektuella äganderätten vara 

glasklar från början.

– Vi har haft allvarliga diskussioner om patent och upp-

hovsrätt i flera program. Det har till och med hänt att forskning 

har försenats eller stoppats för att den här frågan inte varit 

tillräckligt utredd i förväg. Det kan vi inte acceptera. 

K O M M U N I K A T I O N  P Å  F L E R A  P L A N

Det är viktiga mål och stora arbetsuppgifter som styrelsen 

nu lämnar över till kansliet och programmen att förverkliga. 

Brobyggandet ställer stora krav på kommunikation och opi-

nionsbildning. Under  fick informationsfrågorna också 

större uppmärksamhet – och nu lyfts alltså vikten av väl fun-

gerande kommunikation i Mistras strategi.

– En viktig insikt är att programmen måste intensifiera sitt 

kommunikationsarbete – både för att komma över dödsdalen 

och för att förklara användarvärdet för forskarna.

– Nu satsar vi både på den interna kommunikationen 

– inom och mellan programmen – och på den utåtriktade, 

mot samhället och dess organisationer och näringslivet.

– En viktig del av kommunikationen är att vi skapar 

ökade möjligheter att lära av varandra och se till de samlade 

kunskaper som finns inom Mistra och Mistraprogrammen. 
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      att leva som man lär. Det gäller i högsta grad 

kapitalförvaltning för hållbar utveckling – ett av de områden 

som styrelsen lyfter fram i de övergripande strategierna.

– Än har vi långt kvar tills vi har en portfölj som vi kan 

vara riktigt stolta över. Men vi gör det vi tror på. Och vi har 

kommit en bra bit på väg.

Det säger kanslichef Eva Thörnelöf, som ansvarar för 

Mistras kapitalförvaltning.

Mistra ska vara en förebild i arbetet för en hållbar ut-

veckling – det gäller också kapitalförvaltningen. Men hur ser 

en kapitalförvaltning för hållbar utveckling ut?

För att kunna välja lämpliga investeringsobjekt tillämpas 

olika strategier. Vanligast är negativ och positiv screening – att 

de ”dåliga” företagen utesluts och de som är ”bäst i klassen” 

prioriteras.

SRI, Socially Resonsible Investment, som är en vedertagen 

term inom kredit- och finansmarknaden, är fortfarande en 

liten nisch. Bara en av hundra investerade kronor runt om i 

världen är investerade med SRI-krav. Kunskapen på området 

är alltså liten, och erfarenheterna få. Det är svårt att hitta 

rådgivare som verkligen vet vad de pratar om. Det visar inte 

minst den utredning som SustainAbility gjort på Mistras 

uppdrag – Values for money, Reviewing the Quality of SRI 

Research.

– Få specialiserade SRI-aktörer kan göra analyser som 

är tillräckligt bra, säger Eva Thörnelöf. Kokar vi ner den 

information vi fått finner vi bara ett fåtal fristående analys-

företag som verkligen kopplar ihop den finansiella marknaden 

och miljöfrågorna.

– Vi vill inte bara ha svar på frågor som är uppenbart 

tydliga och mätbara. Vi vill också veta vilken hänsyn företag 

tar till sociala och miljömässiga frågor. Vilken inställning 

har man till frågor som rör våra liv och vår överlevnad? Hur 

mår folk som arbetar här? Hur påverkas de människor som 

finns runt omkring företaget? Och vad gör de för att minska 

påfrestningarna på miljön?

Vad SRI betyder för kapitalets tillväxt tvistar de lärda 

om. Vissa analytiker menar att ytterligare restriktioner är en 

belastning, som kan göra det svårare att få god avkastning. 

E K O N O M I S K T  M E R V Ä RD E

Andras uppfattning är att det faktiskt kan ge ekonomiskt 

mervärde, just för att så få investerare sökt företag som tänkt 

en bit längre och som har sin grund också i andra värden än 

de kortsiktigt ekonomiska. Att möjligheten att vara först på 

plan, att hitta de bästa företagen innan intresset för etiska 

investeringar blir större, är en gynnsam faktor. 

Darrell Riley vid T Rowe Price, den amerikanska kapital-

förvaltare som Mistra arbetar tillsammans med sedan ett par 

år tillbaka, tvekar inte.

– Företagare som klarar av att tänka på flera saker, som 

också bryr sig om miljö och människor, är ofta effektivare än 

andra. Miljötänkandet säger någonting om de personer som 

driver företaget. De företagsledarna tycks helt enkelt vara 

skickligare än andra.

– Trycket från investerare och aktieägare ökar – och allt 

fler företag bryr sig om vad andra tänker om dem, också i 

moraliskt och etiskt avseende. Jämfört med den amerikanska 

marknaden ligger Europa långt framme. I USA tolkar man till 

exempel SRI-begreppet som något som kyrkan eller välgören-

hetsorganisationer ägnar sig åt…

– I Europa ligger Mistra väl framme, säger Darrell Riley.

– På lång sikt förlorar man inte pengar på SRI. Men än är 

det för tidigt att se hur framgångsrika investeringarna är. Det 

tar några år innan vi kan se utfallet av dessa investeringar.

V I L L K O R  F Ö R  F R A M G Å N G

Allt fler tror alltså att globalt ansvar kommer att inverka starkt 

på den finansiella marknaden. Att de företag som värnar om 

miljön, mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor 

och arbetar mot korruption har större chanser att utvecklas 

till välmående företag – på lång sikt.
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Mistra ska vara en förebild:

Kapitalförvaltningen stöttar

hållbar utveckling 



”Än har vi långt kvar tills 

vi har en portfölj som vi 

kan vara riktigt stolta över. 

Men vi gör det vi tror på. 

Och vi har kommit en bra 

bit på väg.”

Eva Thörnelöf 

– ansvarig för Mistras 

kapitalförvaltning



Många företag har redan fattat galoppen. Den svenska 

regeringen har bjudit in näringslivet till ett samarbete under 

initiativet Globalt Ansvar – Swedish Partnership for Global 

Responsibility. Initiativet bygger på principerna i FNs Global 

Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Samhällsansvar handlar inte längre bara om etik utan har 

för många företag helt enkelt blivit ett villkor för företags-

ekonomisk framgång.

– På finansmarknaderna har efterfrågan på placerings-

möjligheter i företag som tar ett socialt ansvar ökat kraftigt, 

och då framförallt från traditionella placerare som pensions-

fonder och andra institutionella placerare, säger Mia Horn af 

Rantzien vid utrikesdepartementet och som driver regeringens 

initiativ Globalt Ansvar.

N Y T T  F O R S K N I N G S P RO G R A M

Nu tar Mistra ytterligare ett steg för att få fram ökad kunskap 

inom detta alltför outforskade område. Det som börjat i 

egen praktisk kapitalförvaltning blir nu forskningsprogram. 

Ett styrelsebeslut under 2003 innebär att ”en miljödriven 

kredit- och finansmarknad” är ett av de forskningsområden 

som ska utlysas, troligen redan under . Arbetet ska ske 

i samverkan med Mistras egen kapitalförvaltningskommit-

té. Fokus ska bland annat läggas på hållbarhetsanpassade 

strategier och angreppssätt och på analys av olika verktyg 

för anpassningen. Utlysningen ska föregås av en dialog med 

praktiker.

– Både vi själva och andra organisationer som vill ta ökat 

samhällsansvar är avnämare, berättar Eva Thörnelöf. Det 

innebär att alla de tre strategiområden som styrelsen slagit 

fast – förutom kapitalförvaltning för hållbar utveckling också 

starka forskningsmiljöer som skapar användarvärde och aktiv 

kommunikation – vävs samman i den här forskningen.
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2003 V A R  E T T  B R A  Å R

Mistras ekonomi gick nästan jämt upp, nominellt.

Portföljens värde ( i tkr) 1 januari 2003

Portföljens värde (i tkr) 31 december 3003

Utbetalt forskarstöd, inklusive kanslikostnader  

Värdeförändring under 2003

Värdeförändring exklusive utbetalningar

3 254 671

3 272 446

312 332 

plus 0,6%

plus 9,6%

Mia 

Horn af Rantzien
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Darrell T Riley

”Trycket från investerare och 

aktieägare ökar – och allt fler 

företag bryr sig om vad andra 

tänker om dem, också i mora-

liskt och etiskt avseende.”

Darrell Riley,

T Rowe Price



  utvärderingsgruppen, M10, har             

under elva månader arbetat med att värdera Mistras tio första 

år. Uppgiften var att göra en heltäckande utredning av de sats-

ningar som gjorts, att mäta stiftelsens effektivitet och att peka 

på utvecklingsmöjligheter. Resultatet ska användas i arbetet 

med den framtida strategin.

– Identifiera tidigt de som ska föra resultaten vidare.

– Prioritera sociologiska och ekonomiska aspekter. 

– Satsa på synteser och idéskapande.

Det är några av de råd som M10 ger.

Gruppen konstaterar att Mistra har fantastiska möjlig-

heter att nå resultat. Program och engagemang är långsiktiga, 

frågorna stora och såväl budget som stadgar är tillåtande. Här 

finns utrymme både för att satsa stort och pröva nytt.

– Var modiga, sade dr Elizabeth Ness, en av gruppens le-

damöter, när hon presenterade rapporten på programlednings-

mötet i januari . Ni har frihet att satsa på spektakulära 

områden. Och låt inte eventuella misstag hindra er – utan 

sådana kommer man ingenvart.

Det var bland annat gruppens uppgift att bedöma om rätt 

forskningsområden prioriteras, om programvalen utgör en 

bra mix av olika problem- och ämnesområden och om de har 

strategisk betydelse för hållbar utveckling.

De frågor som besvaras handlar både om det arbete som 

utgår från Mistras kansli, om programmens organisation och 

om samverkan dem emellan. Åstadkommer programmen 

nya användbara lösningar? Har de tillräckligt hög kvalitet? 

Stimulerar de till samarbete över disciplingränserna?

R Ä T T  R I K T N I N G

Utvärderingsgruppen uttrycker sig övervägande positivt; 

”Mistra arbetar i rätt riktning. Vi är imponerade av sättet 

att organisera forskning, och av forskningsportföljens stora 

bredd”.

Gruppen föreslår att Mistra ska överväga att finansiera 

också mindre projekt och att utöka det internationella sam-

arbetet. Fortsatt utveckling av kontakterna med industrin står 

högt upp på förslagslistan. De som ska ta över stafettpinnen 

när programmen är avslutade bör vara med tidigt, för att deras 

frågor och behov ska kunna beaktas från start.

Idéarbetet kan och bör stärkas. Därför bör idéstödet 

utvecklas, planeringen förenklas och bildandet av arbets-

grupper underlättas.

Ö K A D F L E X I B I L I T E T

Gruppen anser också att programmens styrelser kan vara mer 

flexibla, både vad gäller storlek och sammansättning, under 

olika tidsperioder. Det är inte givet att samma personer är lika 

nödvändiga i slutet av ett program, som i starten. I stället kan 

det vara en stor fördel att få in friskt blod och nya idéer efter 

en tid. Det är särskilt tydligt inför en andra programfas. 

I rapporten lyfts också kommunikationens roll. ”Det finns 

inget värre än att ha en bra idé som det inte blir någonting 

av”, sammanfattade Elizabeth Ness på programledningsmötet. 

”Industrin vet för lite om Mistra – få dem att ställa frågor! 

Forskare vet inte alltid hur man når ut med information – hjälp 

dem med den processen! Och använd programledningarna 

som ambassadörer för Mistra”!

Utvärderingsgruppen har bestått av Gunnel Wisén, ABB 

Sweden, (ordförande), Erik Hörnell, VINNOVA (sekreterare), 

Mr Claude Fussler, World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), professor Gordon H Orians, 

University of Washington, professor Nils Roll-Hansen, 

University of Oslo och dr Elizabeth Ness, CSRnetwork ltd, 

Storbritannien. 
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Mistra är på rätt väg!

Internationell utvärderingsgrupp ser

stora möjligheter till goda resultat

Rapporten kan laddas ner från Mistras hemsida: 

www.mistra.org
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”Var modiga, ni har frihet 

att satsa på spektakulära 

områden. Låt inte even-

tuella misstag hindra er 

– utan sådana kommer ni 

ingenstans.”

Elizabeth Ness, 

CSRnetwork ltd



      långa rader ner från taket, de gula plast-

hinkarna, inköpta för  kronor styck. En decimeterbred klis-

terremsa, av typen gammaldags flugpapper, överst på insidan, 

några liter vatten i botten och lite diskmedel för att sänka 

ytspänningen. Hit tar de sig förr eller senare för att dricka, 

de numera väldigt få chokladmott (så kallad skadeinsekt med 

det latinska namnet Ephestia cautella) som gjort misstaget att 

söka sig till CloettaFazers chokladfabrik i Ljungsbro utanför 

Linköping. I allmänhet drunknar de direkt. Men de lite mer 

försiktiga typerna, de som sätter sig på hinkens insida för att 

sticka ner snabeln i vattnet, möter i stället sitt öde fastklistrade 

på flugpappret.

Förutsättningarna för att det lilla mottet ska trivas i en 

konfektyrfabrik är goda. Här finns mat, det fina pulvret av söt 

choklad, i rätt tempererad miljö.

– Det skulle vara minst sagt obehagligt att få ägg och lar-

ver i en chokladbit, säger Mats Ekeberg, hygiensamordnare 

vid fabrikerna i Ljungsbro och Norrköping. Det skulle vara 

förödande för hela branschen och får helt enkelt inte inträffa.

A T T R A C T  T O  K I L L

Mats Ekeberg har socialstyrelsens behörighet att använda 

bekämpningsmedel klass  SO, men de används numera 

mycket sällan.

– Att bara ta fram sprutan ger inga långsiktiga effekter.

”Attract to kill” kallas metoden att locka till sig insekterna 

för att ta kål på dem. Förutom vatten lockar man med 

födodofter eller med artspecifika doftsignaler, feromoner, som 

insekterna avger för att kommunicera.

Att störa parningen så att färre avkommor produceras är 

en annan startegi.

Doften av hona är intensiv. Den kommer från  små vita 

påsar med feromoner, som placerats ut i ett rutmönster i delar 

av fabrikslokalerna. Vi människor känner den förstås inte, 

men motthannarna gör det. Och blir förvirrade.

S A M A R B E T E T  G A V RE S U L T A T

Mats Ekeberg har ett nära samarbete med forskare i pro-

grammet ”Doftämnen mot skadeinsekter”. Han tog själv 

kontakt med Lunds universitet när han rekryterades till 

CloettaFazer från Anticimex för några år sedan. För att han 

behövde bollplank i sitt arbete och för att få reda på vilka 

nyheter som var att vänta inom området.

Det har han inte ångrat. Han visar kurvor och statistik 

– resultatet är helt enkelt strålande. Samarbetet har präglats av 

tagande och givande.

– Vi har jobbat prestigelöst och generöst från bägge håll. 

Jag får ut mycket av samarbetet med forskarna. Och jag 

bjuder igen.

– Det är viktigt att man kör ett växelspel, säger den 

före detta ishockeyspelaren. Det fungerar inte om någon 

bestämmer sig för att tjuvhålla på information.

Så arbetar han också internt. Han har också fått igång ett 

bra lagspel i fabriken. Numera fungerar handhygien, städning 

och rapportering i det närmaste perfekt. Det är viktiga inslag 

i arbetet.

S I L K E S F J Ä R I L E N  F Ö R S T  

Det har varit känt i över hundra år att insekter kommun-

icerar med dofter. I slutet av femtiotalet kunde man för första 

gången identifiera ett sexualferomon, honsilkesfjärilens 
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Istället för giftig besprutning:

Artspecifika doftsignaler lockar 

och förvirrar skadeinsekterna

Insektsangrepp har i alla tider utgjort ett stort

bekymmer vid lagring av spannmål, både i hushåll

och vid industriella anläggningar. Flera kemiska

bekämpningsmedel har förbjudits, eller kommer

att förbjudas av hälso- eller miljöskäl.

Insektsangreppen förväntas därför öka, och nya

effektiva, och miljömässigt skonsamma metoder

måste utvecklas.



”Attract to kill” kallas metoden att

locka till sig insekter för att sedan ta 

kål på dem. I de gula plasthinkarna 

möter de få mandelmott som letat 

sig in i konfektyrfabriken sitt öde. 

Mats Ekeberg, 

hygiensamordnare på CloettaFazer



doft. Sedan dess har forskningen gjort stora framsteg. Det 

finns numera feromoner för flera hundra insektsarter.

– Tanken är naturligtvis att vi i allt högre grad ska slippa 

spruta kemikalier på skadeinsekterna, säger Olle Anderbrant, 

professor vid Lunds universitet och kommunikatör i program-

met, som till vardags kallas biosignal. Det gäller inte minst i 

länder som har ett varmare klimat än vårt, och därmed än 

större problem med skadeinsekter.

Den kalla årstiden ger oss i Norden ett visst försprång jäm-

fört med sydligare länder, men vi är långt ifrån förskonade 

från problemen. 

F R Å N F O R S K N I N G  T I L L  B U S I N E S S

Kravet på snabb lönsamhet är ett stort problem när man vill 

omvandla resultaten till praktisk nytta. 

– Det är ett stort steg att gå från forskning till storskalig  

kommersiell användning. Det hade varit värdefullt att ha med 

etablerade kommersiella samarbetspartners redan från pro-

gramstarten, säger Olle Anderbrant. Men när programmet 

startade fanns få sådana företag i Sverige. 

– Vi sökte upp några som vi trodde skulle vara intres-

serade, men vi fick inga napp. Idag har vi emellertid sam-

arbete både med producenter och företagare som arbetar med 

skadedjurskontroll.

Det har varit lättare att få med odlarna och andra slut-

användare. Så gott som alla äppleodlare söder om skånska 

Stenshuvud har till exempel sagt ja till ett samarbete med 

forskarna.

S V E R I G E S  G O D A S T E  Ä P P L E N

Per Olof Persson driver Dagstrops fruktodlingar, beläget mel-

lan Lund och Landskrona. Han har en ganska nyplanterad 

liten ekologisk äppelodling, kravodlad, på fem hektar med, 

som han säger, ”Sveriges godaste äpplen”.

Han har använt feromoner tidigare, och sedan ett år 

tillbaka deltar han i programmets försök att bli av med den 

lilla äppelvecklaren. Feromonerna finns i decimeterlånga 

plastbitar, som han virar runt grenarna.

– De ska sitta tätt, ungefär på vart tredje träd. Men det är 

inget stort jobb att sätta fast dem, de luktar inte illa och är inte 

alls besvärliga att hantera, säger han.

Äppelvecklaren är bara en av många skadeinsekter som 

trivs bland äpplena.

– En ekologisk odling drar till sig mycket mer liv i odlin-

gen än en traditionell, säger Per Olof Persson. Men vi kan 

inte sikta på att utrota skadeinsekterna. Det skulle få alldeles 

för stora och trista konsekvenser. Gör vi det utrotar vi också 

de insekter som lever av skadeinsekterna – och tar ifrån 

småfåglarna deras föda.

Nu är inte småfåglarna heller så populära hos en äppel-

odlare, de äter ju också av äpplena.

Men som tur är finns också tornfalkarna i närheten.

– Ja, det är tur att jag har rovfåglarna, säger Per Olof 

Persson. De håller småfåglarna borta
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Per Olof Persson

Skadorna efter bladlössens framfart minskar skörden

och påverkar kvaliteten på produkter från jordbruk

och trädgårdsnäring. Det har medfört att använd-

ningen av kemiska bekämpningsmedel är stor.

Utan behandling skulle upp till 80 procent av nysatta

gran- eller tallplantor dödas av snytbaggens närings-

gnag på barken.



”Feromonerna finns i 

decimeterlånga plastbitar 

som äppelodlaren 

Per Olof Persson virar 

runt grenarna.”



       ventilationsteknik i världen som er-

sätter känslan av att sova för öppet fönster. Att känna doften 

av årstidens luft, ana vinden och gardinens fladder. Eller att 

öppna fönstret på vid gavel för att vädra ut gammal luft och 

släppa in frisk. 

En stor del av befolkningen uppskattar och njuter av de 

här små vardagsaktiviteterna. Många måste ändå avstå, eller 

stå ut med störande trafikbuller. 

Buller är ett stort och växande miljöproblem. Det är 

inte bara otrevligt – det kan leda till sömnproblem, skapa 

stress, påverka blodtrycket… Nivåerna är förvisso noggrant 

reglerade, både nationellt, regionalt och lokalt. Problemet är 

att fastslagna mål varken är tillräckligt högt ställda eller möj-

liga att uppnå inom en överskådlig framtid.

Att maxvärdet inomhus, och genomsnittsvärdet utomhus 

vid fasaden, inte bör överstiga  respektive  decibel, dB, 

beslutades redan på -talet. Det var en kompromiss redan 

då,  dB är verkligen ingen behaglig ljudnivå. Då trodde man 

att målet skulle uppnås på några decennier – i dag ter det sig 

än mer avlägset.

E N  F R Å G A O M K U N S K A P

Det långsiktiga målet måste vara att sänka ljudnivåerna över 

lag. Men det går att förbättra situationen också på kort sikt 

med relativt enkla, snabba och billiga lösningar, det visar pro-

grammet ”Ljudlandskap för bättre hälsa”. 

Sällan får forskare så tydliga bekräftelser på sina hypoteser 

som i det här programmet – att en god ljudmiljö inte går att 

mäta enbart i decibel och att tillgång till tystnad både är en 

hälsofråga och en social fråga. Och sällan är det så relativt 

enkelt att tillämpa kunskaperna – och att därigenom påverka 

människors hälsa och välbefinnande. Samarbetet mellan olika 

discipliner, förutom akustiker också miljömedicinare och 

psykologer har varit framgångsrikt.

– Att åtgärda problem med buller är inte i första hand en 

kostnadsfråga, konstaterar programchefen Kjell Spång. Det 

handlar om kunskap och vilja.

Forskningsprogrammet lanserar ett helt nytt tänkande kring 

bullerfrågan. I stället för att bara fokusera på dagens trubbiga 

decibelregler talar man om hur vi människor uppfattar olika 

ljud, och hur vi påverkas av det. Man talar om ljudlandskap, 

och betonar ordets bägge delar, ljud och landskap.

H E L H E T S S Y N

Att bara se till närmiljön fungerar inte, för att komma tillrätta 

med problematiken krävs en helhetssyn. Dagens strategi, att 

bekämpa bullerkällor en i taget, räcker inte. Och att enbart 

mäta buller i dB ger alldeles för lite information. Man måste ta 

hänsyn till många fler faktorer. Som att ljudmattan från starkt 

trafikerade vägar påverkar större områden än man tidigare 

räknat med och att både meteorologi och topografi spelar in. 

Liksom psykologiska, sociala och medicinska faktorer. För 

ljudlandskapen är, i likhet med de visuella landskapen, både 

en fysisk och en upplevd miljö. Därför skulle det vara mycket 

effektivare att planera goda ljudlandskap i städer och tätorter 

utifrån människors upplevelser av hela ljudlandskapet.

Mats Hammarqvist, vid konsultföretaget WSP Akustik i 

Göteborg, gör en träffande jämförelse mellan den skrämmande 

tystnaden i en tom centralstation och den lilla, tysta – i decibel 

mätt – myggans dånande framfart en ljum sommarnatt.

Mats Hammarqvist arbetar med att ta fram underlag in-

för planeringen av nya bostadsområden och ombyggnaden 

av gamla. Han följer forskarnas arbete nära och med stort 

intresse.

– Det allra mest spännande är möjligheten att beskriva 

ljudproblem på ett nytt, mer adekvat sätt, säger han. 

Nu ser han fram emot de praktiska hjälpmedel som ska tas 

fram, som datorprogram för att räkna och beräkna, konkreta 

anvisningar och exempel på typfall. 

Forskarna i det här programmet har arbetat ute i verklig-

heten, i befintliga bostadsområden. 

– Det är naturligtvis en styrka, inte minst eftersom det 

visat sig att de värden som beräknas före ett bygge nästan 

aldrig stämmer överens med hur det blir när bostäderna är 
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Sömnproblem, stress och ökat blodtryck

Helhetssyn på ljudlandskap ger bättre hälsa

– upplevelsen viktigare än decibelregler



klara, säger han.

Ett stort antal människor har, tillsammans med forskare, 

vandrat runt i olika miljöer och beskrivit både vad de hör och 

vad de upplever. De har blivit intervjuade och de har fyllt i 

frågeformulär. De har lyssnat till inspelat ljud i laboratorier. 

Fått sömnen mätt och sömnkvaliteten bedömd.

– Att inte ha tyst någonstans i sitt hem kan vara direkt 

skadligt för hälsan, konstaterar programstyrelsens ordförande 

Barbro Westerholm, läkare med bakgrund både som rikspoli-

tiker och socialstyrelsechef. 

– Alla behöver en plats hemma där de kan sova ostört, få 

vila efter arbetsdagen, kunna koncentrera sig…

T Y S T  S I D A  V I K T I G A S T

Alla mätningar visar samma sak, att det är allra viktigast att 

skapa en tyst sida i boendet. 

– Det långsiktiga målen måste förstås vara att sänka ljud-

nivåerna generellt. Men på kort sikt kan vi skapa oerhört 

mycket bättre ljudmiljöer för ett stort antal människor bara 

genom att ge dem en tyst sida. Det betyder mer än man tidi-

gare trott och är ibland relativt enkelt att åtgärda.

Lyckade försök har gjorts i Stockholm, Örebro och Göte-

borg, bland annat med att bygga igen mellanrum mellan hus-

kroppar och göra alla lägenheter genomgående. Nu startar ett 

fullskaleprojekt i Partille, vid ett stort bostadsområde intill 

väg E.

I Örebro har mätningar och undersökningar gjorts före 

och efter byggnation vid Rudbecksgatan, en starkt trafikerad 

gata, där det varje dygn passerar   bilar. 

Stadsbyggnadschef Inger Sundström, som också är leda-

mot i programstyrelsen, är entusiastisk.

– Vi drar nytta av de här kunskaperna direkt. Hittills har 

vi inte räknat med bullerkällor som ger fjärrpåverkan – flyg, 

motorväg och järnväg. Vi har lutat oss mot uppgifter om 

beräknat buller från den intilliggande gatan. Gör man så är 

risken för felprioriteringar uppenbar. 

Forskningsresultaten kommer till direkt nytta, bland 

annat i bostadsområdet Markbacken, där det pågår ett stort 

ombyggnadsarbete. Planerna på att riva en del av huset kom-

mer till exempel att granskas en extra gång.

– Det kan visa sig att det är bättre att låta husen stå kvar, 

så att vi inte för in mer buller i området.

I N F O R M A T I O N  O C H  P Å V E R K A N

Samarbete och synteser har varit centrala i det här program-

met. 

– Det är så vi finner lösningarna, säger Barbro Wester-

holm. Genom att ta tillvara all den kunskap som finns på oli-

ka håll. Och genom att angripa problemen utifrån våra olika 

kunskaper och intresseområden.

– Jag förstod det direkt, när jag första gången hörde be-

greppet ”dödsdalen”. Där ska inte våra resultat hamna.

Nu, när programmet är inne på sin andra fas, är den stora 

utmaningen att sprida forskningsresultaten till alla som har 

med samhällsplanering och bostadsbyggande att göra. Och att 

påverka politiker och andra beslutsfattare.

Därför lägger programchef och styrelse nu stor kraft på 

information och lobbying.

– Målet är ett nytt regelverk, på alla nivåer, från EU till 

riksplanet och kommunerna, och en ny syn på trafik- och 

stadsplanering, säger Kjell Spång. Men också att skapa intres-

se för att certifiera ljudlandskapen ur ett upplevelse- och 

hälsoperspektiv, och därigenom ge dem ett tydligare och 

mätbart värde.
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Hur upplever du bullret? 

Ett stort antal personer har vandrat 

runt tillsammans med forskare 

och beskrivit vad de hör. 

Samtidigt har ljudet spelats in, 

så som det lät på dockans plats. 

”Forskningsresultaten kommer 

till praktisk nytta, när ett stort 

bostadsområde ska byggas om.”  

Inger Sundström, 

stadsbyggnadschef i Örebro

Inger 

Sundström



        ovanlig på flera sätt. Förutom att han 

kom hit som ung flykting från Bosnien för bara tio år sedan, 

är han en av de få som forskar om fosfor. Därigenom bidrar 

han, liksom hundratalet forskarkolleger, till MAT s mål om 

en uthållig livsmedelsproduktion – till nytta för såväl produ-

center som konsumenter.

Hållbar utveckling från jord till bord är MAT s mål i 

starkt koncentrat. Man kan också börja i andra änden. När 

vi går till matvarubutiken ska vi kunna lita på att de varor vi 

köper är nyttiga och giftfria, och att de framställts så att var-

ken djur, jordar eller vattendrag kommer till skada. Eller att 

produktens väg till butikshyllan inte tärt i onödan på ändliga 

naturresurser. 

Till exempel fosfor, ett grundämne som är nödvändigt för 

både växter och djur.

Problemet är svårigheten för bönderna att tillföra åker-

jorden lagom mycket fosfor, så att det tas upp av växter och 

inte rinner ut i sjöar och vattendrag. Just detta – att bedöma 

vad som är ”lagom” – har Faruk Djodjic tagit sig an. Men 

vägen hit, till utvecklandet av ett indexeringsverktyg för lant-

bruket, från forskning inom MAT  har varit långt ifrån 

spikrak.

Född och uppvuxen i en stad i norra Bosnien studerade 

Faruk vid lantbruksuniversitetet i Sarajevo när kriget bröt ut 

där .  år gammal flydde han till Sverige med en nästan 

färdig markväxtagronomexamen i bagaget. 

– Jag sökte och kom in på SLU. Där fick jag tillgodo-

räkna mig två tredjedelar av min utbildning i Sarajevo.

T V Ä R V E T E N S K A P  L O C K A D E

Som nybliven magister i markvetenskap gjorde Faruk Djodjic 

ett litet arbete om fosfor och hörde i samma veva talas om 

MAT , sökte, kallades till intervju – och kom med! Han 

deltog i en workshop där de flesta var doktorander från olika 

discipliner och såg möjligheterna med att arbeta tvärveten-

skapligt.

– Det var roligt att veta att man var del av något större. 

Och att forska kring fosfor var intressant, som motvikt till 

kväve där man kommit mycket längre med omfattande forsk-

ning, litteratur och många disputationer, säger Faruk och 

återkommer till vikten av fosforforskning: Behovet av fosfor 

för goda skördar, risken för igenväxta vattendrag och att det 

rör sig om en begränsad resurs (som utvinns ur mineralen 

apatit).

Svensk jord har varit fattig på fosfor, men under -, - 

och -talen övergödslades jorden kraftigt, vilket har lett till 

att det nu är höga halter i våra åkermarker. Därför är man 

angelägen om att inte tillföra mer än nödvändigt. 

Faruk Djodjics doktorsavhandling visade att övergödnin-

gen av sjöar inte bara beror på den fosfor som rinner på ytan, 

från åkermark till vattendrag, utan också på att den urlakas 

genom jorden, beroende på vilken sorts jord det är frågan 

om. I Faruks försök blev den fosforförlusten hela fyra kilo 

per hektar lerjord, medan den begränsades till  gram per 

hektar sandjord. Förklaringen är att vatten rinner långsamt 

genom sandjord – och fosfor absorberas av jordpartiklarna 

– medan det transporteras snabbt genom lerjordens stora 

sprickor. Ytterligare ett försök visade att fosforförlusten blir 

ännu mindre om gödseln blandas i matjorden, och inte bara 

sprids på ytan. 

D A T A P RO G R A M F Ö R  R I S K B E D Ö M N I N G A R

Eftersom alla åkerjordar inte bidrar lika mycket till fos-

forurlakningen skulle en hel del vara vunnet om åtgärder 

kunde sättas in där de gör störst nytta. Och därmed är vi till-

baka vid det fosforindex anpassat efter svenska förhållanden 

som Faruk Djodjic och hans kolleger håller på att utveckla på 

SLU. Det är ett verktyg för riskbedömning på fältnivå i form 

av ett dataprogram, som ser ganska enkelt ut, när Faruk visar 

på skärmen. 

Genom att fylla i en begränsad mängd data går det att 

se hur stor risken är för över- respektive undergödning. 

Några rubriker: jordens sammansättning, ytbrunnar, 

bearbetning, skördenivå, tidpunkt för gödsel, nedbrukning, 
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Från jord till bord

Mat 21 sprider kunskap och ger råd

för uthållig livsmedelsproduktion



M I S T R A  – Å R S R A P P O R T  2 0 0 3     2 3

Målet är att förena

hög avkastning, 

en god miljö och 

en god djuromsorg
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PSI-bestämning (dvs hur mycket fosfor som binds i jorden), 

markstruktur mm.

När alla data är inmatade kommer resultatet med en 

rekommendation och besked om jorden har för mycket eller 

för lite gödsel. Dit hör också en beskrivning i klartext av den 

aktuella jorden.

– Vi vill inte bara ange risk och rekommendationer, utan 

sprida kunskap, förklara och ge råd. Och det måste bli mycket 

användarvänligt.

Jordbruksverket har visat intresse och kommer kanske 

att genomföra egna tester framöver och lämna synpunk-

ter. Användarna är till att börja med rådgivare vid Jord-

bruksverket, länsstyrelser och hushållningssällskap, som SLU 

ska hålla kurser för – men i förlängningen förstås den enskilde 

lantbrukaren. 

Faruk Djodjics pekar på en vacker plansch med förkla-

rande bilder på jordar i genomskärning, med olika egenskaper 

och olika behov av fosfortillförsel. Den innehåller ungefär 

samma information som indexeringsverktyget, men går inte 

att använda. Inte förrän det ”översatts” till ett användarvänligt 

redskap – det fosforindex som kommer att vara färdigt att 

använda i slutet av . Det tror i alla fall Faruk Djodjic som 

förutom att vara kursansvarig för vattenvård och hydrologi på 

SLU också arbetar med andra projekt, bland annat ett om 

kväveförluster. 

D I RE K T  O C H  I N D I RE K T  N Y T T A

Om Jordbruksverket och lantbrukarna har direkt nytta av 

Faruk Djodjics forskning, har Socialstyrelsen mer indirekt 

användning för en annan Mistra-forskares erfarenheter och 

kunskaper. Det är Ing-Marie Olsson, veterinär som doktore-

rat på kadmium hos människor och djur. Hon blev kontaktad 

redan före disputationen, och projektanställdes senare vid 

Enheten för hälsoskydd för att arbeta med de av riksdagen 

beslutade miljömålen. 

– I mitt arbete här har jag stor nytta av det tvärveten-

skapliga arbetssätt som tillämpas inom Mistra. Det handlar 

”Vi vill inte bara ange 

risker och rekommendationer 

– utan sprida kunskap, för-

klara och ge råd.”  

Faruk Djodjic, Mat 21

mycket om att samarbeta och kommunicera med människor 

med olika språkbruk och bakgrund.

Ing-Maries erfarenhet från Mistra kommer bland annat till 

användning i Miljömålsrådets beredningsgrupp, som består 

av representanter för myndigheter, kommuner, länsstyrelser, 

frivilligorganisationer och näringsliv. Miljömålsarbetet är ett 

delvis nytt arbetssätt som myndigheterna inte är så vana vid 

än, säger Ing-Marie som tycker det är spännande att delta i 

den processen, som förstås måste få ta tid. 

Men Ing-Marie rekryterades också för sina doktorsstudier 

av kadmium i den långa kedjan från jord till bord på olika 

gårdar med mätningar av kadmiumhalter i gröda och fo-

der, i blod- och urinprover från både grisar och gårdens 

människor för att hitta indikatorer. Helhetstänkandet i den 

forskningen faller väl in i Socialstyrelsens uppgift att utveckla 

hälsoindikatorer.

Faruk DjodjicIng-Marie Olsson



2003 I  E T T  N Ö T S K A L

Kommunikation och delaktighet är två nyckelbegrepp 

när MAT 21s programchef Rune Andersson ska 

sammanfatta året som gick. Forskning satt i sitt 

sammanhang har förmedlats genom seminarier som 

samarrangerats med myndigheter och aktörer – och 

sedan följts upp med referat på hemsidan eller som 

rapporter. 

Men MAT 21 har också använt mer okonventio-

nella vägar att kommunicera sina budskap. Tillsammans 

med Hagmarks-Mistra har MAT 21-forskare träffat 

Miljö- och jordbruksutskottet vid tre tillfällen, och där 

talat om djuromsorg, växtodling och biologisk mång-

fald. Ett uppskattat och lättillgängligt sätt för politiker 

att tillägna sig aktuell kunskap. 

En utmaning när det gäller att bringa forskning till 

praktisk nytta är att göra användarna delaktiga från 

start, att lyssna efter deras behov av kunskap. Det är 

också en förutsättning för ekonomisk delaktighet, dvs 

delfinansiering av forskningsprojekt.

En annan utmaning är att lösningarna helst bör 

vara ekonomiskt fördelaktiga och att de kommuniceras 

effektivt och säljande. Jordbruket brottas idag med 

svag lönsamhet i flera produktionsgrenar. Då är det en 

särskild utmaning att få lantbrukarna och deras före-

trädare att orka lyfta blicken för att på sikt nå en mer 

uthållig och lönsam produktion – och även att ta över 

stafettpinnen, dvs ansvaret, när ett forskningsprojekt 

närmar sig slutfasen. 

När Rune Andersson ska summera 2003 konstaterar 

han att det lättaste varit att väcka intresse för MAT 21-

programmet, vilket välbesökta seminarier, efterfrågade 

rapporter och ett stort mejlnätverk visar.

K A D M I U M F R I A  R Å V A RO R

Ytterligare en användare av Mistra-forskning är livsmedels-

industrin. Flera representanter finns i det så kallade kollegium, 

som är en del av MAT s organisation. Där ingår bland andra 

Ica-handlarna, Svensk mjölk och Cerealia (flingor mm), som 

Ingmar Börjesson företräder. 

– Det är naturligt att vi engagerar oss i hela kedjan från 

mark till livsmedel, bland annat kadmiumproblematiken som 

vi bör ha koll på. Men det är svårt att påverka eftersom kad-

mium finns naturligt i marken och kommer som surt nedfall 

från atmosfären. 

Kollegiet, som samlas ett par gånger per år, ser Ingmar 

Börjesson som en mötesplats där deltagarna får ett gemensamt 

beslutsunderlag genom att forskningsresultat tolkas och dis-

kuteras. Det innebär större möjligheter när resultaten ska 

omsättas i praktiken. 

– Jag minns särskilt ett möte där vi diskuterade en under-

sökning om konsumentvärderingar och hur resultaten skulle 

tolkas. Den visade bland annat att även om det säljs fler eko-

logiska produkter har inte köparna blivit fler – intressant! 

Ingmar Börjesson menar att syftet med Cerealias engage-

mang inom Mistra är att identifiera de resurser och områden 

som kan stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. 

Därigenom genereras mycket kunskap som omsätts till kon-

sumentnytta på olika sätt. Ett exempel är djuromsorgen.

– Även om det inte är vårt bord kan man se att vi ligger 

långt framme i Sverige när det gäller djuretik. Här finns en 

stor potential, även om man vet att konsumentens steg från 

kunskap till handling är stort, säger Ingmar Börjesson och 

tillägger att det vore önskvärt med motsvarande arbete inom 

vegetabilieproduktionen.

Att det behövs fler tvärvetenskapliga forum, där man delar 

på kunskap och ansvar, är själva grundbulten för Mistra. Och 

det pågår redan diskussioner om en eventuell fortsättning 

efter det att programtiden för MAT  tagit slut i och med 

. 
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       många länder. Vindar känner inte av några 

gränser. Inte heller de miljöförstörande gaser, ämnen och 

partiklar som följer med luften. Miljön i Sverige påverkas 

av utsläpp i Polen och natur och människor i Frankrike av 

spanska utsläpp. 

För att förbättra miljön krävs ett samarbete, en gemensam 

uppsättning regler. Sedan  gäller den internationella kon-

ventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. 

Dess krav är reducerade utsläpp av bland annat svavel och 

kväveoxider i Europa och Nordamerika. 

Konventionen har hjälpt, men utsläppen är fortfarande 

alltför stora. Försurning och övergödning av mark och vatten 

har långt ifrån stoppats i de känsligaste områdena. Därför ska 

såväl protokollen under luftkonventionen som flera EG-di-

rektiv omförhandlas, med start . Förhandlingarna kräver 

ett brett internationellt stöd. För att de ska lyckas krävs i sin 

tur ett gediget vetenskapligt underlag. Det internationella för-

handlingsarbetet bygger nämligen till stor del på modeller, där 

miljö- och hälsoeffekter kan värderas i relation till åtgärder 

och kostnader för dessa.

D A T O R S I M U L E R I N G A R  O C H  
B E R Ä K N I N G S M O D E L L E R

– Idag finns behändiga redskap som visar vad som händer 

cirka tio år framöver. De visar att vi måste minska utsläppen av 

försurande, övergödande och ozonbildande luftföroreningar 

rejält, annars kommer vi och miljön att fortsatt ta skada, 

säger Christer Ågren vid Internationella försurningssekre-

tariatet, en ideell förening som drivs av fem svenska na-

tur- och miljöintresserade organisationer: Fältbiologerna, 

Miljöförbundet Jordens Vänner, Svenska Naturskyddsföre-

ningen, Sportfiskarna och Världsnaturfonden WWF.

De redskap som används vid analysen är datorsimule-

ringar och beräkningsmodeller. En mängd olika data matas 

in, som till exempel sektorsvis bränsleförbrukning land för 

land. Genom att lägga till olika möjligheter för att minska 

utsläppen, till exempel effektivare rening, kan varje land få en 

kalkyl över både kostnader och effekter. 

– Ju tydligare och bättre förankrade dessa resultat är, desto 

större tilltro har politikerna till dem, vilket gör att det blir 

lättare att uppnå enighet om lagar och åtgärder för att reglera 

miljöpåverkan, säger han.

Här fyller ASTA en viktig uppgift, enligt Christer Ågren.

– ASTA har gjort många bra saker, men jag vill framför 

allt framhäva att forskningsprogrammet har stärkt det ve-

tenskapliga underlaget för miljömålen och bidragit till att 

förbättra de analysverktyg som används i den politiska be-

slutsprocessen.

Ett av problemen som olika länder har för att samarbeta 

kring gränsöverskridande utsläpp är att hitta gemensamma be-

slutsgrunder – och som har en acceptans hos alla länder. Som 

exempel nämner Christer Ågren medelhavsländernas tvekan 

inför de miljömål som satts upp för att minska marknära 

ozon (se faktaruta om ozon, se sid ). De har hävdat att 

tröskelvärdena är orättvist uppsatta eftersom växter tar upp 

ozon olika beroende på om de växer i torrt eller fuktigt klimat.

– Här har ASTA hjälpt till att skapa vetenskapligt grun-

dade verktyg för en mer rättvisande bedömning av hur väx-

terna påverkas av ozonet – vilket i sin tur lett till att Medel-

havsländerna har fått en större acceptans för de gemensamma 

miljömålen.

RE S U L T A T E N  B L E V  P O L I T I K

Forskningsprogrammet är ett av de få som mycket konkret 

hjälper till att omsätta forskningsresultat till politik – och det 

utan att blanda in politik i forskningen.

– ASTA fungerar som en kreatör av bättre och mer 

hållbara verktyg för politikerna, så att de i sin tur kan skapa 

bredare förankrade och mer hållbara politiska beslut.

Och att verktygen behövs råder det ingen tvekan om.

– Det finns en klar koppling mellan vetenskap och po-

litiska beslut i miljöfrågor. Finns det en stark och tydlig 

vetenskaplig grund att stå på är det lättare för politiker att 

fatta beslut. Annars riskerar man att de negligeras, säger 

2 6     M I S T R A  – Å R S R A P P O R T  2 0 0 3

Samarbete och gemensamma regler:

ASTA knyter ihop

miljöforskning och politik



”För att uppnå våra inter-

nationella miljömål måste 

vi ha tillgång till europeiska 

mätdata och modeller. 

Det får vi genom ASTA.”  

Titus Kyrklund,

Naturvårdsverket



Christer Ågren

Christer Ågren.

Tydliga beslutsunderlag kan till exempel handla om att visa 

att ett land med många gamla, ineffektiva och förorenande 

kolkraftverk kan se att det lönar sig bättre att stänga dem och 

investera i nya, effektivare och renare energisystem, istället för 

att bygga in reningsanläggningar i de äldre verken.

– Det är ju ändå slutsumman av effekter vägda mot kost-

nader som politikerna tar hänsyn till.

Och att det behövs fler och tydliga forskningsresultat för 

att stödja beslutsprocessen bekräftas inifrån navet för bered-

ningen av miljöfrågor inom EU. 

– Det ställs allt större krav på de miljöförslag som tas fram 

att de tydligt ska visa olika effekter. Det kan vara ekonomiska 

effekter eller vad som är nyttan. Lönar det sig? Vilka är de 

sociala konsekvenserna? Allt detta kräver större vetenskaplig 

grund, säger André Zuber vid Europeiska kommissionens 

generaldirektorat för miljö.

V I K T I G A  B E S L U T S U N D E R L A G

André Zuber arbetar bland annat med att ta fram miljömål, 

förslag och policys för luftvård, till exempel inom det program 

som kallas Clean Air for Europe (CAFE). Som exempel 

nämner han att i EUs :e miljöhandlingsprogram står att 

alla beslut måste vila på fakta och kunskap – vetenskapligt 

underlag. Därför anser André Zuber att ASTA fyller en myc-

ket viktig funktion för att mata in vederhäftig information i 

de modellsystem som används för att utarbeta miljömål och 

policys.

– Själv ser jag bara deras engagemang på en indirekt sett 

– genom resultaten av analyserna, men utan dem skulle vi få 

svårt att göra vårt arbete.

André Zuber poängterar hur betydelsefull utformningen 

av EUs miljöpolitik är för medlemsstaterna.

– I Sverige kanske man inte förstår vikten av dem, eftersom 

landet har kommit så långt i den egna miljölagstiftningen. 

Men många andra länder har inte utarbetat några sådana lagar 

själva, utan följer helt de som EU beslutar, säger han.

André Zuber berättar också att ASTA är drivande för att 

få till stånd ett EU-möte vars syfte är att vidga forsknings-

resultaten i policyutvecklingen.

– Det handlar om att föra in uppgifter om miljöeffekter 

– som hur miljön återhämtar sig, vilka hälsoeffekter man kan 

förvänta sig av olika miljöinsatser med mera.

Men ASTA arbetar inte bara internationellt. Även svenska 

myndigheter drar nytta av forskningsprogrammet, som Skogs-

styrelsen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

– För att uppnå våra nationella mål måste vi ha tillgång 

till europeiska mätdata och modeller. Det får vi genom ASTA. 

Vissa föroreningar som driver in via luftströmmar, som ozon, 

kan bara beräknas med modeller i Europaskala, säger Titus 

Kyrklund vid Naturvårdsverket.

Den information man får från programmet ligger sedan till 

grund för en mängd olika områden, som exempelvis riktlinjer 

för hur en enskild kommun ska uppnå sina gränsvärden.
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   marken uppstår ozon genom reaktioner 

mellan solljus och gaser som kväveoxider och kolvätefören-

ingar. I Sverige kommer dessa gasutsläpp till stor del från 

trafiken. Också förbränningsanläggningar bidrar med sådana 

föroreningar. Än större utsläpp av gaserna kommer från mer 

tättbefolkade delar av Europa. Ozonhalterna i Sverige beror 

därför till en del på att såväl kväveoxider och kolväten som 

ozon förs hit med vindarna från kontinenten. Eftersom ozon-

bildning tar tid märks de högsta ozonhalterna först utanför de 

områden där utsläppen skett.

Ozon kan skada känslig vegetation. Gasen försämrar växt-

ligheten hos jordbruksgrödor som vete, potatis och vallväxter. 

Det produktionsbortfall som på detta sätt drabbar det svenska 

jordbruket har värderats till minst en miljard kronor per år. 

Även barrträd påverkas av ozon, men det är oklart i vilken 

omfattning. Ämnet kan också påverka människans hälsa ge-

nom sin förmåga att irritera slemhinnor och lungor.

För att ozonhalterna ska kunna reduceras i vårt land 

behövs drastiska minskningar av kväveoxid- och kolväteut-

släppen i hela Europa. För att få ned ozonförekomsterna till 

nivåer som varken påverkar känsliga växter eller människor 

skulle vi sannolikt behöva minska dessa utsläpp med ‒ 

procent, enligt Naturvårdsverket.

D E T T A  Ä R  A S T A

ASTA – Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftförore-

ningar – har som central uppgift att ta fram internationellt ve-

tenskapligt underlag när det gäller miljöeffekter, kostnader för 

att åtgärder och atmosfärssamband. Arbetet är inriktat mot 

flera områden. Det handlar om försurning, kvävets påverkan 

på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, 

samt långväga transport av partiklar. 

Andra mål är att stärka och säkra svensk kompetens som 

kan användas inom det internationella förhandlingsarbetet. 

Det handlar också om att uppnå bättre förståelse för samspelet 

mellan vetenskap och politik. Integrerade analyser görs av åt-

gärdsstrategier för att stödja förhandlingsprocessen.

ASTAs resultat har två tydliga användningsområden: 

Underlag för internationella förhandlingar för nedskärningar 

av gränsöverskridande luftföroreningar samt nationellt 

för bl a miljömålsarbetet. Arbetet är riktat såväl mot EUs 

luftvårdsarbete inom Clean Air For Europe som mot kon-

ventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar, 

CLRTAP. Den nationella delen av programmet är inriktat 

mot att förse sektorsmyndigheter som Skogsstyrelsen, Energi-

myndigheten och Naturvårdsverket med underlag. Man 

förser även miljömålsrådet med underlag för kommande 

revideringar av miljömålsarbetet. Tidsplanen för ASTAs ar-

bete bestäms av förhandlingsarbetet och underlag levereras 

löpande under hela projektperioden.
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        och fosfor till havet är en förut-

sättning för liv och är inget problem förrän tillförseln ökar 

så mycket att ekosystemets karaktär eller funktion förändras. 

Övergödningen, eller eutrofieringen, är i dag ett av de största 

miljöproblemen för Östersjön. Målet för MARE, Marine 

Research on Eutrophication – A scientific base for Cost-

Effective Measures for the Baltic Sea – är att ta fram ett 

beslutssystem som kan användas i det internationella arbetet 

med att minska övergödningen av Östersjön. Programmet 

har pågått sedan  och är inne i sin andra fas, som tar slut 

.

I det interaktiva beslutstödssystemet Nest kopplar forskar-

na ihop information om Östersjöns miljö med kostnader för 

olika åtgärder för att förbättra miljön. I Nest beräknas den 

lägsta kostnaden för att uppnå en önskad miljöförbättring 

genom att föreslå vilka åtgärder som ska göras inom vilka 

länder. I systemet använder man modeller där kunskap 

inom ekologi, fysisk oceanografi, biogeokemi, hydrologi och 

ekonomi kopplas samman i ett gemensamt beslutstödssystem. 

Beslutsfattare inom Östersjöområdet kan med hjälp av Nest 

ta fram olika scenarier som grund för beslut om åtgärder. 

Nest är främst riktat till beslutsfattare inom ramen för Hel-

singforskommissionen (Helcom), och de som arbetar med att 

genomföra EU:s ramdirektiv för vatten.

A N V Ä N D A R V Ä N L I G T  
F Ö R  Ö S T E R S J Ö L Ä N D E R N A

Inlagt i systemet finns bland annat data om hur mycket kväve 

och fosfor som tillförs Östersjön och hur det sker. Det finns 

också information om hur vattenflödena påverkar Östersjöns 

olika havsbassänger.

En åtgärd eller ett utsläpp utanför Polska kusten får effekt 

även uppe i Bottenhavet.

– Numera är det vedertaget att vad som händer i till 

exempel ett kustområde oftast påverkas av hela Östersjöns 

miljötillstånd. Det betyder också att det i dag finns ett sam-

förstånd om att alla länder kring Östersjön måste bidra för att 

förbättra Östersjöns miljö, säger Fredrik Wulff, vetenskaplig 

koordinator för MARE.

Som användare kan man lägga in önskemål om vilket eller 

vilka slags mål man vill nå, som till exempel ökat torskbestånd 

och förbättrat siktdjup. Eller fråga vilket siktdjup man får vid 

en viss näringskoncentration. Systemet tar hänsyn till en rad 

olika data som finns inlagda och beräknar vilka åtgärder som 

krävs för att uppnå målet till lägsta möjliga kostnad.

– Man kan till exempel få fram en totalkostnad på vad 

åtgärderna för att uppnå ett visst mål kostar, men också hur 

stor del av dem som bör satsas inom varje land, berättar Sif 

Johansson, programchef för MARE. Det är också möjligt att 

ta fram scenarier som visar skillnaderna i den totala kostnaden 

om vissa åtgärder inte införs i ett land. Beslutsfattare kan 

också gå in och ändra kostnaderna i de olika förslagen och ta 

fram scenarier som visar vad man kan åstadkomma med en 

mindre eller större summa pengar.

Vill man till exempel förbättra siktdjupet med två meter 

framgår av Nest att åtgärder framförallt bör göras i Polen och 

att det skulle vara kostnadseffektivt att satsa på utbyggnad av 

reningsverk.

V E T E N S K A P L I G A  A R G U M E N T

Nest är ännu inte riktigt redo för att användas, men nu är det 

inte mycket som saknas.

– Vi har ett fungerande system i dag, och de som ska 

använda det tycker i princip att det är klart. 

Det finns två olika nivåer att arbeta på i systemet, en 

standardnivå och en expertnivå, som innehåller fler detaljer 

än den första. Mycket handlar nu om att finjustera systemet 

utan att göra det för komplicerat ur användarsynpunkt.

– En bit som i dagsläget är svag är den som handlar om 

avrinningsområdena. I september hoppas vi kunna lägga in 

tidsaspekten på ett bättre sätt, säger Fredrik Wulff. Man ska 

kunna få svar på hur lång tid det tar innan en åtgärd inom 

ett avrinningsområde får effekt genom minskad tillförsel 

vid kusten, eller hur lång tid tar det innan man når ett 
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Det finns ett samförstånd om 

att alla länder kring östersjön 

måste bidra till att minska över-

gödningen. Fredrik Wulff är 

vetenskaplig koordinator i program-

met MARE, som syftar till att 

göra det enklare att fatta beslut.



visst mål i havsmiljön. Om Polen förändrar användandet av 

handelsgödsel, hur lång tid tar det innan miljön i Östersjön 

påverkas?

En svårighet för politiker och andra beslutsfattare när det 

gäller Östersjön har varit den fragmentiserade informationen. 

Därför har en del i MARE bestått av att samla data och göra 

dem mer tillgängliga för användare.

– MARE kommer med vetenskapliga argument om vilka 

åtgärder som är viktiga eller nödvändiga att vidta för att 

minska eutrofieringen i Östersjön, säger Fredrik Wulff.

P RO V K Ö R N I N G  A V  N E S T

Vägen fram till det beslutstödssystem som finns i dag har 

varken varit spikrak eller problemfri. Styrkan i systemet, och 

också det som utgör svårigheterna, är att forskare med olika 

kompetenser har deltagit i utformningen av systemet. Sam-

manlagt arbetar ett -tal personer med MARE. Ekologer, 

hydrologer, statistiker, geologer, oceanografer och ekonomer 

har arbetat sida vid sida, vilket ibland också har inneburit 

rejäla kulturkrockar.

– De flesta är i första hand experter på sina delar och 

få har helhetsperspektivet. I MARE har vi tagit ett samlat 

grepp utifrån dessa olika perspektiv, både när det gäller hur 

man ser på verkligheten och hur man ser på vad som är mer 

eller mindre viktigt när det gäller att minska Östersjöns över-

gödning. Det har varit en mycket lärorik period och nu tycker 

jag att det vetenskapliga samarbetet fungerar bra. Vi får in nya 

doktorander och forskare i gruppen och vårt samarbete med 

olika internationella forskningsprogram stärker arbetet, säger 

Fredrik Wulff.

Hittills har MARE resulterat i nio doktorsavhandlingar 

och fler är att vänta.

För att utveckla ett användarvänligt system har det konti-

nuerligt testkörts för olika grupper av användare.

– Vi har haft ett antal workshops för användare, fram-

förallt med deltagare från Helsingforskommittén, där vi 

prövat ett antal scenarier. Vi har också testat systemet genom 

undervisning för studenter och forskare. Önskemålet är att 

systemet ska vara så användarvänligt att folk sitter och kör det 

själva. Och det har faktiskt börjat hända, säger han.

De två år som återstår av programtiden ska till stor del 

ägnas åt kompletteringar av systemet samt uppdateringar 

av de data som systemet bygger på. Dessutom kommer vi 

att ta fram ett antal scenarier i samarbete med Helcom, till 

exempel om vad som händer med Östersjöns miljö när Polen 

implementerat alla vattendirektiv.

V E R K T Y G F Ö R  R Å D G I V A RE

Fredrik Wulff tror inte att politikerna själva kommer att an-

vända systemet direkt, däremot kommer deras rådgivare och 

experter att ha nytta av det.

Programmets sista år handlar delvis om att hitta ett per-

manent hem för Nest efter programtidens slut. Fredrik Wulff 

tycker att den framtida vidareutvecklingen och supporten bör 

hamna under något institut med internationell karaktär.

– När vi påbörjade projektet såg vi främst Helcom och 

nationella aktörer kring Östersjön som användare. Men i och 

med att alla östersjöstater utom Ryssland från och med  maj 

blir medlemmar i EU har förutsättningarna ändrats, säger 

han.

En svaghet med Helcom är att arbetet och åtagandena 

är helt frivilliga, det finns inget som tvingar en stat att vidta 

åtgärder beslutade av Helcom. Ett beslut eller direktiv inom 

EU är däremot tvingande. Därmed kan EU komma att bli en 

viktigare avnämare framöver och det finns i dag intresse från 

European environment agency (EEA).

– Nest kommer att vara användbart för alla länder runt 
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Östersjön när det gäller att ställa upp olika ”vad skulle hända 

om” scenarier. En av fördelarna med Nest är att alla data för 

första gången finns tillgängliga genom ett och samma system, 

säger Jacqueline McGlade ordförande i EEA och tillika styrel-

seledamot i MARE.

Hon påpekar samtidigt att det är viktigt att Nest i fram-

M I A  
H O R N  A F  R A N T Z I E N
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tiden, för att vara så effektivt som möjligt, måste underhållas 

med nya data när de finns tillgängliga samt att det tar hänsyn 

till de ekonomiska förutsättningar som finns för att vidta åt-

gärder.

– Det viktiga nu är att sjösätta Nest och låta användarna ge 

feedback och föreslå förbättringar, säger Jacqueline McGlade.

”Man kan få fram en total-

kostnad på vad åtgärderna för 

att uppnå ett visst mål kostar, 

men också hur stor del av dem 

som bör satsas inom varje land”

Sif Johansson, programchef



       bekant inga gränser. Giftiga ämnen 

faller ned med regnet oavsett ursprung. Utfiskning kan inte 

hejdas på nationell basis. Utsläpp av freoner påverkar klimatet 

överallt. Och det går inte att skapa en hållbar utveckling 

utan vetenskaplig input  – vare sig i fattiga eller rika delar av 

världen. Det är grunden för Mistras samarbete med IFS, In-

ternational Foundation for Science.

Samarbetet mellan de två forskningsstiftelserna inleddes 

 för att pågå fram till . Fem Mistra-program med an-

knytning till IFS-stödda forskare utsågs och två tydliga syften 

formulerades: 

• Att skapa kontaktnät mellan Mistra-baserade forsknings-

projekt och IFS-relaterade forskargrupper i utvecklings-

länder till ömsesidig nytta

• Att genom sådana nätverk stärka kapaciteten hos svenska 

forskargrupper och forskargrupper i utvecklingsländerna 

att genomföra strategisk forskning kring förhållandet mel-

lan hållbart utnyttjande av naturresurser och produktion av 

mat, ved och annan nödtoft.

De fem Mistra-programmmen, respektive IFS-stödda forskar-

grupperna, i utvecklingsländerna har varit följande

• ”Sustainable Forestry in Southern Sweden” (Sufor) har haft 

samarbete med forskare i Argentina kring hållbart skogs-

bruk. 

•  ”Microbial anatgonism against fungi” har haft ett utbyte 

med svampforskare i Kina, Vietnam, Thailand och Maroc-

ko kring användandet av mikroorganismer för att bekämpa 

skadliga svampar.

• Doftämnen mot skadeinsekter har studerats i programmet 

”Pheromones and Kairomones to Control Insect Pests”. 

Arbetet har skett över gränserna med forskare från bl a 

Chile, Brasilien, Thailand och Costa Rica.

• Forskningsprojekt inom programmet Mat  ”Food ” har 

dominerat i samarbetet, med trådar till Mexico – med fokus 

på mjölkproduktion.

• Inom programmet ”Sustainable coastal zone management” 

(Sucozoma) har samverkan skett med marinekologiska 

forskningsprojekt i Chile kring bärkraftig förvaltning av 

kustresurser. 

Genom samarbetet mellan Mistra och IFS har ett tiotal fors-

kare kunnat disputera, ta MSc examen eller kunnat stanna en 

längre tid vid ett laboratorium i ett annat land. Dessa forskare 

har sedan involverat sina kollegor i projekten. Dessutom har 

forskare rest mellan laboratorier för kortare uppehåll. Ett tiotal 

internationella workshops och kurser har arrangerats, med 

deltagare från Sverige och ett stort antal utvecklingsländer. 

L Y C K A T  S A M A R B E T E

Under de sex år som gått har Mistra stött det gemensamma pro-

jektet med  miljoner. IFS har fungerat som koordinator och 

administratör, och underlättat kontakter mellan aktörerna själva 

– dvs svenska forskare och deras kolleger i utvecklingsländer.

– Det har varit ett lyckat samarbete, säger Michael Ståhl, vd 

för IFS, som hoppas att det blir någon form av fortsättning när 

erfarenheterna från de sex åren summerats och utvärderats. 

Oavsett hur det blir med den saken kommer Mistra/IFS-

projektet att fortsätta bära frukt i form av de nu etablerade 

nätverken och ömsesidiga utbytet. För det är givetvis både de 

svenska forskarna och forskarna från utvecklingsländerna som 

har något att vinna på vidgade kontaktnät. 

Det går inte att bekämpa fattigdomen i världen utan fors-

kare i utvecklingsländerna. De vet bättre än sin västerländska 

kolleger både vilka områden som är viktiga att forska kring, 

och vilka lösningar som kan vara lämpliga. Det är också grun-

den i IFS arbete – att stävja det som brukar kallas ”brain 

drain” från tredje världen genom att underlätta för forskare att 

verka i sina egna länder – att bygga vetenskaplig kapacitet. 

Stödet från IFS har formen av stipendier till sådant som 

laboratorieutrustning, resor, fältarbete. Stiftelsen tar emot 

cirka   ansökningar varje år, varav en fjärdedel brukar 

godkännas. Varje ansökan nagelfars av mellan fem och nio 

internationella experter och behandlas på ett gemensamt 

möte. Det blir med andra ord en gedigen bedömning, som 

sammanställs och vidarebefordras till den sökande. 
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D E T T A  Ä R  I F S

International Foundation for Science, IFS, bildades 1972 

på initiativ av Sven Brohult, Ingenjörsvetenskapsakade-

mien. Juridiskt är IFS en svensk insamlingsstiftelse med 

en internationell styrelse. Medlemmar är cirka 130 na-

tionella vetenskapsakademier och forskningsråd samt 

regionala och internationella organisationer i över 80 

länder, varav tre fjärdedelar i utvecklingsländer.

Verksamheten, med en årsbudget på cirka fem 

miljoner dollar, finansieras genom bidrag från över 20 

organisationer, bland annat svenska Sida.

Sammanlagt har IFS delat ut cirka   stipendier, varav 

cirka  procent till kvinnor som är forskare – vilket kan anses 

vara en rätt hög andel. IFS tänker nu dra igång ytterligare 

aktiviteter för att kvinnor i utvecklingsländer ska få bättre 

möjligheter att forska. 

– Det blir helt enkelt bättre forskning med ett genuspers-

pektiv, både när det gäller ämnen och lösningar, säger Michael 

Ståhl.

IFS bistår också sina stipendiater med annat stöd vid sidan 

av stipendieprogrammet, såsom inköp, leverans och underhåll 

av utrustning, tillgång till litteratur, resor till konferenser och 

andra laboratorier, mentorer och tematiska seminarier och 

träningskurser i vetenskaplig metodik.
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Samarbetet mellan Mistra och International 

Foundation for Science, IFS, skapar nätverk och 

banar väg för ömsesidigt vetenskapligt utbyte.



T RE  B E V I L J A D E  I D É S T Ö D 
O C H  60 N Y A A N S Ö K N I N G A R

Idéstödet har kommit till för att ge forskare möjligheter att 

pröva nya koncept och idéer. Att söka idéstöd är en mindre 

krävande process än den som behövs för att starta ett Mistra-

program.

I april  beviljade styrelsen idéstöd till tre av de an-

sökningar som kom in under . När ansökningstiden 

för  års omgång gick ut den  september hade  

ansökningar kommit in.

En särskild bedömningsgrupp väljer utifrån kriterierna 

nytänkande, relevans och strategisk betydelse – vilka som 

inbjuds att komma in med fullständiga ansökningar. Var-

je fullständig ansökan bedöms av två externa experter, 

avseende orginalitet och kvalitet. Därefter rangordnar be-

dömningsgruppen ansökningarna, innan det är dags för Mis-

tras styrelse att fatta beslut.

B I L D E N  A V  M I S T R A

Är Mistra en ovärderlig resurs för att långsiktigt förbättra mil-

jöproblemen? En toppstyrd organisation utan feedback från 

forskarsamhället? Eller kanske en diffus organisation med 

potential?

Så olika beskriver intressentgrupperna Mistra i den under-

sökning som låg klar i mars . Det är representanter för 

akademierna, användarna och forskarsamhället, finansiärer, 

myndigheter och opinionsbildare, programledning och 

rektorer som givit sin bild av Mistra. Svaren från närmare 

 personer (av  tillfrågade) visar bland annat att icke 

forskare är mer positiva än forskare, som har en mer kluven 

syn. Unga och äldre forskare är mer positiva än medelålders 

– sannolikt på grund av att de medelålders i första hand 

är fokuserade på att meritera sig, och att Mistras krav på 

samverkan och gränsöverskridande kan uppfattas som en 

störning.

Undersökningen är ett värdefullt underlag för kansliets 

fortsatta utvecklingsarbete, bland annat med att förbättra 

kommunikationen.

L E D A R U T B I L D N I N G  F Ö R  P RO G R A M C H E F E R

Vilka särskilda kunskaper behövs för att leda ett program? Hur 

kan och ska Mistra stödja programcheferna i deras ledarroll?

Frågorna ställdes till programcheferna Anna Jöborn, 

Vastra och Kjell Spång, Ljudlandskap för bättre hälsa, som 

fick i uppdrag att utarbeta förslag på en specialdesignad ledar-

utbildning för programcheferna.

– Det finns bra grundutbildningar för chefer och ledare 

på marknaden, säger Kjell Spång. Oerfarna chefer kan få en 

bra grund i någon av dem. För programchefer som redan 

har viss ledarerfarenhet och grundläggande chefs- och ledar-

utbildning föreslår vi att Mistra erbjuder mer avancerad 

fallbaserad ledarutbildning som fokuserar på deras speciella 

ledarfunktion. En sådan utbildning fyller två funktioner 

– förutom att presentera nya kunskaper fungerar den också 

som en mötesplats, där deltagrna delar med sig och lär av 

varandra.

– Men grunden för det effektiva ledarskapet lägger man 

förstås redan tidigare – i rekryteringsfasen. Det är viktigt att 

man redan då har klart för sig vilka krav man ska ställa, till 

exempel på tidigare erfarenheter av ledningsarbete
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Ledning och kommunikation. Programvärdens roll och dok-

torandernas situation. Samverkan mellan programmen, och 

med Mistra.

Det råder ingen brist på diskussionsämnen under pro-

gramledningsdagarna då programmens ordförande, styrelser 

och programchefer möter representanter för Mistras styrelse 

och kansli. Dialogen mellan Mistra och programmen har 

utvecklats. Årligen anordnas två programledningsdagar – ett 

för programchefer och ett för hela programledningen med 

styrelser, programchefer och kommunikatörer. Under året 

bjöds också programvärdarna från universitet, högskolor och 

institut in. Mötena fyller det dubbla syftet att stimulera till 

ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan programmen 

och att vara en informationskanal mellan Mistrakansliet och 

programmen.
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P RO G R A M L E D N I N G S M Ö T E N  M E D S T Y RE L S E R  O C H  C H E F E R



K O M M U N I K A T Ö RE R  I  S A M V E R K A N

Ungefär hälften av programmen var representerade vid det 

årliga kommunikatörsmöte som hölls i Stockholm under 

hösten. På dagordningen stod aktuella Mistra-frågor, som 

rapport från den internationella utvärderingsgruppen (se 

sid ) och intressentundersökningen. Men huvuddelen av 

mötet ägnades åt kommunikationsstrategin och de praktiska 

konsekvenserna av den. Frågan om hur programmen ska 

arbeta för att synas i medierna diskuterades också. 

Tanken med kommunikatörsdagen är att underlätta ett 

erfarenhetsutbyte mellan programmen och Mistras kansli.

Deltagarna uttryckte en önskan att liknande möten i fort-

sättningen ska anordnas två gånger om året.

O M T I O  Å R …

F R A M T I D S A N A L Y S  I  S A M A R B E T E  
M E D M I L J Ö C H E F E R

Detta är de viktigaste globala trenderna på tio års sikt, enligt 

den framtidsanalys som Näringslivets miljöchefer, NMC, ge-

nomförde i samarbete med Mistra under hösten :

– Energiförbrukningen ökar.

– De ekonomiska förutsättningarna i världen förändras. 

Utvecklingsländernas ekonomiska tillväxt väntas bli 

snabbare än industriländernas.

– Urbaniseringen fortsätter. Inom några år bor halva 

jordens befolkning i städer.

Det material som ligger till grund för analysen har samlats in 

med hjälp av en enkät, fokusgrupper och en workshop. De 

medverkande har främst varit medlemmar i NMC.

Rapporten finns att ladda ner från www.mistra.org

M I S T R A  M E D A R R A N G Ö R  I  
S V E N S K T  M I L J Ö F O R U M

Klimat, vattenresurser och samhällsplanering – vår tids största 

miljöhot stod i fokus när landets främsta miljöexperter möttes 

på Svenskt Miljöforum i Norrköping.

– Vad händer med Sveriges klimat – och hur kan vi an-

passa samhället till förändringarna.

– Hur påverkas vattentillgången och hur stora är över-

svämningsriskerna?

– Vad händer med våra hus?

– Vad krävs av politiker, samhällsplanerare och andra be-

slutsfattare? 

Under två augustidagar presenterades nya forskningsresultat 

och planerade forskningsprogram. Föreläsningar varvades 

med diskussioner och utfrågningar.

Forskningen måste göras känd, tas till vara och omsättas 

till praktisk handling – det var konferensens övergripande 

syfte.

Mistra arrangerade konferensen tillsammans med SMHI, 

Norrköpings kommun och länsstyrelsen i Östergötland.

A K A D E M I E R N A G R A N S K A R  
V E R K S A M H E T E N  

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Ingenjörsvetenskaps-

akademien (IVA) och Kungliga Skogs- och lantbruksakade-

mien (KSLA) har enligt Mistras stadgar rätt att granska 

verksamheten.

En granskning påbörjades under  och ska vara klar 

under våren .

Gransknning inriktas på följande tre områden:

• Avslutade program

• Generering av nya program

• Mistras kapitalförvaltning

N Y S A T S N I N G  P Å  F O R S K N I N G  O M 
K L I M A T F Ö R Ä N D R I N G A R

Vi behöver fördjupad förståelse för de processer som kan leda 

fram till resultat i internationella klimatsammanhang. 

Under året fattade Mistras styrelse därför beslutet att satsa 

 miljoner kronor under de första tre åren av forsknings-

programmet Changing Climate. Satsningen kan pågå upp 

till tio år.

Avsikten med Changing Climate är att stödja förhandlare 

inom klimatområdet och att fördjupa förståelsen för den 

omgivande politiska processen. Inom ramen för programmet 

finansierar Mistra två forskningsprojekt: ”The Role of Emis-

sion Trading in Climate Policy”, som leds av Lars Zetterberg, 

Svenska Miljöinstitutet (IVL) och ”Climate Science and Poli-

cy Beyond ”, som leds av Gunilla Öberg vid Linköpings 

universitet.
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Framgångsfaktorer och flaskhalsar. 

I de workshops som handlat om aktörssamverkan har 

programchefer och kommunikatörer varit varandras resurser, 

när man diskuterat med- och motgång. 

Magnus Ljung, som bland annat forskar just i samverkan, 

har lett kursen.

N Y S A T S N I N G  P Å  F O R S K N I N G  O M 

Frågorna har varit minst sagt skiftande – allt från sam-

arbete inom de enskilda programmen till kommunikation 

med tänkbara användare och omvärld. Syftet med kursen, 

som hållits under tre heldagar, har varit att inspirera till ökat 

samarbete över programgränser och med användare samt att 

stimulera till en i vid bemärkelse lärande organisation.

T RE  H E L D A G A R  O M A K T I V  S A M V E R K A N 
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L J U D L A N D S K A P  
F Ö R  B Ä T T RE  H Ä L S A

Nytt tänkande 

kring bullerfrågan

Buller är ett växande miljöproblem som 

påverkar vår hälsa. 

Programmet Ljudlandskap för bättre 

hälsa syftar till att öka kunskapen om hur 

ljudlandskap kan förbättras och om hur 

ljud påverkar människors hälsa och välbe-

finnande. Forskningsprogrammet lanserar 

ett helt nytt tänkande kring bullerfrågan. I 

stället för att bara fokusera på dagens trub-

biga decibelregler lägger man stor vikt vid 

en helhetssyn, som också tar hänsyn till hur 

vi människor uppfattar olika ljud, och hur 

vi påverkas av ljuden. 

Nu utarbetas verktyg, metoder och 

modeller som ska ge stads- och trafikpla-

nerare större möjligheter att förutse och 

skapa bra ljudlandskap. Avsikten är att 

alla berörda – byggnadsindustrin, bostads-

bolag, planmyndigheter och boende 

– ska få ett ”ljudlandskapstänkande” när 

befintlig bebyggelse kompletteras och ny 

bebyggelse planeras och uppförs.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Chalmers tekniska högskola

PROGRAMCHEF  

Kjell Spång, 

KS Miltek

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.soundscape.nu

P E R S E A

– P L A S M A F Ö R S T Ä R K T A  
RE A K T I O N S S Y S T E M F Ö R  

M I L J Ö Ä N D A M Å L

Effektiva metoder 

för avgasrening

Förbränning av hushållsavfall och fossila 

bränslen genererar stora mängder miljö-

störande ämnen, som kväveoxider, svavel-

oxid, dioxiner och kolväten. Behovet av 

effektiva metoder för att rena rökgaser från 

stationära förbränningsanläggningar och 

fordon är stort. 

Inom programmet Persea, Plasmaför-

stärkta reaktionssystem för miljöändamål, 

arbetar forskarna med att skapa miljöan-

passade och effektiva metoder för att ta 

hand om föroreningar utan att andra 

skadliga ämnen bildas i processen. Pro-

grammet utvecklar plasmateknik för 

kostnadseffektiv avgasrening. Avsikten 

är att presentera en teknik som gör det 

möjligt att snabbt rena flera föroreningar 

samtidigt.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Ångströmslaboratoriet, 

Uppsala universitet

PROGRAMCHEF  

Hana Barankova, 

Uppsala Universitet

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

J U N G N E R

– B R Ä N S L E C E L L E R  F Ö R  E N  
B Ä T T RE  M I L J Ö

 
Nya kraftkällor för 

framtidens energisystem

Nya miljöanpassade bränsleceller kan bli 

avgörande i framtidens energisystem. Pro-

grammet Bränsleceller för en bättre miljö, 

Jungner, ska ta fram laboratorieprototyper 

med konkurrenskraftiga prestanda, som 

kan komma att ersätta de fossila bränslen 

som ligger bakom det ökande förore-

ningstrycket från transportsektorn. De 

nya kraftkällorna måste kunna möta 

kraven på miljöanpassning, prestanda, 

kostnadseffektivitet, möjlighet till återan-

vändning och säkerhet.

Många kommer i en framtid att kunna 

dra nytta av projektets arbete, bland annat 

fordonstillverkare och  företag verksamma 

inom energiomvandling. Svenska företag 

skulle kunna bli leverantörer av avancerade 

komponenter. Resultaten från projektet 

kommer också att bli att bli viktiga instru-

ment för myndigheter med ansvar för 

energifrågor och infrastruktur.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Kungliga Tekniska Högskolan, 

KTH

PROGRAMCHEF  

Göran Johansson, Chalmers 

Teknikpark

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

http://fuelcell.mvs.chalmers.se

Pågående forskningsprogram

Kommersiellt inriktade program
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D O F T Ä M N E N M O T  
S K A D E I N S E K T E R  

Doftämnen sätter stopp 

för skadeinsekter

Insekter orsakar varje år skador för mil-

jarder. Stora mängder frukt, grödor, lag-

rade livsmedel och sädesprodukter går 

förlorade. Skadeinsekterna utgör också 

ett allvarligt hot mot kultur- och natur-

historiskt ovärderliga museisamlingar. 

Många av de bekämpningsmedel 

som används har allvarliga miljö- och 

hälsoeffekter. I vissa fall har dessutom in-

sekterna utvecklat resistens mot medlen.

De flesta insekter lever i en värld där 

doft och smak styr alla viktiga beteenden. 

Detta kan också utnyttjas i bekämpningen. 

Avsikten med programmet Doftämnen 

mot skadeinsekter är att identifiera och ut-

nyttja de stimuli som styr insekterna, och 

därmed hindra dem från att hitta sin föda, 

partner eller äggläggningsplats. 

Resultaten är värdefulla för jordbruket, 

livsmedelsindustrin, skogsbruket och för 

olika myndigheter. Om forskningen le-

der till att en kommersiell produkt för 

jordbruket utvecklas kan förutsättningar 

skapas för tillståndsmyndigheterna att be-

gränsa farliga bekämpningsmedel.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet, 

SLU

PROGRAMCHEF  

Jan Löfqvist, SLU

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.biosignal.org

Å N G S T R Ö M 
S O L E N E R G I C E N T R U M

Kostnadseffektiv 

produktion av solceller

Långsiktiga prognoser av det globala ener-

gisystemet visar att förnybara energikällor 

successivt skulle kunna ersätta olja, kol, gas 

och kärnkraft. Solenergi har en betydande 

potential att ge ett bidrag i detta arbete.

Vid Ångström Solenergicentrum i 

Uppsala arbetar forskarna med att ta fram 

nästa generations solceller – baserade 

på tunnfilmsteknik och nanokristallina 

solceller. Forskningen är också intensiv 

inom området smarta fönster, det vill sä-

ga fönster som kan variera ljusinsläppet 

beroende på hur stark solstrålningen är.

Solceller omvandlar solljus direkt 

till elektricitet utan miljöfarliga utsläpp. 

Men produktionen av solceller måste bli 

billigare om den ska kunna konkurrera 

med andra sätt att producera el. Forsk-

ningen om solceller handlar därför både 

om att utveckla nya material och om att 

göra själva produktionen av solcellerna 

kostnadseffektiv.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Uppsala universitet

PROGRAMCHEF  

Lennart Malmqvist

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.asc.angstrom.uu.se

M I M I  
– Å T G Ä RD E R  M O T  M I L J Ö -

P RO B L E M F R Å N G R U V A V F A L L

Nya metoder för att 

ta hand om gruvavfall

Metallhaltigt lakvatten från svenska gruvor 

är ett stort miljöproblem. Hittills handlar 

det om minst  miljoner ton avfall i vårt 

land. Programmet MiMi, Åtgärder mot 

miljöproblem från gruvavfall, utvecklar 

nya och bättre hanteringsmetoder som kan 

minimera miljöpåverkan. 

Resultatet ska kunna användas när en 

ny gruva planeras så att gruvföretaget från 

början kan vidta åtgärder för att minska 

driftens miljöpåverkan. Programmet ska 

också få fram metoder för efterbehandling 

av befintligt avfall som redan finns.

Möjligheterna att hantera läckage 

på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt 

sätt är en viktig konkurrensfaktor för 

den svenska gruvnäringen. EU och myn-

digheter på central och regional nivå, 

har direkt nytta av forskningsresultaten. 

Kunskap om bästa tillgängliga teknik är 

grunden för tillståndsprövningar och mil-

jötillsyn, även vid omprövning av verk-

samhetstillstånd. 

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Luleå Tekniska Universitet

PROGRAMCHEF  

Lars Olof Höglund, 

Kemakta Konsult AB

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.mimi.kiruna.se
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D O M

– D O M E S T I C E R I N G  A V  
M I K RO O R G A N I S M E R

Nya sätt att använda 

mikroorganismer

Programmet DOM, Domestication of 

Microorganisms for non-conventional app-

lication har en tydligt uttalad målsättning att 

bygga broar mellan forskning och industri. 

Arbetet är inriktat på att bygga upp ny 

kunskap om produktion, formulering 

och riskvärdering av nya nyttoorganismer, 

samt att skapa kontaktnät mellan forskare 

och näringsliv och finna nya icke-kon-

ventionella användningssätt. DOM 

ska bana väg för formulering/odling 

och riskvärdering för mikroorgansimer 

på tre olika områden: biokontroll 

(att använda organismer istället för 

kemiska bekämpningsmedel främst 

mot växtsjukdomar), biopreservation 

(konservering, för att ersätta konserve-

ringsmedel eller stärka befintliga) och 

bioremediation (att bryta ner icke önskade 

kemiska föreningar i naturen).

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet, 

SLU

PROGRAMCHEF  

Anders Jonsson, 

Lantmännen

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

M I K RO B I E L L  A N T A G O N I S M 
M O T  S V A M P A R

Skadesvamparnas fiender 

kan hjälpa oss att 

lösa många problem

Mikororganismer finns naturligt i vår miljö 

och de för en ständig kamp mot varandra. 

Denna antagonism har utnyttjats mot 

sjukdomar, bl a i antibiotika såsom peni-

cillin och streptomycin. Men den kan 

hjälpa till att lösa också en lång rad andra 

problem, från svampangrepp på grödor och 

mat, skog och virke till svampinfektioner 

och cancersjukdomar hos människor och 

djur.

Programmet ”Mikrobiell antagonism 

mot svampar” handlar om naturens an-

tagonism, om samspelet mellan olika 

organismer. Forskningen går ut på att ut-

nyttja skadesvamparnas naturliga fiender 

och de metoder de använder, att lära 

sig att förstå och ”tämja” de organismer 

som bekämpar skadegörarna. Målet är 

att komma ifrån spridningen av kemiska 

bekämpningsmedel i naturen.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet, 

SLU

PROGRAMCHEF  

Berndt Gerhardson, 

SLU

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA 
www-maaf.slu.se

G RE E N C H E M

– S P E C I A L K E M I K A L I E R  F R Å N 
F Ö R N Y E L S E B A R A  R Å V A RO R

Specialkemikalier 

från förnyelsebara råvaror

Greenchems mål är att visa att miljömäs-

sigt bättre produkter från vit bioteknik 

kan nå marknaden och därmed initiera 

utveckling mot ett paradigmskifte inom 

den kemiska industrin. Det ska ske genom 

”gröna kemikalier”, som kan produceras 

från förnybara råvaror med hjälp av enzy-

mer, och som är biologiskt nedbrytbara. 

Enzymer kan styra de kemiska reaktioner-

na så att en önskad kemikalie tillverkas 

snabbare, med betydligt mindre mängd

biprodukter och lägre energiförbrukning.

Biosurfaktanter, vaxestrar och epoxider 

har valts som målkemikalier på grund av 

deras breda användningsområden. Bred 

forskning inom bioteknik samverkar med 

forskning inom innovationssystem och 

miljö- och energisystem. 

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Lunds universitet

PROGRAMCHEF  

Rajni Hatti-Kaul, 

Lunds universitet

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.greenchem.lu.se
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B Å T B O T T E N F Ä R G E R

– Å T G Ä RD E R  M O T  P Å V Ä X T  
P Å  B Å T A R

Ofarlig substans som kan 

ersätta giftig båtbottenfärg

Över hela världen letar man efter bra alter-

nativ till dagens giftiga båtbottenfärger. 

Påväxt på båtbotten ökar energiför-

brukningen eller sänker farten och medför 

stora kostnader för dockningar och rengö-

ring. Rederierna tvingas välja mellan två 

dåliga ting: ökad energiförbrukning eller 

giftig färg. 

Programmet fokuserar på havstulpan 

som ställer till med förtret för båtnärin-

gen. I ett längre perspektiv ser forskar-

gruppen att samma riktade, biologiska 

angreppssätt kan användas mot till exem-

pel blåmussla.

Intresset för den här forskningen är 

stort från färgtillverkare och rederier.

Målet under den första programfasen 

är att

• En substans som effektivt hämmar 

påväxten ska vara utvärderad.

• Man ska ha funnit en färgformulering 

så att fartyget bara behöver målas om 

vartannat, vart tredje eller kanske till 

och med vart femte år.

• Arbetet med att registrera produkten som 

en antifoulingsubstans är på god väg.

PROGRAMTID  ‒

PROGRAMVÄRD  

Göteborgs Universitet

PROGRAMCHEF  

Professor Krister Holmberg, 

MISTRA-STÖD   miljoner kronor.

HEMSIDA  

http://marinpaint.org.gu.se/index.php
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M A RE

– K O S T N A D S E FF E K T I V A  
Å T G Ä RD E R  M O T  E U T RO F I E R I N G  

A V  Ö S T E R S J Ö N  
– E T T  B E S L U T S S T Ö D S S Y S T E M 

 
Effektiva åtgärder mot 

Östersjöns problem

Kväve och fosfor är förutsättningar för liv 

i haven. Men blir tillförseln för stor kan 

ekosystemets karaktär ändras (eutrofie-

ring). I dag är det ett av de största miljö-

problemen i Östersjön, trots att mycket 

har gjorts för att stoppa tillförseln av nä-

ringsämnena.

Inom programmet utvecklas ett be-

slutsstödsystem som sammanför olika ty-

per av information om hur havet fungerar, 

hur kväve och fosfor sprids samt beräk-

ningar över hur mycket det kostar att 

minska tillförseln. Förhoppningen är att 

samtliga länder kring Östersjön ska kunna 

enas om systemet.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Stockholm universitet

PROGRAMCHEF  

Sif Johansson, 

Naturvårdsverket

MISTRA-STÖD  

, miljoner kronor

HEMSIDA  

www.mare.su.se

A S T A

– Å T G Ä RD S S T R A T E G I E R  
F Ö R  G R Ä N S Ö V E R S K R I D A N D E  

L U F T F Ö RO RE N I N G A R  

Strategier mot luftföroreningar

ASTA har som central uppgift att ta fram 

internationellt vetenskapligt underlag 

när det gäller miljöeffekter, kostnader för 

åtgärder och atmosfärssamband. Arbetet 

är inriktat mot flera områden. Det handlar 

om försurning, kvävets påverkan på skogs-

ekosystem, effekter av marknära ozon på 

vegetation, samt långväga transport av 

partiklar. 

Andra mål är att stärka och säkra 

svensk kompetens som kan användas inom 

det internationella förhandlingsarbetet. 

Det handlar också om att uppnå bättre 

förståelse för samspelet mellan vetenskap 

och politik. Integrerade analyser görs av 

åtgärdsstrategier för att stödja förhand-

lingsprocessen.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

IVL Svenska Miljöinstitutet

PROGRAMCHEF  

Peringe Grennfelt, IVL

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

http://asta.ivl.se/

L U S T R A

– M A R K A N V Ä N D N I N G S -

S T R A T E G I E R  F Ö R  M I N S K A D E

N E T T O U T S L Ä P  A V  
V Ä X T H U S G A S E R

Stor efterfrågan på 

kunskap om kolsänkor

Hur och i vilken omfattning kan mark 

och vegetation utnyttjas för att minska 

växthusgaserna i luften och därmed kom-

pensera en del av utsläppen?

Det finns i princip två vägar att gå för 

att komma till rätta med vår tids stora 

miljöproblem, den klimatförändring 

som orsakas av växthusgaser i atmosfären 

– framför allt koldioxid, men också lustgas 

och metan. Man kan minska utsläppen 

genom att producera biomassa som kan 

ersätta fossila bränslen och olika typer av 

byggnadsmaterial, som plast och cement. 

Och man kan hjälpa naturen att ta hand 

om dem genom att binda in koldioxid 

i skog, humus och torv, och genom att 

sköta marken så att den släpper ifrån sig 

minimalt med växthusgaser.

Programmet Lustra söker nya sätt 

att utvärdera markens roll som sänka för 

växthusgaser, och att utveckla strategier för 

en förändrad markanvändning.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

PROGRAMCHEF  

Mats Olsson, SLU

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www-lustra.slu.se

Pågående forskningsprogram

Underlag för internationella förhandlingar
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N E W S

– N Y  S T R A T E G I  F Ö R  R I S K -

H A N T E R I N G  A V  K E M I K A L I E R

Ny strategi för hantering 

av kemikalier

Det finns fler än   kemiska före-

ningar – och flera hundra nya substanser 

tillkommer varje år. Mellan   och 

  beräknas komma till användning 

varje dag. Forskningen har bidragit med 

mycket ny kunskap om hälso- och miljöef-

fekterna av dessa kemikalier, men riskerna 

kommer aldrig att kartläggas helt om arbe-

tet fortskrider i nuvarande takt.

Programmet NewS, Ny strategi för 

riskhantering av kemikalier, syftar till att 

med vetenskapliga metoder utveckla nytt 

underlag och nya former för beslut om 

riskhantering. En ny strategi bör också in-

nehålla bättre användning av ofullständig 

information och effektivare prioriteringar.

Programmet är en mötesplats för 

forskare och beslutsfattare, och riktar sig 

framför allt till nationella myndigheter 

som Kemikalieinspektionen och Natur-

vårdsverket, och deras motsvarigheter 

i andra EU-länder. Huvudsyftet är att 

föreslå och förankra en ny utgångspunkt 

för EUs direktiv om klassificering och 

märkning av kemikalier.

PROGRAMTID  ‒

PROGRAMVÄRD  

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

PROGRAMCHEF  

Sven-Ove Hansson, 

Kungliga Tekniska högskolan

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor 

HEMSIDA  

www.infra.kth.se/phil/NewS
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S U F O R

– U T H Å L L I G T  S K O G S B R U K  
I  S Ö D R A S V E R I G E

Nya sätt att sköta 

och utnyttja skogen

De svenska skogarna och skogsmarkerna 

förväntas fortsätta att försörja oss med 

högklassigt virke, fungera som ekologiska 

buffertsystem och tåla att användas som 

rekreationsområden.

Med hjälp av nya metoder är det fullt 

möjligt att bedriva skogsbruk så att skogen 

kan nyttjas av både ägare och besökare 

utan att vare sig avkastning eller mångfald 

äventyras. Målet för Sufor, Uthålligt 

skogsbruk i södra Sverige, är att visa att 

det går att kombinera en välmående skog 

och biologisk mångfald med lönsamhet. 

Programmet söker nya sätt att sköta och ut-

nyttja skogen som kan accepteras av många 

olika intressenter. Resultaten ska komma 

till nytta för såväl den enskilde skogsägaren 

som för beslutsfattare och planerare.

  

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Lunds universitet

PROGRAMCHEF  

Ola Sallnäs, 

Lunds universitet

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.sufor.nu

S U C O Z O M A

– B Ä R K R A F T I G  F Ö R V A L T N I N G  
A V  K U S T RE S U R S E R

Nya kunskaper 

värnar kusterna

Det kustnära havet utsätts för hårda belast-

ningar från olika intressenter i samhället. 

Ett stort problem både på Västkusten och 

i Östersjön är eutrofiering av kustvattnet 

(förändrat ekosystem på grund av över-

gödning), vilket är kännbart för både 

fiskenäringen och turismen. Kustfisket 

har också minskat därför att vissa arter 

överutnyttjats samtidigt som deras miljö 

försämrats.

Programmet Sucozoma, Bärkraftig 

förvaltning av kustresurser, syftar till att 

förändra användningen av kustresurserna 

med hänsyn både till ekosystemets gränser 

och till kustbefolkningens intressen. 

Inom programmet prövas metoder att 

utveckla kustfisket, bland annat med se-

lektiva metoder för fisket och återställda 

lekområden för vissa arter. Sucozoma 

arbetar också med nya former för besluts-

fattande i kustfrågor, baserade på bättre 

kunskap om ekonomiska, politiska och 

sociala förhållanden i kustzonen.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Göteborgs universitet

PROGRAMCHEF  

Anders Carlberg, 

föreningen Västerhavet

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.sucozoma.tmbl.gu.se

M A T 21 

–  U T H Å L L I G  
L I V S M E D E L P RO D U K T I O N

Uthållig livsmedelproduktion 

från jord till bord

Livsmedelsproduktionen sker inte på ett 

långsiktigt hållbart sätt inom det svenska 

jordbruket i dag. Jordbruket måste därför 

bli bättre på att kombinera höga krav på 

miljöhänsyn, ekonomi, produktkvalitet 

och etiskt godtagbara produktionsme-

toder.

Programmet Mat , Uthållig livs-

medelsproduktion, tar ett helhetsgrepp 

på hela livsmedelskedjan, från bonde 

till konsument. Forskningen ska bland 

annat visa hur det svenska jordbruket kan 

uppfylla kraven på långsiktig hållbarhet 

och vad som styr konsumenternas val av 

livsmedel. 

Resultaten från Mat  kan användas 

av alla aktörer längs matens väg från jord 

till bord – det vill säga när jordbruk, livs-

medelsindustri och myndigheter ska se till 

att kraven uppfylls i framtiden.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet,

SLU

PROGRAMCHEF  

Rune Andersson, 

SLU

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www-mat.slu.se

Pågående forskningsprogram

Underlag för uthållig förvaltning av naturresurser
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H E U RE K A

– M I L J Ö I N R I K T A D E  
B E S L U T S S T Ö D S M O D E L L E R  

F Ö R  S K O G S B R U K E T

Vad ska vi göra 

med skogen?

Hur mycket virke finns i vårt land? Hur 

mycket kan vi avverka utan att göra avkall 

på kravet om ett uthålligt skogsbruk? Hur 

ska vi hantera skogen så att den biologiska 

mångfalden bevaras? Hur ska skogen skö-

tas för att förbli en plats för rekreation?

I programmet Heureka arbetar forskare 

för att utveckla verktyg som underlättar 

beslut, såväl för statliga myndigheter och 

länsstyrelser som för stora skogsbolag och 

enskilda skogsägare.

Heureka utgår från skogens ”nyttor” 

– rekreation, biologisk mångfald, virkes-

produktion, trädbränsle och kollagring. 

Uppgiften är att samla beräkningsmodeller 

och data, för att skapa databaserade appli-

kationer för breda beslutsunderlag, där 

hänsyn kan tas till så många faktorer som 

möjligt.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet, 

SLU

PROGRAMCHEF  

Tomas Lämås, 

SLU

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

http://heureka.slu.se

V A S T R A  
– V A T T E N S T R A T E G I S K A  

F O R S K N I N G S P RO G R A M M E T

Vastra skapar nya verktyg 

för vattenplanering

Vatten är en resurs som många människor 

vanligtvis delar. Därför krävs samverkan 

när man planerar hur denna resurs ska tas 

om hand. Men olika intressen skapar mot-

sättningar hos användare och inom olika 

användningsområden. Inom det samhälls-

vetenskapliga området visar Vastra på möj-

ligheter och problem med olika alternativ 

för att nå fram till effektivt lokalt vatten-

arbete och hur lösning av vattenrelaterade 

konflikter kan gå till.

Vastra skapar nya verktyg för besluts-

fattare om hur vattenresurserna kan nyttjas 

och hur de påverkas. Målet är att planering 

och hushållning alltid ska ske utifrån ett 

långsiktigt helhetsperspektiv, där hela 

avrinningsområdet är utgångspunkt för 

beslut. Inom Vastra utvecklas modeller 

som möjliggör scenarieanalys av effekterna 

av en eller flera kombinerade åtgärder. 

Med hjälp av dessa modeller kan förvalt-

ningsstrategier tillämpas och följas upp.

Vastras verktygslåda för hållbar vatten-

förvaltning kommer att innehålla praktiska 

redskap för myndigheter på nationell, 

regional och lokal nivå. 

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Göteborgs universitet

PROGRAMCHEF  

Anna Jöborn, Göteborgs universitet  

MISTRA-STÖD   miljoner kronor 

HEMSIDA  

www.vastra.org

U R B A N W A T E R

– U R B A N A V A -S Y S T E M

Ekologiskt hållbara system 

för vatten och avlopp

Ett modernt vatten- och avloppssystem 

förser samhället med rent vatten, tar hand 

om avloppsvattnet på ett hygieniskt sätt 

och förhindrar översvämningar genom att 

leda bort dagvattnet. Men systemen klarar 

inte kravet på ekologisk hållbarhet. 

Framtidens vatten- och avloppssystem 

måste bland annat kunna recirkulera växt-

näringsämnen, vilket kräver att brukarna 

blir mer aktiva. Därför måste systemen bli 

lätta att förstå, så att användarna kan ta 

ett större ansvar för att hindra tillförsel av 

skadliga ämnen. 

Programmet Urban water skapar 

kriterier för hur gamla system ska bytas 

ut eller utvecklas och hur nya system 

ska utformas och drivas för att vara håll-

bara. Resultaten kommer att användas av 

byggnads- och VA-industrin samt myn-

digheter med ansvar för byggnation och 

infrastrukturfrågor.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Chalmers Tekniska Högskola, 

CTH

PROGRAMCHEF  

Per-Arne Malmqvist, 

CTH

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www.urbanwater.org
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F J Ä L L -M I S T R A

– U T H Å L L I G  U T V E C K L I N G  
I  F J Ä L L RE G I O N E N  

Underlag för att 

skydda fjällvärlden

Den svenska fjällvärldens ekosystem är 

känsliga. Samtidigt är befolkningen i fjäll-

samhällena beroende av att använda sin 

natur – till renskötsel och skogsbruk, jakt 

och fiske, turism och gruvdrift, vatten-

kraftsutbyggnad och naturvård. Olika be-

hov och intressen ställs mot varandra och 

skapar konflikter. 

I programmet Fjäll-Mistra, Uthållig ut-

veckling i fjällregionen, arbetar forskarna 

med att ta fram underlag som kan bidra 

till att fjällvärldens resurser utnyttjas på ett 

hållbart sätt utifrån en gemensam grund. 

Arbetet ska resultera i planeringssystem 

och ökad kunskap. Syftet är att hantera 

mål- och intressekonflikter så att de ne-

gativa miljöeffekterna i fjällvärlden be-

gränsas.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet, 

SLU, Umeå

PROGRAMCHEF  

Tomas Willebrand, 

SLU, Umeå

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA  

www-fjallmistra.slu.se

H A G M A R K S -M I S T R A

– S K Ö T S E L  A V  Ä N G S - 
O C H  H A G M A R K E R  

– E K O N O M I  O C H  E K O L O G I

Viktig kunskap om 

ängar och hagar

Ängar och hagar används som rekreations-

områden, de har historisk betydelse och de 

spelar en stor roll inom konst, litteratur och 

musik. Men i takt med att jordbruken blir 

färre växer ängar och hagar igen, då de inte 

längre används som fodermarker och därför 

inte sköts. Den extremt höga mångfald av 

växt- och djurarter, som svenska ängar och 

hagar rymmer, är därför hotad.

Programmet Hagmarks-Mistra, Skötsel 

av ängs- och hagmarker – ekonomi och 

ekologi, ska fylla behovet av kunskap och 

av bra produktions- och företagsmodeller. 

Kunskapen behöver stödjas med veten-

skapliga resultat för att hitta optimala 

lösningar för att en lyckad och lönsam 

skötsel av ängs- och hagmarker ska kunna 

utvecklas.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges lantbruksuniversitet, 

SLU, Ultuna

PROGRAMCHEF  

Urban Emanuelsson, 

SLU

MISTRA-STÖD  

 miljoner kronor

HEMSIDA 
www.cbm.slu.se/forskning/

hagmarksmistra/hagmarksmistra.htm
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S W E C L I M

Svenskt regionalt 

klimatmodelleringsprogram

Grunden för Sweclim är den globala 

klimatförändring med höjda medeltempe-

raturer, som på sikt kan få kännbara följder 

skogsbruk, jordbruk, fiske och biologisk 

mångfald – även i Sverige. Därför inriktades 

Sweclim på att utveckla ett regionalt kli-

matmodelleringsprogram som kan förse 

planerare och beslutsfattare med hållbara 

underlag för bedömning av det framtida 

klimatet i regionen. Ett verktyg som hjälper 

dem att med hjälp av klimatscenarier for-

mulera långsiktiga strategier. 

Efter Mistra-programmets slut har 

verksamheten till stora delar tagits över 

av Rossby Centre på SMHI. Den samfi-

nansieras för närvarande av SMHI, 

Naturvårdsverket. Energimyndigheten 

och Mistra. Regeringen har i olika 

sammanhang uttalat att Rossby Centre 

därefter ska ha fortsatt stöd för arbetet 

med regional klimatmodellering.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut (SMHI)

PROGRAMCHEF  

Markku Rummukainen, 

SMHI 

MISTRA-STÖD  

Mistra  miljoner.

SMHI , miljoner och övriga 

finansiärer , miljoner kronor

HEMSIDA  

www.smhi.se/sweclim

K A M

Kretsloppsanpassad 

massafabrik

KAM har arbetat med att ta fram en 

kretsloppsanpassad massafabrik, eftersom 

massaindustrin fortfarande släpper ut mil-

jöförstörande ämnen till luft och vatten. 

Målet har varit att få fram en teknik 

som producerar pappersmassa av högsta 

kvalitet med minsta möjliga utnyttjande 

av ändliga resurser och minimala utsläpp. 

Här har ett effektivare utnyttjande av 

biomassans energipotential varit den 

största utmaningen. Inom programmet har 

man arbetat med effekterna av ny teknik 

med hjälp av en teoretisk referensfabrik, 

som utnyttjar dagens bästa kommersiellt 

tillgängliga teknik och teoretiska modell-

fabriker. 

KAM fortsätter som FRAM (Framtida 

resursanpassad fabrik) med Energimyndig-

heten och deltagande företag som fi-

nansiärer. Mistra bidrar med totalt  

miljoner kronor under  och  för 

pilotförsök med framgångsrika projekt 

inom det tidigare programmet KAM 

– lininbränsle och flislakning.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD

Skogsindustrins Tekniska 

Forskningsinstitut AB, STFI 

PROGRAMCHEF  

Peter Axegård, STFI 

MISTRA-STÖD  

Mistra  miljoner kronor. 

Näringslivet  miljoner kronor

HEMSIDA  

www.stfi.se/mistra/kamprog.htm

C O L D RE M

Marksanering 

i ett kallt klimat

COLDREM har handlat om förorenade 

områden främst på gammal industrimark, 

och kostnadseffektiva metoder för sanering 

i ett kallt klimat – i Sverige finns bortåt 

  markområden som anses förorena-

de. Arbetet har utgått från problemen vid 

en gasverkstomt, förorenad med polyaro-

matiska kolväten, och en fabrikstomt 

med kvicksilver och polyklorerade diben-

sofuraner.

Programmets syfte har varit att utveck-

la och utvärdera biologiska, kemiska och 

fysikaliska behandlingsmetoder. Natur-

vårdsverket har tagit över stafettpinnen, 

och universiteten fortsätter med annan 

finansiering.

PROGRAMTID  

‒

PROGRAMVÄRD  

Umeå universitet. 

PROGRAMCHEF  

Bo Mattiasson, 

Lunds universitet.

MISTRA-STÖD  

Mistra  miljoner kronor. 

Stöd från näringslivet kom bland an-

nat från Akzo Nobel (ägare till Eka 

Chemicals-tomten), Stockholms stad 

(Gatu- och fastighetskontoret, ägare till 

gasverkstomten) och EcoTec

HEMSIDA  

www.biotek.lu.se/coldrem

Avslutade forskningsprogram

Avslutat men inte slut – så här gick det



Styrelsen för Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, Mistra, 
får härmed avge årsredovisning för år , stiftelsens tionde 
verksamhetsår.

Siffrorna inom parentes avser föregående års siffror.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

S T I F T E L S E N S  S T A D G A R  O C H  S T Y RE L S E

Stiftelsen upprättades vid ingången av år  enligt rege-
ringsbeslut , ‒‒, vilket även innehöll stadgar 
för stiftelsen. Stadgarnas paragrafer ‒ och  avseende 
styrelsen respektive beslutsregler ändrades i regeringsbeslut 
, ‒‒.

Under verksamhetsåret har följande personer varit leda-
möter i Mistras styrelse:

Anneli Hulthén, ordförande
Åke Bergman
Sigbrit Franke
Lars-Erik Liljelund
Bengt Silfverstrand
Sverker Sörlin
Johan Trouvé
Lena Torell
Margareta Wedborg 
Margareta Wester 
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ersattes av 
Göran Enander ‒‒.

Alla ledamöter ovan utom Margareta Wedborg och Bengt 
Silverstrand omförordnades ‒‒ av regeringen för ti-
den ‒‒ t o m ‒‒. Charlotte Brogren och 
Mikael Damberg förordnades samtidigt av regeringen som 
nya ledamöter i Mistras styrelse. 

Mistras styrelse har under år  haft fyra samman-
träden.

Ä N D A M Å L S F Ö R V A L T N I N G

Mistras uppgift – miljöstrategisk forskning

Ändamålsbestämningen, paragraf , i Stiftelsens stadgar har 
följande lydelse:

”Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för miljö-
strategisk forskning, har till ändamål att stödja forskning av 
strategisk betydelse för en god livsmiljö.

Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forsknings-
miljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges 
framtida konkurrenskraft. Forskningen skall ha betydelse för 
lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad 
samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella till-
lämpningar skall tagas till vara.”

Mistras verksamhet under år 2003

Under år  har Mistra betalat ut  () Mkr i forsk-
ningsmedel. 

Under sitt tionde verksamhetsår har Mistra låtit genomföra 
en extern utvärdering av Mistras verksamhet. I september 
 presenterade en internationell utvärderingsgrupp sitt 

resultat i rapporten ”The first ten years of Mistra”. Dessutom 
genomfördes under året en extern undersökning av hur Mistra 
uppfattas av sina intressenter. Rapporten har kompletterats 
med djupintervjuer av forskare.

Mistras styrelse har fokuserat arbetet under  på en 
strategi för Mistras kommande år. I juni  lade styrelsen 
fast att utbetalningen till forskning ska vara  Mkr per 
år räknat i  års pengavärde. Detta innebär att Mistras 
kapital på sikt troligen kommer att förbrukas. Målet är 
dock att kunna finansiera forskning på samma beloppsnivå 
åtminstone till år .
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Årsredovisning 2003



Mistra-program

Mistra har till och med utgången av år  fattat beslut om 
stöd till totalt  () forskningsprogram. 

Under året har Mistra beviljat  Mkr till det nya pro-
grammet Greenchem, ”Speciality Chemicals from Renewable 
Resources”. Mistra har dessutom preliminärt beviljat  Mkr 
till ett nytt programområde – Changing Climate där styrelsen 
tar det slutliga beslutet i mars . 

Under året har tre program haft sitt sista år. Vissa av-
slutande aktiviteter kan pågå även under .

Mistra har beslutat om en fas två för två program – Ljud-
landskapet  Mkr och  Mkr för Hagmarks-Mistra. 
Dessutom har en fas tre beviljats för programmet MASE, 
”Microbial Antagonism for a Sound Environment” med slut-
anslag på  Mkr. 

Mistra-projekt åren 1997–1999

Naturvårdsverket saknade under åren  och  anslag 
för stöd till forskning. Detta föranledde Mistra att under åren 
‒ beslutade om vissa ersättande insatser i form 
av dels stöd till forskningsprojekt, dels finansiering av vissa 
forskartjänster och viss institutsforskning. Totalt kom  
ansökningar till Mistra varav  beviljades anslag om totalt 
, Mkr. Vissa projekt kommer att löpa in på år .

Idéstöd

Styrelsen fattade ‒‒ beslut om att utlysa en ny stöd-
form – idéstöd. Stödet avser forskning som ska genomföras 
av minst två disputerade forskare vid ämnesmässigt skilda 
institutioner. Stöd kan utgå med högst  Mkr per år i fyra år 
där hälften ska gå till forskare som disputerat inom de senaste 
sex åren. Viktiga kriterier vid prioriteringen är originalitet och 
nytänkande inom forskningsområdet, relevans i förhållande 
till Mistras stadgar, strategisk betydelse och relevans i förhål-
lande till av Mistra gjorda framtidsbedömningar samt veten-
skaplig kvalitet.

Fyra idéstödsansökningar från  beviljades  stöd 
på tillsammans , Mkr över fyra år. Av  års omgång 
beviljades år  tre ansökningar stöd på tillsammans , 
Mkr över fyra år. År  kom totalt  ansökningar in med 
”letter of intent”. Av dessa avslogs  stycken och  stycken 
erbjöds att komma in med en fullständig ansökan som han-
teras av styrelsen i mars .

Övrigt stöd

Utöver stöd till forskning inom miljöområdet har Mistra 
under  givit stöd främst till planeringsanslag till sök-
anden för att utveckla fullständiga programförslag samt till 
utvärderingar av programförslag. Dessutom har bidrag be-
viljats till tre konferenser där resultat från Mistrafinansierade 

program har presenterats.
Mistra har fattat ett tilläggsbeslut om ca  Mkr för ökade 

kostnaderna i pågående forskningsprogram på grund av ett 
regeringsbeslut att införa högskolemoms för de lärosäten som 
tidigare var undantagna.

K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G

kapitalförvaltningens förutsättningar

Mistras stadgar innehåller två paragrafer som berör för-
valtningen av stiftelsens förmögenhet:
• ”Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet för-

valtas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och 
möjligheterna till god avkastning tillvaratas.”

• ”Stiftelsens verksamhet får på sikt medföra att stiftelsens 
förmögenhet förbrukas.”

Mistras styrelse tog vid sitt första sammanträde i mars  
beslut om att inrätta en kommitté för förmögenhetsförvaltning 
bestående av tre personer från styrelsen och tre externa personer 
med kompetens inom området förmögenhetsförvaltning. Av 
styrelsen till kommittén utsedda har under år  varit Åke 
Altéus (ordförande), Bertil Näslund, Märtha Josefsson som i 
mars  ersatte Tomas Nicolin, Johan Trouvé, Sverker Sör-
lin och Margareta Wester. De tre sistnämnda är ledamöter i 
Mistras styrelse.

Mistra tillämpar aktieurval med positiva kriterier beträffan-
de miljö och etik i den omfattning och de tidsperioder, som 
Mistras styrelse beslutar. Hösten  beslutade styrelsen att:
•   Mistra i sitt ägande av aktier ska utesluta dels aktier i företag, 

som bryter mot någon av Sverige antagen internationell 
konvention om mänskliga rättigheter, arbetslivets villkor 
eller miljö, dels aktier i företag, som i sin verksamhet i 

Sverige bryter mot svensk lag.
• ‒% av aktierna i USA och Europa ska väljas ut med 

positiva krav på miljö och etik.

I december  startade Mistra en global aktieportfölj 
förvaltad av T Rowe Price som samarbetar med Innovest för 
att bedöma företag utifrån positiva kriterier ur främst miljö-
synpunkt. Dessutom har ett uteslutningsfilter applicerats på 
portföljen. En lista med företag som inte får ingå i portföljen 
levereras var sjätte månad. Utgångspunkten för uteslutning 
är Global Ethical Standard, GES, med FN-konventioner, 
miljökonventioner och internationella arbetsrättigheter som 
bas. Mistras europaförvaltare Pictet anpassar sedan december 
 portföljen till GES-standard och Hotchkis & Wiley 
sedan december . Totalt har vid utgången av           

  Mkr, eller %, av de aktierelaterade investeringarna ett 
miljö- och etikfilter.
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Kapitalförvaltningen under 2003

Vid  års utgång hade Mistras förmögenhet ett marknads-
värde av   ( ) Mkr. 

Aktiemarknaden och resultatet för de alternativa investe-
ringarna var mycket gynnsamma under  där resultatet 
dock påverkades negativt av en försvagad dollar. Hela kapital-

förvaltningen sammantaget har genererat en avkastning på cirka 
, (-,%) under  med hänsyn taget till utbetalade 
forskningsmedel (inklusive orealiserade övervärden) eller ca 
,% även inräknat kansli och utvecklingskostnader men inte 
förvaltningsarvoden.

Förvaltning     

 

Pictet Asset Management Ltd, London  

Hotchkis & Wiley, Los Angeles   

Fond hos T Rowe Price Funds, Baltimore    

Aktiekorgsbevis hos Morgan Stanley, New York

Fond hos Schroder Investment Management, London

F&C Emerging Markets Limited, London   

T Rowe Price Funds, Baltimore    

F&C Emerging Markets Limited, London  

Goldman & Sachs, London     

Mistra, Stockholm     

Mistra, Stockholm     

Medel under omplacering        

Summa

Tillgångsslag

Aktier i Europa

Aktier i USA

Aktier i USA

Aktier i USA

Aktier i Japan

Aktier på tillväxtmarknader

Aktier Globalt

Alternativ investering. Obligationer på tillväxtmarknader

Alternativ investering. Råvarucertifikat.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar

Räntebärande i Sverige

2003

(Mkr)

620

430

298

120

153

177

102

179

88

7

1 098

–

3 272

2002

(Mkr)

467

 368

 262

30

147

173

106

173

90

20

1 251

168

3 255

Förvaltningsarvodena för diskretionärt förvaltade portföljer 
uppgår till , (,) Mkr. De minskade kostnaderna hänför 
sig bland annat till att Mistra lämnat en diskretionär portfölj 

till förmån för en fond. Kostnader för fonder redovisas inte 
separat eftersom kostnaderna belastar fonden direkt. 

Vid årsskiftet var andelen svenska räntebärande placeringar 
inklusive likvida medel ,% (,).

För år  anges nedan kapitalet fördelad på varje för-

valtning angivet i Mkr som placeringarnas marknadsvärde 
inklusive till förvaltningen knutna likvida medel.

Belopp i tkr     

 

IB portföljförmögenhet

UB portföljförmögenhet

Summa anslag till forskning

Summa förändring portföljförmögenhet

AVKASTNING (FÖRÄNDRING / IB PORTFÖLJFÖRMÖGENHET) 

2003

-3 254 671

3 272 446

275 114

292 889

9,0

2002

-4 178 247

3 254 671

250 966

-672 610

-16,1

2001

-4 447 849

4 178 247

238 988

-30 614

-0,7%

Fram till slutet av år  hade i löpande penningvärde totalt 
knappt , miljarder betalats ut i forskningsstöd sedan Mistra 
startade. Under år  betalades  () Mkr i forskningsstöd, 
vilket ger totalt drygt , miljarder i utbetalat stöd. 

Organisation och personal

Under  har två nya medarbetare anställts på kansliet. En 
kommunikatör på en ny tjänst samt en programansvarig som 
ersättning i samband med pensionsavgång. Mistra har dess-
utom haft två personer projektanställda.

För bedömning av förslag till forskningsprogram och av 
resultat och planer när program övergår från en fas till nästa 
anlitar Mistra utländska vetenskapliga experter. 

Mistra anlitar för sin redovisningsfunktion SEB Enskilda 
Banken, Stiftelser & Företag. 
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Stiftelsens intäkter

Aktieutdelningar

Räntor, reverser

Räntor, obligationer 

Räntor, kortfristiga placeringar

Räntor, bank

Räntor, övriga

Övriga intäkter

Stiftelsens kostnader

Förvaltningskostnader

Externa kostnader, övrigt

Personalkostnader

Avskrivningar

Förvaltningsresultat

Realisationsvinster

Realisationsförluster

Återförda nedskrivningar/Nedskrivningar

Årets resultat

Not 1

Not 2

Not 3

2003

(kr)

26 304 742

–

69 982 637

1 104 742

2 496 403

5 941

16 503

99 910 968

-11 489 268

-9 642 416

-9 801 597

-258 874

-31 192 155

68 718 813

81 978 739

-186 980 787

226 200 000

121 197 952

189 916 765

2002

(kr)

35 230 985

4 159 657

83 512 849

865 194

2 525 267

12 241

13 008

126 319 201

-15 943 867

-9 311 626

-10 601 440

-295 405

-36 152 338

90 166 863

175 409 793

-368 255 461

-226 200 000

-419 045 668

-328 878 805
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B A L A N S R Ä K N I N G

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Skatteskuld

Beviljade, ej utbetalda anslag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 8

Not 7

2003–12–31

(kr)

205 134

205 134

3 122 638 134

3 122 638 134

3 122 843 268

2 201 253

7 565 769

9 767 022

36 064 820

45 831 842

3 168 675 110

2 500 000 000

143 442 091

2 643 442 091   

 -

521 001 636

2 141 814

2 089 569    

-

525 233 019

3 168 675 110

Inga

2002–12–31

(kr)

314 670

314 670

3 088 553 519

3 088 553 519

3 088 868 189

1 769 033

8 520 686

10 289 719

166 127 239

176 416 958

3 265 285 147

2 500 000 000

430 591 326

2 930 591 326

207 821

319 049 822

8 766 451

6 270 849

398 878

334 693 821

3 265 285 147

Inga
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RE D O V I S N I N G S P R I N C I P E R

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall allmänt råd 
saknas eller då avvikelse skett gentemot allmänt råd beskrivs 
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper nedan.

V Ä RD E R I N G S P R I N C I P E R

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
inget annat anges nedan.

Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets prin-
cip. Upplupen ränta på placeringarna redovisas som upplupen 
intäkt i balansräkningen.

Långfristiga värdepappersinnehav värderas kollektivt till 
det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde då syftet 
med placeringarna är att uppnå riskspridning.

Svenska värdepapper marknadsvärderas till lägsta betalkurs 
per balansdagen. Utländska värdepapper marknadsvärderas 
till slutkurs.

Över- och underkurser på obligationer i förhållande till 
nominellt värde har periodiserats jämnt över kvarvarande löp-
tid. Upplupen ränta på placeringarna redovisas som upplupen 
intäkt i balansräkningen.

Värdet av fordringar och skulder i utländsk valuta har 
framräknats med den på bokslutsdagen noterade köpkursen 
för respektive valuta.

A V S K R I V N I N G S P R I N C I P E R  F Ö R  
A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning 
sker vid bestående värdenedgång. För inventarier är avskriv-
ningstiden beräknad till tre år.

F O RD R I N G A R

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv-
ning beräknas bli betalt.

A N S L A G

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (dispo-
nibla medel). Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

F Ö R M Ö G E N H E T

Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna 
till marknadsvärde och övriga tillgångar upptagna till bokfört 
värde minskat med skulder.

Not 1 Externa kostnader, övrigt

Konsultkostnader

Resor och traktamenten

Övriga personalkostnader

Redovisningsarvoden

Revisionsarvoden

Lokalkostnader

Kontorskostnader

Övriga externa kostnader

Not 2 Personalkostnader

Lön och arvoden till VD och styrelse

Löner och andra ersättningar, övriga

Sociala avgifter

Pensionsavgifter

Övriga personalkostnader

Antal anställda

Varav män

N O T E R

2003

(kr)

3 222 111

744 903

118 454

816 300

161 000

1 385 178

760 794

2 433 676

9 642 416

1 586 614

4 620 023

1 884 632

1 405 592

304 736

9 801 597

9 st

3 st

2002

(kr)

2 004 071

786 199

370 643

804 113

365 054

1 085 329

720 117

3 176 100

9 311 626

1 497 436

5 214 009

1 722 452

1 756 641

410 902

10 601 440

6 st

2 st

Arvodena till styrelseledamöter var 434 250 (379 000) kronor och till Mistras kommitté för förmögenhetsförvaltning 160 000 (152 000) kronor. 

Lön till verkställande direktören har utgått med 969 600 kronor.

Verkställande direktören kan sägas upp med omedelbar verkan och har då rätt till avgångsvederlag motsvarande aktuell månadslön under tolv månader. Från den 

månatliga utbetalningen av avgångsvederlaget ska avdrag göras motsvarande den månadslön Vd erhåller från annan arbetsgivare. Verkställande direktörens pension 

följer avtalet PA91F och innehåller inga extra förmåner. Kostnaden för verkställande direktörens pension har uppgått till 664 798 kronor.

M I S T R A  – Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 3     5 5



Not 3 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde

Nyanskaffningar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav  

Ingående anskaffningsvärde

Investeringar

Försäljningar

Periodisering av över-/underkurs

Utgående anskaffningsvärde

Ingående nedskrivningar

Återförda nedskrivningar / Nedskrivningar

Utgående nedskrivningar

Utgående bokfört värde

Realisationsvinster exklusive kursvinster

Realisationsförluster exklusive kursförluster

Aktier, svenska

Bokfört värde

Marknadsvärde

Aktier, utländska

Bokfört värde

Marknadsvärde

Fondandelar aktier, utländska

Bokfört värde

Marknadsvärde

Obligationer, svenska

Bokfört värde

Marknadsvärde

Obligationer, utländska

Bokfört värde

Marknadsvärde

Summa marknadsvärde

2003–12–31

(kr)

3 544 363

149 338

3 693 701

-3 229 693

-258 874

-3 488 567

205 134

3 314 753 519

1 376 660 807

-1 574 710 659

5 934 467

3 122 638 134

-226 200 000

226 200 000             

-

3 122 638 134

79 841 907

-184 112 425

43 207 353

43 378 625

1 029 086 153

1 084 144 910

838 881 840

836 344 399

1 030 391 386

1 098 502 750

181 071 402

174 010 995

3 236 381 679

2002–12–31

(kr)

3 227 642

316 721

3 544 363

-2 934 288

-295 405

-3 229 693

314 670

3 471 235 642

2 253 251 884

-2 475 996 499

66 262 491

3 314 753 519           

 -

-226 200 000

-226 200 000

3 088 553 519

170 675 179

-365 224 296

1 345 987

988 000

1 170 894 211

1 145 000 354

537 031 609

530 531 149

1 226 634 419

1 251 273 950

152 647 292

160 750 015

3 088 543 468
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Not 5 Övriga fordringar

Upplupen restitution, kupongskatt

Likvid, försäljning värdepapper

Överskottsmedel  Skandia

Skattefordran avseende löneskatt

Övriga fordringar

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Obligationsräntor, svenska

Obligationsräntor, utländska

Förskottsbetalda fakturor

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna förvaltningsarvoden kv 4

Övriga poster

Not 8 Eget Kapital

Ursprungligt stiftelsekapital

Förändring tidigare år

Ingående balans

Årets anslag

Årets resultat

Utgående balans

2003–12–31

(kr)

885 307

87 539

737 012

59 293

432 102

2 201 253

3 833 333

3 409 185

323 251

7 565 769

1 567 988

521 581

2 089 569

2 500 000 000

430 591 326

2 930 591 326

-477 066 000

189 916 765

2 643 442 091

2002–12–31

(kr)

903 997             

-

860 936             

-

4 100

1 769 033

3 833 333

4 622 293

65 060

8 520 686

5 804 556

466 293

6 270 849

2 500 000 000

913 831 131

3 413 831 131

-154 361 000

-328 878 805

2 930 591 326

Stockholm 2004–03–26

Anneli Hulthén   

Mikael Damberg

Lars-Erik Liljelund 

Lena Torell

Vår revisionsberättelse har avgivits 2004–04–02

Bernhard Öhr 

Auktoriserad revisor 

Åke Bergman

Göran Enander

Sverker Sörlin

Margareta Wester

Camilla Wirth 

Revisor

Charlotte Brogren

Sigbrit Franke

Johan Trouvé

Henrik Söderhielm 

Auktoriserad revisor  

Utsedd av Riksrevisionen
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Mistra bygger broar

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av 

strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. 

Mistra investerar i forskargrupper som i samverkan med användare 

bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. 

Mistras program följer inte disciplingränser, och forskningsresultaten 

ska komma till praktisk användning inom företag, förvaltningar och 

frivilligorganisationer.

Under 2003 finansierade Mistra ett tjugotal stora program, som vart 

och ett pågår mellan sex och åtta år – alla med målsättningen att bygga 

broar, både mellan olika discipliner och mellan forskning och avnämare. 

Strategin är att kapitalet ska göra nytta tre gånger – genom starka 

forskarmiljöer som skapar användarvärde, genom egen kapitalför-

valtning för hållbar utveckling och genom aktiv kommunikation för 

att göra resultaten kända.

För mer information, besök vår hemsida: www. mistra.org

S T I F T E L S E N  F Ö R  M I L J Ö S T R A T E G I S K  F O R S K N I N G

Gamla Brogatan 36–38, 111 20 Stockholm

tel: 08–791 10 20

fax: 08–791 10 29

e-mail: mail@mistra.org

web site: www.mistra.org


