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§1 
Mötets öppnande och presentation av ledamöter i rådet och medarbetare på Formas 

Mötet inleddes med att GD Ingrid Petersson hälsade alla varmt välkomna till Formas 

varefter även ordförande Lisa Sennerby Forsse hälsade alla välkomna till uppstartsmötet 

för rådet. Varje ledamot i rådet och medarbetare på Formas presenterade sig därefter. 

Noterades att rådet har en bred kompetens. 

 

 

§2 
Introduktion till Formas arbete med evidensbaserade miljöanalyser  

Ingrid Petersson informerade om Formas vision, mission och uppdrag. I Formas uppdrag 

ingår att främja och stödja grund- och behovsmotiverad forskning, finansiera 

innovationsverksamhet i begränsad omfattning, följa upp, utvärdera och ta fram strategier 

samt nyttiggöra forskningsresultat. Den 1 januari 2018 fick Formas uppdrag av regeringen 

att arbeta med evidensbaserade miljöanalyser. Under våren har personal anställts och 

integrerat organisationen med övrig verksamhet på Formas, processer har utvecklats, 

dialoger med intressenter har initierats och tre förstudier har tagits fram. Ordförande 

påpekade att processerna inte är skrivna i sten, arbetssätt för rådet får växa fram under 

tiden. Då Formas är en myndighet så följer en del regelverk som måste beaktas. En fråga 

uppkom om den engelska översättningen av rådets namn. Det bestämdes att detta ska tas 

fram. 

 

Ida Envall, analytiker på avdelningen för Analys och Policy, berättade att uppdraget 

genomförs genom systematiska översikter och beskrev vad detta är samt metoden för 

arbetet. Metoden består av delmomenten precisering av frågan, fastställande av 

planeringsdokument, litteratursökning (även s k grå litteratur), granskning av varje studie 

(relevans och kvalitet), dataextraktion, sammanställning av data (”syntes”), författande av 

rapport med slutsatser samt kommunikation.  

Några frågor som ställdes var; på vilket sätt bestämmer man om kvaliteten är bra, hur 

förhåller vi oss till grå litteratur, vad är skillnaden mellan evidensbaserad och vetenskaplig 

analys.  

 

Sif Johansson, analytiker på avdelningen för Analys och Policy, informerade om Formas 

strategi för dialog med intressenter. Tre nyckelord hade identifierats i Formas förordning – 

miljökvalitetsmål, behov och tillgängliggöra. Hur Formas arbete med systematiska 

översikter ska bli känt, och därmed säkerställa att kunskapen kommer till rätt intressenter 

behöver Formas fortsätta att arbeta med.  

 

GD Ingrid Petersson påpekade att det är viktigt för rådet att etablera sig. Utmaningen är 

transformeringen att systematiska översikter går från forskningsprojekt på Mistra EviEM in i 

myndighetsformen.  

Rapporter ska skrivas på svenska, sammanfattningar av rapporter kan göras på engelska. 

 

 

 

 

§3 
Diskussion om rådets arbetsformer och mötesdatum  

Johanna van Schaik Dernfalk, t.f. avdelningschef på avdelningen för Analys och Policy, 

gick igenom Formas förordning om evidensbaserat miljöanalysarbete. Rådet är 

självständigt och fattar formella beslut. Formas organisation verkställer beslut som fattats 

av rådet. 
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Rådet består av en ordförande och högst 10 ledamöter. I dagsläget har det sju ledamöter, 

och därmed tre vakanser. En vice ordförande ska utses. Myndighetschefen eller den 

myndighetschefen utser är föredragande i rådet. Myndighetschefen har rätt att delta i 

rådets sammanträden. Vid behov kan rådet tillfälligt adjungera en eller flera experter med 

särskild sakkunskap. 

Hur ska styrelsen arbeta? Det är ingen arbetande styrelse utan den har ett strategiskt 

ansvar. 

 

Föreslogs att rådet har fem möten per år – två på hösten och tre på våren. Ett strategimöte 

som hålls lunch-lunch planeras in under våren 2019. Tid för endagsmöten är förslagsvis 

10.30 -16.00. Längden på möten och antal möten beror på volymen av arbete och beslut 

som ska tas. Beslut om arbetsordningen för rådet tas på nästa möte.  

 

Beslut: Erik Eriksson, chef för avdelningen Analys och Policy från den 6 augusti 2018, får i 

uppdrag att till nästa möte se över och ta fram förslag på vad verksamheten ska bidra med, 

samt förslag på möjliga framtida leveranser till rådet.  

 

Utskick av handlingar görs minst en vecka innan möte. Alla underlag skickas via mejl, 

längre fram eventuellt via Admincontrol. 

 

Diskuterades vilka av de medarbetare som arbetar med systematiska översikter på Formas 

som ska delta på mötena. Det ansågs viktigt att alla deltar i början. Därefter behöver 

föredragande inte delta i hela mötet, utan enbart under sin respektive punkt. 

 

I slutet av varje möte eller i samband med lunch avsätts en stund, ca 30 minuter, för eget 

arbete för rådet. 

 

Mötesanteckningar förs av GD-assistent. 

 

Nästa möte: Bestämdes att en doodle skickas ut för att bestämma datum för nästa möte 

som hålls i september. 

 

§4 
Beslut att inleda arbete med översikter  

Genomgång av tre förstudier som tagits fram under våren. Förstudierna har valts ut från ett 

antal frågor från EviEMs kunskapsprojekt. 

1. Förstudie om effekter av substanser i avloppsvatten på vattenlevande organismer. 

 

Tanja Näslund presenterade en förstudie om effekter på vattenlevande organismer av 

potentiella miljöfarliga substanser i så kallat renat avloppsvatten som släpps ut från 

reningsverken till närliggande recipienter. Läkemedelsrester och andra potentiellt 

miljöfarliga substanser renas inte bort från avloppsvatten på reningsverken i dagsläget. 

EviEM gjorde en förstudie 2013, men ansåg att materialet var för heterogent och 

begränsat med avseende på ett visst specifikt läkemedel för att göra en systematisk 

översikt. Förslaget i den nuvarande förstudien var att inkludera alla potentiellt 

miljöfarliga substanser (vilket inkluderar läkemedelsrester men även andra substanser) 

som släpps ut med avloppsvatten och dess effekter på vattenlevande organismer. 

Tillfrågade experter hade även efterfrågat specifikt svenska studier.  

Diskussion följde, bl a att en tydligare definition behövs av substanser, huruvida 
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begränsning ska göras till Sverige, och om fokus ska ligga på läkemedelsrester, 

syntetiska eller toxiska rester. 

 

2. Beslut: Att börja med en kartläggning, med begränsning till läkemedelsrester och 

relevanta nationella och internationella studier.  

 

3. Förstudie om indirekta effekter av myggbekämpning med Bti på icke-målorganismer. 

 

Magnus Land presenterade en förstudie om effekter av myggbekämpning med Bti på 

ekosystemnivå. Bekämpningsmetoden har ifrågasatts, bland annat med hänvisning till 

att myggproblematiken kan bero på människors ingrepp i naturen och att det i så fall 

vore bättre att vidta åtgärder mot dessa ingrepp. I litteraturen förekommer både studier 

som påvisat negativa effekter och studier som inte har kunnat påvisa negativa effekter. 

Många myndigheter och andra har svårt att överblicka och bedöma kunskapsläget. 

Lokalt liksom medialt är detta en stor och viktig fråga. Det framfördes att det är viktigt 

att genomföra noggranna sökningar efter både vetenskaplig och grå litteratur, liksom 

att göra en jävsbedömning vid val av forskare.  

 

Beslut: Att studien går vidare till systematisk översikt. 

 

4. Förstudie om växthusgaser från anlagda våtmarker 

 

Ida Envall presenterade en förstudie om växthusgasutsläpp från anlagda våtmarker. 

En stor andel av Sveriges tidigare våtmarker har försvunnit, framför allt p.g.a. dikning, 

varför det nu satsas på såväl nyanläggning som restaurering av våtmarker. Förstudien 

gäller enbart nyanläggning. En negativ effekt av nyanlagda våtmarker kan vara att de 

under vissa omständigheter avger mer växthusgaser än de binder. En möjlig fråga för 

en eventuell systematisk översikt är därför: Bidrar anlagda våtmarker till 

växthuseffekten? Förstudiens slutsats är dock att det inte självklart är angeläget att 

genomföra en systematisk översikt eftersom det potentiella problemet kan misstänkas 

vara ringa (p.g.a. att det rör sig om små arealer, också sammantaget).  

 

Några frågor som ställdes: Hur stor areal gäller det (nyanlagda våtmarker)? Hur stor 

effekt har anlagda våtmarker jämfört med befintliga våtmarker? 

 

Beslut: Att genomföra en förstudie av ytterligare en fråga samt låta en referensgrupp 

bedöma hur angeläget det är att en systematisk översikt genomförs. 

 

§5 
Mötet avslutas  

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

kl 12:15 varefter gemensam lunch intogs. 

 

 

 


