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§1 

 

Mötets öppnande  

Ordförande Lisa Sennerby Forsse öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.  

§2 

 

Dagordning och övriga frågor  

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 

 

 

§3 
Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningar från mötet den 23 maj 2019 godkändes och lades till handlingarna.  

 

 

§4 
Strategidiskussion 

Rådets strategidiskussion inleddes med en presentation av Erik Eriksson, som byggde på 

det underlag som distribuerats innan mötet. Presentationen och diskussionen delades in 

fyra delar: 

Del 1; Vilka systematiska forskningssammanställningar behöver göras? 

Diskussion: 

Erik inledde med en kort presentation av frågeställningen, och beskrev bl.a. att uppdraget 

om att ta fram sammanställningar av publicerad forskning är brett, och omfattar alla 

miljökvalitetsmål, samt generationsmålet. Därför kan det vara nödvändigt att diskutera om 

en prioritering av vissa miljöområden ska göras. 

Formas föreslog av denna anledning att Rådet beslutar om en strategisk inriktning för de 

kommande tre åren, och att det bör innebära en satsning mot miljöområden som förefaller 

särskilt viktiga, eller mot de miljökvalitetsmål som kräver särskilda insatser (t.ex. Klimat och 

Biologisk mångfald). 

Rådet förde sedan en diskussion utifrån de frågor som Formas förberett: 

Ska Formas ha en strategisk inriktning för forskningssammanställningarna (fokus mot ett 

eller flera miljöområden)? Ska en sådan inriktning vara tidsbegränsad (t.ex. under tre år)? 

Behöver Rådet ha en särskild strategi för sitt arbete? På vilket sätt ska Formas i sitt 

uppdrag ta hänsyn till resultaten från fördjupad utvärdering 2019? 

Det lyftes fram att Formas har begränsade resurser för detta uppdrag, men också att det 

enbart är ett av flera verktyg i miljömålsarbetet. Flera ledamöter påpekade att arbetet bör 

utgå från nytta och kostnadseffektivitet. Uppdraget bör fokusera på sammanställningar där 

det läggs mycket resurser, och inom områden där det finns kunskap (t.ex. åtgärder som 

prövats). Dessutom bör det beröra många i samhället, samt medföra stora kostnader för 

samhället. 

Det påpekades också att en prioritering mot ett viss område, innebär också en 

bortprioritering av andra områden inom miljömålsarbetet. 

Legitimitet för verksamheten kan skapas genom att leverera produkter och resultat som 

berör. 

En annan viktig aspekt som lyftes fram var att arbetet bör utgå från målsättningarna i 

miljöpolitiken. 
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Ett förslag lyftes om att biodiversitet kan vara en prioritering. Även klimat föreslogs som ett 

alternativ. Även om uppdraget ska fokusera på det svenska miljöarbetet är det viktigt att 

även inkludera internationell forskning. Ytterligare ett område som föreslogs kunna bli 

prioriterat var vatten. 

De forskningssammanställningar som Rådet hittills beslutat om fokuserar i hög grad på det 

naturvetenskapliga läget, eller i viss mån på åtgärder. Ledamöter poängterade att det är av 

stor vikt att det blir ett tydligt fokus mot om de befintliga styrmedlen fungerar och är 

effektiva. Lägger samhället resurser på rätt saker? Hur väl fungerar t.ex, CO2-skatten? 

Diskussionen sammanfattades med att klimat, biodiversitet, och vatten skulle kunna 

prioriteras. Därutöver bör genomförda forskningssammanställningar beröra många i 

samhället, åtgärden eller styrmedlet, eller den aktuella miljöpåverkan, medför höga 

samhällsekonomiska kostnader, ska vara ett hjälpmedel för att nå miljömålen, samt ska 

leda till en tydlig nytta. 

Del 2; Vilket underlag behöver Rådet för att kunna ta beslut om 

forskningssammanställningar? 

Diskussion: 

För att få in förslag på angelägna och relevanta frågeställningar har Formas tidigare tagit 

fram ett förslag till process. Den här processen1 har hunnit genomföras en gång (samtlliga 

Förstudier är dock inte färdigställda). Formas erfarenhet är dock att den här processen 

redan nu måste göras om eller vidareutvecklas. Annars riskerar Rådet eller den Strategiska 

miljömålsgruppen få ett beslutsunderlag som inte är tillfyllest.  

Formas föreslår därför att myndigheten, utifrån identifierade eller inkomna frågeställningar, 

presenterar gedigna och utförliga analyser och förstudier, inför Rådets beslut om vilka 

utvärderingar, analyser och sammanställningar av publicerad forskning som Formas ska 

genomföra.  

Det framhölls av Rådet att en gedigen beredning är önskvärd, och att Formas bör ha en 

omfattande kontakt med avnämare. Vidare bör underlagen ha hög relevans för uppfyllande 

av miljömålen, och fokus bör vara på att säkerställa att det finns kostnadseffektiva åtgärder 

och styrmedel.  

Ett underlag bör vara så heltäckande som möjligt, och t.ex. inte bara inkludera statens 

kostnader, utan hela samhällets kostnader för en viss åtgärd eller styrmedel. Det är viktigt 

att visa på hur mycket resurser som används för olika åtgärder (samt vilken effekt de har). 

Det fördes fram att staten införlivar en mängd nya åtgärder eller styrmedel inom 

miljöområdet, men att det sällan tas bort några. Av den anledningen kan det vara lämpligt 

att visa på sådant som inte fungerar, och där samhället lägger betydande resurser (t.ex. 

utgå från hur revisorer tänker). Hur mycket medel lägger samhället på olika insatser? Det är 

viktigt att identifiera vilket miljöproblem som ska lösas. Det kan förekomma osäkerheter om 

hur ett problem ska lösas (och eventuellt görs det på olika sätt i olika kommuner). 

Formas unika uppgift med det här uppdraget kan vara att visa på om det finns 

vetenskapliga belägg för befintliga nationella åtgärder och styrmedel. 

                                                             
1 Processen innebar att Formas välkomnade frågor via hemsidan. Dessa frågor relevansbedömdes sedan av den 
Strategiska miljömålsgruppen. Efter bedömning, fattade Rådet beslut om förstudie skulle inledas.  
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Flera ledamöter lyfte fram att Formas har utrednings- och beredningsansvar, d.v.s. Formas 

tar fram det underlag som är nödvändigt för att Rådet ska kunna ta välgrundade beslut. Det 

framhölls också att det är betydelsefullt att träffa berörda aktörer och målgrupper för att 

kunna identifiera vilket miljöproblem som ska lösas, samt för att kunna göra nödvändiga 

avgränsningar. Detta kan ske genom möten, intervjuer, deltagande i nätverk, mm. 

Del 3; Kommunikation och utvärdering 

Diskussion: 

I uppdraget till Formas ingår att kommunicera och tillgängliggöra resultaten från 

forskningssammanställningarna till myndigheter, kommuner, och andra berörda aktörer. 

Mottagarna av resultaten är dock en bred och mångfacetterad målgrupp, med olika 

kapacitet. Därför krävs det en genomtänkt strategi för hur resultaten kan spridas. 

Formas föreslår därför att en strategi för kommunikation och resultatspridning tas fram. 

Rådet föreslår att Formas arbetar med och nära berörda myndigheter. Då kan resultaten 

omsättas snabbt. Det är också viktigt att finns någon som efterfrågar (”längtar”) efter 

resultaten. Även om betydande fokus bör vara på berörda myndigheter, är det viktigt att 

inte glömma bort allmänintresset, och att säkerställa att informationen kommer ut till media. 

Formas bör därutöver säkerställa att avnämare har förstått och tagit till sig resultaten. Ett 

alternativ kan vara att följa upp de publicerade rapporterna efter tre till fem år och 

undersöka om avnämarna har tagit till sig slutsatserna (och eventuellt genomfört åtgärden). 

För att säkerställa en effektiv verksamhet och att de sammanställningar som tas fram är ett 

viktigt hjälpmedel för att nå miljömålen, bör Formas följa upp och utvärdera verksamheten 

om att genomföra forskningssammanställningar. Formas föreslår därför att en plan för hur 

resultaten från verksamheten kan följas upp och utvärderas tas fram. 

Rådet tillstyrker att det är viktigt att utvärdera, men påpekar att det är svårt att utvärdera 

och mäta resultaten på kort sikt. Viktigare att visa och fokusera på långsiktiga effekter.  

Del 4; Fortsatt utveckling 

Diskussion: 

Uppdraget till Formas är nytt, och verksamheten håller fortfarande på att byggas upp. Likväl 

bör initiativ tas för att säkerställa att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras. Det 

finns erfarenhet och kunskap från andra organisationer som arbetar med 

forskningssammanställningar, såväl nationella som internationella. 

Det framfördes att det är viktigt att få fram några rapporter som kan implementeras snabbt. 

I samband med föredragning av en förstudie kan det vara intressant att bjuda in en expert 

som kompletterar underlaget. 

 

§5 
Beslut efter strategidiskussion 

 

Beslut: 

Rådet beslutade att uppdraget under de kommande tre åren (t.o.m. september 2022) ska 

ha en särskild inriktning mot områdena klimat, biodiversitet och vatten. Rådet beslutade 

vidare att Formas ska ta fram en strategisk plan för hur arbetet inom dessa områden kan 

bedrivas.  
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Rådet beslutade också att Formas ska ta fram en plan för kommunikation och 

resultatspridning. 

 

§6 
Hav och marina resurser – forskningsläget  

 

Information: 

Professor Kerstin Johannesson informerade om forskningsläget och den aktuella 

forskningen på Tjärnö Marina Laboratorium. 

 

 

§7 
Analys och underlag till kommande Forskningspropositionen  

 

Information: 

Erik informerade om det underlag som Formas tar fram till regeringen inför kommande 

forsknings- och innovationsproposition. Formas kommer att leverera underlaget senast den 

31 oktober. 

 

I underlaget kommer Formas bl.a. att lyfta fram behovet av en fortsatt satsning på 

nuvarande 10-åriga nationella forskningsprogram (klimat, samhällsbyggnad, livsmedel), 

samt behovet av ett nytt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Även 

betydelsefulla områden såsom biologisk mångfald och bioekonomi kommer att lyftas fram. 

 

Formas avser att äska medel i forsknings- och innovationspropositionen för att förstärka 

arbetet med systematiska forskningssammanställningar, och tar gärna emot synpunkter 

och kommentarer från Rådet vad det gäller ett förstärkt uppdrag. 

 

 

§8 
Pågående systematiska forskningssammanställningar 

 

1. Ida Envall informerade om att genomförandeplanen för den systematiska 

översikten om Indirekta effekter av myggbekämpning med Bti på icke-

målorganismer har blivit granskad och publicerad i den vetenskapliga open 

access-tidskriften Environmental Evidence. 

https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-

019-0175-1 

Litteratursökning i vetenskapliga databaser resulterade i 8 425 artiklar och 

sökningen efter grå litteratur resulterade i 898 dokument. Relevansgranskning av 

sökresultatet pågår och under hösten kommer expertgruppen genomföra 

bedömning av relevanta studiers tillförlitlighet, dataextraktion och syntes. Den 

slutgiltiga svenska rapporten beräknas vara klar i april 2020. 

 

2. Arvid Bring informerade om den systematiska översikten om Effekter av renat 

avloppsvatten på vattenlevande organismer. 

Relevansgranskningen av alla vetenskapliga studier från Sverige är snart klar. 

Litteratursökning i vetenskapliga databaser resulterade i 1 984 artiklar och 

sökningen efter grå litteratur resulterade i 226 dokument. När 

relevansgranskningen är klar beräknas mellan 20 till 30 av studierna att uppfylla 

de inklusionskriterier som är specificerade i genomförandeplanen för 

 

https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-019-0175-1
https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-019-0175-1
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kartläggningen. Den slutgiltiga svenska rapporten beräknas vara klar i november 

2020. 

 

3. Beslut: 

Rådet ändrar tidigare beslut om att genomföra en systematisk översikt och 

beslutar istället att genomföra en systematisk kartläggning, som bättre kan belysa 

hela evidensbasen och beskriva alla studier som på något sätt är relevanta för 

frågan. 

 

Ida Envall informerade om det komplexa forskningsfältet när det kommer till att 

svara på frågan om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Det är många 

faktorer som påverkar hur effektivt fosfor hålls kvar i marken. Varje system 

bestående av ett enskilt avlopp, flödesvägen mellan anläggning och recipient och 

själva recipienten är unikt. Dessutom förändras tillståndet över tid. För att besvara 

frågan skulle det därför behövas ett mycket stort antal fältstudier utförda under 

långa tidsperioder (kanske ett par hundra år – grundvatten flödar långsamt). Detta 

gör att det är svårt att genomföra en systematisk översikt som kan ge någon typ 

av kvantitativt mått på hur effektiv markretention av fosfor från enskilda avlopp är 

på ett övergripande plan (vilket är det som intressenterna egentligen vill veta).  

Ett alternativ är att istället genomföra en systematisk kartläggning där hela 

forskningsfältet beskrivs och hela evidensbasen blir belyst. I en kartläggning kan 

också kunskapsluckor och kunskapskluster (som eventuellt kan ligga till grund för 

framtida systematiska översikter) presenteras. I den svenska rapporten kommer 

därutöver en miljöekonomisk analys att ingå. Ida har diskuterat med frågeställarna 

på Havs- och vattenmyndigheten samt expertgruppen och båda anser att detta 

förefaller vara den rimligaste vägen att gå utifrån givna förutsättningar.  

 

4. Arvid Bring informerar om den systematiska översikten Hur påverkas innehållet av 

organiskt kol i jordbruksmark av olika växtföljder. Formas har beslutat om en 

expertgrupp för forskningssammanställningen. Då projektet påbörjades inom 

ramen för Mistras projekt finns det redan en granskad och publicerad 

Genomförandeplan 

(https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750

-017-0086-y). 

Eftersom litteratursökningen genomfördes för två år sedan har en uppdatering av 

litteratursökningen genomförts, vilket resulterade i 3 512 nya studier att 

relevansgranska. Under höst och vinter kommer expertgruppen genomföra 

bedömning av relevanta studiers tillförlitlighet, extrahera data, beräkna 

effektstorlekar och genomföra metaanalyser. Den slutgiltiga svenska rapporten 

beräknas vara klar i mars 2020. 

Det lyftes fram att detta blir den första riktiga systematiska översikten som ges ut, 

så det är viktigt att tänka över kommunikationsstrategin ordentligt, utformningen av 

rapporten och vilka kommunikationsinsatser som ska genomföras. 

 

§9 
Beslut om nya systematiska forskningssammanställningar  

 
 

https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-017-0086-y
https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13750-017-0086-y
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a) Beslut: 

Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade att genomföra en systematisk 

forskningssammanställning av Påverkan på hydrologiska faktorer vid anläggning 

och restaurering av våtmarker. 

 

Arvid Bring informerade om frågeställningen om Påverkan på hydrologiska 

faktorer vid anläggning och restaurering av våtmarker som inkommit från Sveriges 

geologiska undersökning (SGU). De hydrologiska aspekterna av våtmarker är 

också av intresse för ett antal andra aktörer, däribland Naturvårdsverket, 

Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna, genom den roll de har i arbetet med 

miljömålen och med anläggning och restaurering av våtmarker. Jordbruksverket 

bör också kunna ha intresse av frågan i och med att verket betalar ut stöd till 

markägare som anlägger våtmarker. Även SMHI, kommuner, 

vattenregleringsföretag och markägare kan vara intresserade. I Sverige är 

verksamheten för att anlägga och restaurera våtmarker omfattande. De 

hydrologiska aspekterna av våtmarker har blivit allt mer aktuella, i och med 

vattenbrist, torka och bränder under senare år. Forskningsunderlaget uppfattas av 

intressenter och forskare som begränsat och i vissa fall motsägelsefullt. Formas 

bedömer att forskningsunderlaget är tillräckligt för att genomföra en 

forskningssammanställning, till en början kan en systematisk kartläggning 

genomföras för att identifiera forskningsluckor och forskningskluster där en 

eventuell översikt kan göras. All anläggning av våtmarker kommer täckas in i 

denna forskningssammanställning, d.v.s. både nyanlagda våtmarker och 

restaurering av tidigare våtmarker kommer att ingå. 

 

b) Beslut 

Rådet beslutade att inte genomföra en systematisk forskningssammanställning om 

nyanlagda våtmarker bidrar till att förstärka växthuseffekten. 

 

Ida Envall informerade om arbetet med förstudien om Växthusgaser från 

nyanlagda våtmarker. Våtmarker gynnar den biologiska mångfalden och bidrar 

också med viktiga ekosystemtjänster, t.ex. att kvarhålla näringsämnen och 

därmed motverka eutrofieringen. Nyanlagda våtmarker misstänks dock också 

kunna bidra till ökade mängder växthusgaser i atmosfären. Ämnesexperter som 

har konsulterats under förstudiearbetet menar dock att bidraget av växthusgaser 

bör vara ringa, i synnerhet ställt i relation till det växthusgasutflöde som skulle ha 

skett om ingen våtmark skulle ha anlagts. Då våtmarker förutsätts ha signifikant 

positiv betydelse för flera miljömål (bl.a. Myllrande våtmarker, Ingen övergödning 

och Ett rikt växt- och djurliv) är den samlade bedömningen att en 

forskningssammanställning om denna fråga inte skulle vara användbar i 

miljömålsarbetet på ett sådant sätt att den kan anses vara samhällsekonomiskt 

motiverad. 

 

c) Beslut 

Rådet beslutade att avvakta resultatet av den statliga utredningen och ta upp 

ärendet om växtupptag av miljöföroreningar från avloppsslam när utredningen är 

klar. 



 

Sida: 8 av 8 

 

 

 

 

Ida Envall informerade om frågeställningen Växtupptag av miljöföroreningar från 

avloppsslam och andra avfallsfraktioner som inkommit från Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU). Slam och andra avfallsfraktioner innehåller 

näringsämnen och används därför som gödningsmedel, denna typ av 

gödningsmedel kan dock innehålla miljögifter som i slutänden riskerar att nå 

konsumenterna. I arbetet med förstudien har det framkommit att det pågår en 

statlig utredning med syftet att ta fram ett förslag på hur ett förbud mot spridning 

av avloppsslam på åkrar skulle kunna utformas. Redovisningsdatum för den 

statliga utredningen är den 10 januari 2020. Formas föreslår därför att avvakta 

med vidare arbete med förstudien tills resultatet från utredningen har presenterats. 

 

§10 
Samhällsekonomiska analyser i miljöanalysarbetet  

 

Henrik Scharin presenterade olika typer av samhällsekonomiska analyser som kan vara 

aktuella att genomföra: 

 

a. Systematisk forskningssammanställning över ekonomisk forskning - en ekonomisk 

översikt. 

Det bör finnas ekonomiska frågeställningar som är lämpade för att utreda i form av 

en systematisk forskningssammanställning. För att identifiera vilka ekonomiska 

frågor som är viktiga och möjliga att belysa på detta sätt kommer Formas ta en 

aktiv roll, t.ex. genom att engagera miljöekonomer på relevanta myndigheter 

(Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, m.fl.).  

 

b. Samhällsekonomisk analys som en del av en systematisk 

forskningssammanställning.  

Målet är att alla systematiska forskningssammanställningar som Formas genomför 

ska ha en samhällsekonomisk komponent. Analysen kan dock se olika ut 

beroende på frågeställningen i respektive forskningssammanställning. För en 

systematisk sammanställning som undersöker effekten av en specifik intervention 

kan t.ex. en kostnads-nyttoanalys av interventionen bedöma om den är 

samhällsekonomiskt lönsam. Alternativt kan en kostnadseffektivitetsanalys 

genomföras för att bedöma ifall interventionen/åtgärden är motiverad. 

 

c. Identifiera styrmedel och åtgärder vars effekt det saknas tillräcklig kunskap om 

Henrik informerade om att Formas har påbörjat ett arbete med att utreda hur detta 

uppdrag ska genomföras. T.ex. behöver det utredas vad som avses med 

”styrmedel”, ”åtgärder”, ”effekt”, ”tillräcklig kunskap”, mm. Formas kommer att 

återkomma till Rådet med information och förslag till hur arbetsprocessen ska se 

ut. 

 

 

§11 
Mötet avslutas 

Ordförande Lisa Sennerby Forsse tackade samtliga för bra möte och avslutade mötet.  

 

 

 


