EviEM:s systematiska utvärderingar
och kartläggningar
SR1

Hur inverkar renbete på fjällvegetationen?

SR2

Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

SR3

Kan reduktionsfiske ge bättre vattenkvalitet i övergödda
sjöar?

SR4

Hur inverkar olika brukningsmetoder på organiskt kol i
åkermark?

SR5

Har utfasningen av PFAS påverkat halterna i miljön?

SR6

Hur inverkar skötsel av skyddad skog på den biologiska
mångfalden?

SR7

Hur inverkar människan på fiskars reproduktion i grunda
strandnära områden?

SR8

Hur inverkar buffertzoner kring åkrar på biodiversitet och
föroreningar?

SR9

Skötsel av vägrenar – hur påverkas artmångfald och artspridning?

SR10 Hur påverkas organiskt kol i åkermark av intensiv jordbearbetning?
SR11 Vilka odlingsmetoder har störst påverkan på organiskt kol i
åkermark

www.eviem.se

EviEM är en politiskt och ekonomiskt oberoende verksamhet som
är finansierad av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).
Mistra EviEM styrs av en exekutivkommitté som består av
utländska och svenska forskare, experter och beslutsfattare
i miljöfrågor.

SR12 Hur inverkar förändrad förekomst av död ved på mångfalden i skogen?

EviEM har sitt sekretariat hos Stockholm Environment Institute.

SR13 Hur inverkar förändrat skogsbete på växter och ryggradslösa djur?

EviEM är medlem i Collaboration for Environmental Evidence
(CEE) som är ett internationellt nätverk av verksamheter som gör
systematiska utvärderingar.

Läs mer om EviEM:s tidigare och pågående utvärderingar på:
http://www.eviem.se/sv/projekt/

För mer information, kontakta:
Sif Johansson, verksamhetschef, EviEM
Tel.+46-(0)8–6739 752
email: sif.johansson@eviem.se
Besöksadress:
Mistra EviEM
Stockholm Environment Institute
Linnégatan 87D
115 23 Stockholm

“

Inom medicinsk forskning är systematiska
utvärderingar den gyllene standarden för att
fastställa vad forskningen har att säga.
– Sif Johansson, verksamhetschef, EviEM

Vårt arbete

Resultat

EviEM strävar efter att förbättra beslutsunderlagen
för svenskt miljövårdsarbete genom att göra
systematiska utvärderingar av viktiga miljöfrågor.
Verksamheten grundades i januari 2012 och är den
första med detta uppdrag i Sverige. Systematiska
utvärderingar har under de senaste åren visat sig
vara ett betydelsefullt verktyg för att förbättra
miljövårdsarbetet.

Systematiska utvärderingar är de
viktigaste resultaten av EviEM:s verksamhet.
Sammanfattningar för beslutsfattare publiceras
tillsammans med fullständiga projektrapporter på
engelska och svenska.

I sina systematiska utvärderingar samlar EviEM
in och analyserar kvaliteten på de vetenskapliga
forskningsresultat som kan sprida ljus över en
specifik fråga. Resultaten sammanfattas sedan åt
beslutsfattare och andra intressenter.
EviEM:s systematiska utvärderingar utförs av
expertgrupper inom de aktuella områdena och tar
vanligtvis två år att färdigställa.
I den systematiska utvärderingsprocessen söker
man upp relevanta publikationer och bedömer
forskningsresultatens kvalitet och betydelse.
Genom att sedan analysera materialet får man fram
en helhetsbild. EviEM samarbetar med intressenter
under processen, inte minst för att försäkra sig om
att rönen presenteras på ett relevant sätt.

“

Enorma summor har gått till
miljöforskning under 2000-talet ... Det är
viktigt att se hur pengarna har använts,
förstå vad vi har lärt oss från olika projekt
och hur vi kan använda resultaten
– Prof. Lisa Sennerby Forsse,
ordförande, EviEM:s exekutivkommitté

EviEM:s utvärderingar undersöker specifika,
praktiska frågor som är relevanta för miljön i Sverige
och där ökad kunskap kan vara av stor betydelse för
miljövårdsarbetet.
Ämnen för utvärdering har hittills föreslagits av
departement, myndigheter, forskningsråd och
intresseorganisationer, men förslag kan lämnas av
vem som helst. Det slutgiltiga beslutet att genomföra
en utvärdering fattas av EviEM:s exekutivkommitté.

Pilotstudier: Varje systematisk utvärdering
föregås av en pilotstudie. Pilotstudier som inte
leder till en systematisk utvärdering publiceras
på nätet.
Systematiska kartläggningar: Om ett
utvärderingsämne är mycket stort eller komplext
kan EviEM inledningsvis ta fram en katalog eller
en databas över alla tillgängliga studier i ämnet.
Denna process påvisar såväl kunskapsluckor
som redan väl undersökta aspekter på ämnet.
Kartläggningen visar även huruvida en
systematisk utvärdering är genomförbar.
Kunskapsöversikter: EviEM:s kunskapsöversikter
är snabba utvärderingar över begränsade
områden. Kunskapsöversikterna drar inga
övergripande slutsatser, men de genomgår
vetenskaplig granskning och publiceras på nätet.
EviEM kommentarer: På hemsidan publicerar
EviEM också kommentarer till systematiska
utvärderingar som utförts av andra.

