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1. Bakgrund 

1.1 Om utvärderingen 

Det övergripande syftet med denna utvärdering är att den ska ge underlag för beslut om strategisk 

programutveckling, en samlad bild av tillstånd och utveckling av SLU:s fortlöpande miljöanalys 

(Foma) samt underlag för beslut om fördelning av statsanslag. Utvärderingarna och 

självvärderingarna ska även användas internt för att öka kunskapen om verksamheten inom SLU.  

Som ett led i kvalitetutvecklingen av Foma vid SLU utvärderades Foma-programmet KLIMAT under 

hösten 2015 på uppdrag av dekanus vid Fakulteten för skogsvetenskap. 

Utvärderingsgruppen bestod av Jukka Alm, forskare, Natural Resources Institute Finland (LUKE), 

Malin Kanth, klimathandläggare Naturvårdsverket och Pernilla Christensen, landskapsanalytiker och 

representant för fakulteten för skogsvetenskap. Mats Sandewall, forskningsledare, SLU, har editerat 

den slutliga rapporten och stått för det administrativa stödet. 

Utvärderingen har beaktat hur programmet bidrar till arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen, 

Sveriges internationella åtaganden enligt konventioner och EU-lagstiftning, samt sektorernas behov 

av beslutsunderlag för hållbart nyttjande av naturresurser. 

Utvärderingsgruppen står bakom rapporten i sin helhet men Jukka Alm har fokuserat särskilt på det 

vetenskapliga innehållet och dess kvalitet, Malin Kanth på avnämarperspektivet och Pernilla 

Christensen på den interna organisationen samt samverkan med andra miljöanalysprogram vid 

fakulteten. Utvärderarna har gemensamt diskuterat alla utvärderingsperspektiv, inklusive 

programmets effektivitet och interna samverkan. Uppdraget beskrivs i direktivet (bilaga 5.1). 

1.2 Om SLU:s fortlöpande miljöanalys 

Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. 

Det innebär att SLU med hjälp av analyser och prognoser bedömer miljötillståndet i Sverige inom de 

vetenskapsområden som universitetet är verksamt. Utvecklingen inom miljöanalysen har gått från att 

miljöanalys och forskning var helt skilda åt till att det ska forskas på miljöanalysdata. SLU tar också 

fram vetenskapligt grundade råd om hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster. 

Verksamheten har organiserats i tio miljöanalysprogram som anknyter till svenska miljökvalitetsmål 

och Sveriges internationella miljösamarbeten (se Figur 1). Ambitionen är att alla miljöanalysprojekt, 

oavsett om finansieringen kommer via SLU:s statsanslag eller genom externa uppdrag, ingår i något 

av SLU:s miljöanalysprogram. För varje program finns programvisa mål samt en koordinator (i 

programmen SKOG, JORDBRUKSLANDSKAP, SJÖAR OCH VATTENDRAG, KUST OCH HAV, 

ÖVERGÖDNING samt GIFTFRI MILJÖ finns även en biträdande koordinator). 
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Figur 1. En schematisk skiss över SLU:s organisation med forskning, utbildning och fortlöpande 

miljöanalys och till Foma knutna miljöanalysprogram. 

1.3 Om program KLIMAT 

Klimatförändringar kommer att ge effekter på våra ekosystem och därmed påverka de areella 

näringarna. Därför är det viktigt att redan nu börja identifiera de största riskerna och ta fram 

strategier för att anpassa jord- och skogsbruk. Det är även viktigt att identifiera de områden där 

dessa areella näringar kan bidra med utsläppsminskning.  Program KLIMAT stödjer arbetet för 

miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering. Inom 

programmet beräknas hur utsläpp och upptag av växthusgaser påverkas av markanvändning, 

huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Resultaten används för uppföljningen av FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar och Kyotoprotokollet. En del av programmet är deltagande i 

europeiska flux-nätverket ICOS, där SLU disponerar två ekosystemstationer med datainsamling inom 

våtmark (Degerö) och skog (Svartberget). Genom arbete med Svenska fenologinätverket och 

websidan naturenskalender.se följs årstidsskiftningar i naturen. 

2. Genomförande av utvärderingen 

Utvärderingsgruppen har följt uppdraget enligt utvärderingsdirektivet (bilaga 5.1). Självvärderingen 

som sammanställts av programmets koordinator har legat till grund för utvärderingen. 

Måldokument för SLU:s miljöanalys samt Program KLIMAT finns tillgängliga på SLU:s webb och 

är listade i bilaga 5.2.  

Utvärderingen har genomförts genom intervjuer med personer med projektansvar i programmet och 

personer vid myndigheter och organisationer som använder data och resultat från programmet. En 

sammanställning av frågeunderlag samt intervjuade personer återfinns i bilagorna 5.3 och 5.4. 

Intervjuerna har för personer från Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och LRF skett via 

telefonmöten, samt när det gäller Naturvårdsverket i en gruppdiskussion. Alla intervjuer har skett 

utifrån det ovan nämnda frågeunderlaget (bilaga 5.3) vilket kompletterades vid behov. Inför varje 

intervju skickades frågor samt länken till KLIMAT:s hemsida till de som intervjuades. Resultatet av 

utvärderingen är en sammanvägning av vad som sagts under intervjuerna. 
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3. Resultat av utvärderingen 

3.1 Avgränsningar, struktur och programmets genomförande  

Programkoordinatorn för KLIMAT är placerad vid enheten för skoglig fältforskning. Programmet 

knöts till S-fakulteten i den omorganisation som skedde under 2010. Programmet är dock SLU-

övergripande och arbetar därmed även med verksamheter som finns vid andra fakulteter än S-

fakulteten. 

Beslutet att flytta in programmet under fakulteten och därmed in i linjeorganisationen har medfört 

att engagemanget och intresset för verksamheten ökat vid S-fakulteten, vilket är bra. Samtidigt 

försvårades samarbetet mellan olika program då fakulteterna har olika kulturer och därmed även 

strategier för verksamheten och man förlorade till viss del möjligheten till att se till helheten. 

För att uppnå ett holistiskt perspektiv skulle koordinatorernas arbete mer behöva handla om att 

gemensamt diskutera de projekt som finns. Koordinatorträffarna skulle då tjäna som 

referensgruppsmöten för vilka projekt som kommer att få medel från programmen, vilka synergier 

som finns och hur samverkan kan förbättras. En prioritet inom KLIMAT är att bidra med medel till 

uppföljningen av miljömålen samt olika andra nationella och internationella direktiv.  

KLIMAT har en referensgrupp där följande personer ingår: Ola Inghe (Naturvårdsverket), Ulrika Siira 

(Havs- och vattenmyndigheten), Per Bodin (Jordbruksverket) och Hillevi Eriksson (Skogsstyrelsen). 

Referensgruppen används främst vid prioritering av projekt som ska få medel då det funnits medel 

att tilldela. Gruppen inbjuds även till alla workshops. En mer fortlöpande kontakt mellan programmet 

och referensgruppen, för att diskutera pågående och potentiella projekt och på så sätt sprida 

information om verksamheten samt öka möjligheten att få in mer medel, efterfrågades av de 

intervjuade.  

Koordinatorernas roller finns definierade i riktlinjerna för interna aktörer och ansvarsförhållanden1. 

Utifrån intervjuerna framkom att koordinatorns roll och uppdrag behöver bli tydligare. Vem som 

formulerar uppdraget och därmed följer upp verksamheten och hur koordinatorerna förhåller sig 

gentemot övrig verksamhet behöver också bli tydligare. Ett förslag är att göra tydliga 

uppdragsbeskrivningar för koordinatorerna och följa upp utfallet varje år. Programmets och 

koordinatorernas främsta uppgifter ansågs vara en fortlöpande dialog med avnämarna, förberedelser 

inför medelstilldelning, informationsspridning och marknadsföring. Koordinatorträffarna skulle 

behöva handla mer om hur man utvecklar verksamheten, men pga. begränsad tid ligger det just nu 

långt ned på koordinatorenas prioritetslista att arbeta med verksamhetsutveckling och samverkan.  

Intervjuerna visade att kännedomen om programmet är bristfällig bland avnämarna och att internt 

beror sådan kännedom på hur nära koordinatorn man sitter. Främst är det i rollen som användare av 

data som man känner till verksamheten. Verksamheter som på egen hand marknadsför sig väl, såsom 

Svenska fenologinätverket, är mer kända än andra.  Vid en snabb genomgång över vilken verksamhet 

som ligger under KLIMAT konstaterades att det måste finnas betydligt fler verksamheter vid SLU som 

skulle kunna falla in under KLIMAT. Programmet visar bara upp en liten del av verksamheten. Utifrån 

                                                           
1
 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/foma/fastst%c3%a4lldaFomaDokument/internaAkt%c3%b6re
rAnsvarsf%c3%b6rh%c3%a5llandenFastst%c3%a4lltFomar100824reviderat130523.pdf 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/foma/fastst%c3%a4lldaFomaDokument/internaAkt%c3%b6rerAnsvarsf%c3%b6rh%c3%a5llandenFastst%c3%a4lltFomar100824reviderat130523.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/foma/fastst%c3%a4lldaFomaDokument/internaAkt%c3%b6rerAnsvarsf%c3%b6rh%c3%a5llandenFastst%c3%a4lltFomar100824reviderat130523.pdf


Utvärdering av SLU:s miljöanalysprogram KLIMAT  

 
 

 

8 
 
 

sett finns det en risk att man ser på programmet som att det är samma sak varje år. Brist på medel 

medför dock att det är svårt att satsa på nya projekt. 

Verksamheterna måste ha ett mervärde av att ligga under ett program och det är inte alltid så det 

uppfattas idag. Verksamheterna har egna avnämarkontakter och marknadsför och informerar om sin 

verksamhet samtidigt som koordinatorerna har möjlighet att lyfta verksamheterna än mer. Vilka 

projekt (Foma eller forskningen) som anses ligga under Foma programmen borde definieras centralt 

och vad det innebär för dessa projekt behöver tydliggöras. Mervärdet av att inordna sig under ett 

program måste klargöras. Idag upplevs det inte som att det finns ett mervärde att inordnas under ett 

program om det inte innefattar del av medelstilldelningen, snarare blir kraven fler såsom att man 

måste följa den av Miljödatastöd framtagna kvalitetsguiden trots att man inte har medel och därmed 

tid för att kunna arbeta med dessa frågor. 

3.2 Kvalitet på leveranser och publicering  

Programområdet KLIMAT har tre formella åtaganden: klimatrapporteringen, ICOS verksamhet och 

Svenska fenologinätverket, till vilka programmets aktiviteter och därmed självvärderingen fokuserar.  

Klimatrapporteringen avser beräkning och framtagning av statistik för upptag av koldioxid och 

utsläpp av koldioxid, metan och lustgas. Den bygger på riktlinjer fastställda under UNFCCC och 

Kyotoprotokollet med tillhörande metodriktlinjer från IPCC för klimatrapporteringssektorn avseende  

markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Denna verksamhet är helt 

finansierad av Naturvårdsverket via Svenska MiljöEmissionsData (SMED)2. Det europeiska ICOS 

nätverket är en infrastruktur om mångsidig mätning av växthusgasutbyte inom olika ekosystemtyper 

som har ett starkt kvalitetsprotokoll. Svenska fenologinätverket är en nationell aktivitet som 

koordinerar datainsamling genom samarbetet med andra organisationer och tar ansvar för kvalitetet 

och publicering. Observationsprotokollet har utvecklats med hänsyn till det europeiska samarbetet 

COST 725. 

Den första delen av utvärderingen avser kvalitet och effektivitet i publicering av vetenskapliga samt 

populärvetenskapliga rapporter. Leveranserna utvärderas därefter separat från vetenskapliga 

synpunkter och den nytta de gör för olika avnämare. Foma syftar till en stark koppling mellan 

forskning och utbildning (Figur 1). Därför inkluderar ”leveranser” även forskningsrapporter och 

akademiska avhandlingar. De tre formella åtagandena publicerar också meddelanden till en vidare 

publik och regelbundna rapporter som sker enligt en internationell kvalitetsstandard. 

Publiceringsstatistiken (tabell 1) visar att 38 vetenskapliga rapporter publicerats under perioden 

2009-2015 och att trenden varit stigande över tiden. Inom alla tre åtagandena har publicering skett i 

journaler av mycket hög vetenskaplig nivå och ”impact”, inklusive en artikel i Global Change Biology 

Bioenergy, en i PLoS ONE och en i Nature. Dessutom har LULUCF- och Kyoto-rapporterna producerats 

varje år. Utöver dessa har data från Knottåsen, Degerö och Flakaliden använts i publicering av 51 

vetenskapliga artiklar, som inte direkt är kopplade till programmet, och det finns ytterligare 

manuskript under publiceringsprocess (självvärderingen, Bilaga 17), vilket visar på kontinuitet. 

                                                           
2
 SMED står för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium inom vilket de fyra 

organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar. 
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Flest artiklar (15) har utkommit vid klimatrapporteringsaktiviteten, följd av ICOS-gruppen (13) och 

Svenska fenologinätverket (7). Utifrån publicerade vetenskapliga rapporter klarar programmet betyg 

4 (internationellt erkänd – mycket bra). De topprankade publikationerna visar även högre potential.  

Tabell 1. Publicering relaterad till Foma, programområde KLIMAT under åren 2009-2015. 

 
Publikationstyp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Internationell refereegranskad - 2 2 4 7 17 6 

Nationell refereegranskad - - - - 1 - - 

Myndighetsrapport 2 3 2 2 3 2 - 

Annan rapport 6 10 3 9 2 3 2 

När det gäller leveranser och kvalitet på klimatrapporteringen indikerar intervjusvaren från 

avnämarna att kvalitén på leveranserna varit på nivån 4 till 5 på en femgradig skala (dvs nöjd-mycket 

nöjd). De intervjuade anser att detta är ett mycket viktigt underlag för att stötta klimatpolitiken samt 

för att möjliggöra uppföljning av åtgärder och styrmedel inom markanvändningssektorn. 

Som kommentar till bedömningen kan nämnas att en av de intervjuade ansåg att kvalitén på 

klimatrapporteringen är tillräckligt hög för sitt syfte och att pengarna i framtiden främst bör gå till 

åtgärder. De flesta avnämare hade inte kommit i kontakt med ICOS och hade svårt att avgöra 

kvalitén, men det faktum att de ingår i ett Europeiskt nätverk ansåg man borde borga för hög 

kvalitét. Generellt uppfattar avnämarna SLU som ett universitet som levererar kvalitet. Beträffande 

Svenska fenologi-nätverket finns upparbetade riktlinjer för datainsamling vilket bedöms resultera i 

data av god kvalitet samt att de utbildningsinsatser som sker är mycket viktiga.  

När det gäller publicering bör SLU tänka till, då de flesta inte var medvetna om existensen av 

Programområde KLIMAT, att alla inte kände till Fortlöpande miljöanalys och att det är en del av SLU:s 

verksamhet. Allmänt är publiceringen på webben bra men avseende forskningsrapporter och övriga 

rapporter skulle SLU tjäna på att resultat från forskning och andra analyser gjordes mer 

användarvänliga och att essensen av vad forskningen/utvärderingen gett synliggjordes. För att nå ut 

med resultat krävs mer än en forskningsrapport på hemsidan. Det är när rapporten är färdigställd 

som kommunikationsarbetet vidtar, något som alla involverade arbetar för.  
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Leveranser inbegriper även hur programmet interagerar med utbildningen. Självvärderingen 

konstaterar att programmet ofta integreras med fakultetens utbildningar först när studenterna gör 

sina examensarbeten med hjälp av miljöanalysdata och att kontakten förbättras under doktorand- 

utbildning. En liten mängd av kompletterade akademiska avhandlingar som främst speglar denna 

aktivitet syns i självvärderingen. Foma har samarbetat med utbildning när insamlade data utnyttjats i 

examensarbeten. Endast två examenarbeten kopplade till KLIMAT, rapporterades vid programmets 

självvärdering (en inom ramen för Svenska fenologinätverket och en annan i Husdjurens utfodring 

och vård). Möjligen har ytterligare examenarbeten gjorts på andra håll, men med nuvarande, 

programstruktur kan man inte räkna in alla klimatrelaterade examensarbeten som tekniskt utförts 

inom andra Foma-program.  

3.3 Samverkan med avnämare 
”Klimatrapporteringen sker inom samverkansprojektet SMED. Rapporteringen till EU och UNFCCC 

genomförs varje år. SMED bistår dessutom genom flera av sina experter även Naturvårdsverket i 

internationella förhandlingar rörande internationella avtal för begränsningar av utsläppen av 

växthusgaser och luftföroreningar” (se självutvärderingen, avsnitt 7). 

Alla intervjuade anser att detta är en mycket bra och viktig aktivitet som håller en hög kvalitet och 

som bidrar till att ge underlag för beslutsfattare. Det är viktigt att kunna följa förändringarna i 

kollagren. Jordbruksverket och LRF ser gärna att mer fokus läggs på Jordbruket och hur 

markanvändning och markanvändningsförändring inverkar på kollagren, växthusgasflödena. 

Länsstyrelsen anser att det är bra med siffror för att kunna visa på att skogen binder och att olika sätt 

att bruka jorden också kan binda/ge olika bidrag till inbindning av kol. En potentiell utveckling är att 

man skulle kunna visa potentialer utifrån hur det är i dag och vad som skulle kunna hända om man 

ändrade skogs- och jordbruket samt visa på resultat av dessa ändringar. Både Länsstyrelsen och LRF 

tryckte på vikten av att ha data som kan presenteras för de som ska genomföra åtgärder.  

Mätningarna av växthusgasflöden inom FoMa-flux och ICOS har inga direkta kopplingar till några 

avnämare, förutom forskarsamhället. Däremot nås avnämarna indirekt genom de produkter som 

framställs vid de centra som samlar fluxdata, t.ex. ICOS Carbon Portal och FLUXNET, som kan 

användas vid uppföljningen av klimatrelaterade mål och scenarier, t.ex. i Sveriges nationella 

miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan. 

Fenologiska observationer kan, enligt självvärderingen, användas för att påvisa ekologiska effekter av 

ett förändrat klimat, vilket varit den viktigaste målbilden för uppbyggnaden av Svenska 

fenologinätverket. Nätverket har under hela uppbyggnaden samverkat med framför allt 

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, för att få fram lämpliga metoder och verktyg för att samla in 

och använda fenologiska observationer för uppföljningen av både nationella och regionala 

miljökvalitetsmål, bl.a. genom delaktighet i flera s.k. RUS-utredningar. Från och med 2015 ingår en 

fenologi-indikator som en del av uppföljningen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan  

När det gäller den indikator som tagits fram utifrån Svenska fenologinätverket ser särskilt 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket positivt på denna och att det är bra med ”samhällsövervakning” i 

den form som underlaget till indikatorn bygger på. De är även positiva till att indikatorn utvecklas för 

att inkludera fler län i framtiden. Varken Jordbruksverket, LRF eller Skogsstyrelsen kan i dagsläget 

använda sig av indikatorn men alla myndigheterna är positiva till Naturens kalender och Naturens 

kalender i skolan (Figur 2). 
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Figur 2: I den webbaserade Naturens kalender som sköts av Svenska fenologinätverket rapporterar 

observatörer ur allmänheten sina iakttagelser om ”vårtecken, hösttecken och allt däremellan”. 

(vänster bild från websidan, höger bild: Ola Langvall)   

 

I övrigt ser flera avnämare gärna att man utökar programområdet och för in biologisk mångfald också 

när det gäller KLIMAT och med tydligare fokus på klimatanpassning. Kärnan i programmet fokuserar i 

dagsläget mycket på skog och skogsmarker med det skulle vara bra om programmet kunde inkludera 

mer och korsbefrukta mer mellan alla programområdena. Jordbruksverket och LRF ser gärna ett ökat 

fokus på Jordbruksmark och tillhörande aktiviteter. Skogsstyrelsen ser gärna att KLIMAT arbetar mer 

med substitution, dvs. utfasning av fossilberoende material som ersätts med förnyelsebara och hur 

detta påverkar skogsbeståndet och skogens kolsänka. 

3.4 Intern organisation och samverkan 

Detta avsnitt och de synpunkter och förslag som framförs bygger primärt på intervjuer med prefekter 

och andra nyckelpersoner internt. Det behandlar inledningsvis Foma mer generellt och i den senare 

delen programområde KLIMAT specifikt. 

Av intervjuerna framgår att den övergripande organisationen av Foma vid SLU internt upplevs som 

diffus och komplicerad och det finns många synpunkter på hur det interna kommunikations- och 

informationssystemet är organiserat och hur det borde fungera.  

Samtidigt är Foma en styrka hos SLU som gör nytta då den finansierar verksamhet för vilken det är 

svårt att få finansiering från forskningsråden. Att värna om de långa tidsserierna lyftes som viktigt då 

sådana data blir ovärderliga med tiden. Utöver vidmakthållande av sådana tidsserier som bedöms ha 

potentiellt intresse ansåg man att Foma-medel ska gå till annan verksamhet som efterfrågas av 

avnämarna samt att starta upp verksamhet som efterfrågas och därmed kan bidra till att väcka 

intresset. 

Foma skulle generellt behöva arbeta mer med att se till helheten, likvärdiga regler, ”ett SLU” och 

bättre informationsflöden. Främst är det vicerektorn som företräder SLU vad gäller de strategiska 

miljöanalysfrågorna. Koordinatorerna interagerar med externa parter, vilket även de enskilda 

projekten och programmen som ligger under respektive program gör.  



Utvärdering av SLU:s miljöanalysprogram KLIMAT  

 
 

 

12 
 
 

Informationen kan bli bättre både från koordinatorerna till institutionsledningarna men även från 

Foman-S och Fomar till institutionerna. En översyn behövs av vilka som ska vara representerade på 

Fomarmötena utöver de fakultetsrepresentanter som finns. Informationsflödet kan också förbättras 

vad gäller medeltilldelningen. 

Informationsflödet till koordinatorerna från verksamheten är inte tillräckligt bra. Externa projekt är 

duktiga på att bjuda in till möten och workshops samt skicka information till koordinatorerna men 

internt är det inte lika bra.   

Det externa informationsflödet skulle kunna förbättras. Hemsidan borde uppdateras, visa tydligare 

vad programmen innefattar samt lyfta de viktiga resultaten samtidigt som den hänvisar till tunga 

rapporter. Information behöver komma via många olika kanaler såsom workshops, föredrag, 

hemsidan och personlig kontakt. Det är inte tydligt var man hittar Foma-data idag och en gemensam 

portal skulle underlätta detta. En gemensam rapportserie föreslogs för att förtydliga resultat som 

kommer från Foma-verksamheterna. Samverkan mellan programmen och fakulteterna skulle kunna 

styras mer via Fomars strategiarbete där gemensamma områden att satsa på och vidareutveckla då 

skulle tas fram utifrån strategin. 

Foma-verksamheterna behöver arbeta bättre med uppdragsfördelning för att hitta synergier och öka 

samarbetena men även så att den som är bäst lämpad för uppdraget är den som genomför det. 

Syntes och helhetstänkandet bör lyftas mer och en förutsättning för det är goda informationsflöden. 

Transparensen vid medeltilldelning anses vara otillräcklig och bör förbättras. Detta kan göras via 

tydliga riktlinjer för medelstilldelningen. Den som fått medel ska klart och tydligt meddelas detta 

samt vilka krav som ställs på projektplan och avrapportering mm. Medelstilldelningen borde likna 

tilldelningen från forskningsråden där koordinatorn ger ett förslag till fördelning men själv inte är 

inblandad i beslutet. Samverkan mellan fakulteter, program och institutioner främjas inte av att det 

är olika regler för exv. medelstilldelning vid de olika fakulteterna. För att få bättre samverkan mellan 

program, institutioner och fakulteter kan ett milt ansökningstvång avseende samverkan finnas vid 

utlysning av vissa delar av medlen, såsom redan finns vid en del utlysningar från Naturvårdsverket. 

För programområde KLIMAT är de närmsta samverkansparterna SKOG, BIOLOGISK MÅNGFALD, 

JORDBRUKSLANDSKAPET samt SJÖAR OCH VATTENDRAG. Idag är det främst med SKOG som 

interaktionen är så pass nära så att samverkan kan initieras och för övriga har det inte hittills varit 

aktuellt. 

Svenska fenologinätverket ligger inom både KLIMAT och BIOLOGISK MÅNGFALD men äskanden om 

medel inkommer enbart till KLIMAT, främst eftersom BIOLOGISK MÅNGFALD har lite fria 

projektmedel att fördela. Svårigheterna att samverka ligger i vissa fall i att program med begränsade 

resurser vakar över de resurser de har, varvid viljan att ”dela med sig” saknas. Ett system där man ser 

till verksamhetens behov mer än fördelningen skulle kunna bidra till ökad flexibilitet. Att värna om 

långa tidsserier är oerhört viktigt men är en bidragande orsak till att medel ”binds upp” och det finns 

lite ”fria” medel att fördela. 

Utvecklingen har gått mot ökande forskning på miljöanalysdata. SLU:s bredd från grundforskning till 

tillämpad forskning och Foma bör utnyttjas mer. Det finns inga direkta strukturella hinder för 

samverkan och utbyte mellan Foma och forskning idag. Om koordinatorerna skulle bli mer insatta i 

den forskningsnära Foma-verksamheten skulle möjligheten till att samfinansiera projekt kunna öka. 
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Det gäller även om tillgängligheten till väl beskrivna kvalitetssäkrade, vetenskapligt insamlade data 

skulle öka via exv. gemensamma webbportaler.  

Ett eventuellt strukturellt hinder för samverkan mellan Foma och forskning rör hur man hanterar 

vilka medel som kommer från vilken verksamhet och hur man sedan ska kunna följa upp detta. SLU:s 

övergripande ekonomiadministration skulle kunna bidra till att underlätta detta mer än de gör idag. 

Övervakningsdata är av stort värde för forskningen. De genererar bra vetenskapliga publikationer och 

fyller ett stort behov av information till sektorn. Data måste dock vara tillgängligt och metadata 

måste finnas som gör det möjligt att hantera och förstå data. För de som arbetar heltid med 

miljöanalys finns det oftast inte utrymme för att skriva vetenskapliga publikationer och i vissa fall 

finns inte ens möjligheten till att göra analyser utan det krävs samverkan med forskare för att kunna 

göra detta alternativt att intressenter/avnämare tycker att det är viktigt att detta görs och bidrar 

med medel till detta. 

Externt har åsikten att studenter vid SLU kan för lite om de nationella miljömålen diskuterats. Vi 

behöver arbeta mer på att få in Foma-verksamheten i utbildningarna vid SLU då våra studenter är 

våra framtida ambassadörer.  

Sammanfattningsvis kan den interna samverkan förbättras. Särskilt bör miljöanalysen in i 

utbildningen. Det ska forskas på Foma-data och för att väcka intresse för det krävs ökad tillgänglighet 

och förståelse av data. I och med att programmen knöts till fakulteterna minskade samverkan mellan 

programmen – det måste till nya strukturer för ökad samverkan. Klimatfrågor finns inom alla 

program men klimatrelaterade projekt som hör till andra program borde även speglas under KLIMAT-

programmet. Detta skulle underlätta att se synergier både för den interna samverkan och för det 

externa behovet av data. 

3.5 Måluppfyllelse samt betygsättning 

3.5.1 Måluppfyllelse 

De övergripande målen för fortlöpande miljöanalys (Bilaga 5.3) är (1) att det finns stark koppling 

mellan Foma och övriga verksamhetsgrenar inom SLU, (2) att verksamheten är ledande i Europa och 

bidrar aktivt till internationell utveckling av vetenskapligt grundad miljöanalys, (3) att leverera 

beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas samman. 

Dessa mål bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. Verksamheten är ledande och bidrar aktivt 

internationellt och levererar fortlöpande beslutsunderlag som ligger till grund för att 

resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas samman. Program KLIMAT måste dock arbeta 

betydligt mer med kopplingen gentemot övriga verksamhetsgrenar inom SLU. 

Rörande skogsfakultetens programvisa mål för KLIMAT (Bilaga 5.2) ligger verksamheten relativt väl i 

linje med dessa. Det gäller inte minst de två första delmålen (god infrastruktur att studera 

klimatrelaterade frågeställningar samt upprätthålla hög kvalitet i klimatrapporteringen): 

SLU ansvarar således för driften av ICOS stationerna Degerö och Svartberget. SLU har även ansvaret 

för koordineringen av Svenska fenologinätverket. Vidare har SLU genom SMED utvecklat 

klimatrapporteringen inom sektorn LULUCF. Man har också utvecklat metoder för att utnyttja 

detaljerade fältdata för skalning till regional och nationell nivå samt undersökt möjligheten att 
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använda heltäckande markdata – detta arbete har till stor del skett via SMED samt genom ett 

forskningsprojekt finansierat via Energimyndigheten. 

Beträffande målen att med hög kvalitet kunna visa möjliga effekter av ett förändrat klimat samt 

utveckla prognosverktyg mm till grund för klimatanpassningsarbetet är det i första hand utveckling 

kopplad till Heurekasystemet som bör nämnas. Heurekasystemet som ju påbörjades på SLU långt 

före utvärderingsperioden (2009-2015) låter användare göra olika analyser och planeringsansatser 

för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av 

virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. 

3.5.2 Betygsättning 

Vårt försök att betygsätta programmets olika delar ger följande utfall: 

a. Programmets genomförande, kvalitetsarbete och leveranser i relation till SLU:s allmänna mål och 
de programspecifika målen - avnämarperspektivet:  

De olika aktiviteterna under denna rubrik kommenteras nedan. Vid en sammanvägning enades 

gruppen om betyget 4.  

Klimatrapporteringen - följer strikta regler från IPCC och de granskningsrutiner som finns under 

UNFCCC och EU vilket ger att genomförande samt kvalitén på data är hög. Betyg sätts till 4 - 4.5    

ICOS – detta är ett forskningsprogram som erhållit EU-finansiering och i och med det antas att 

programmet genomförs med hög kvalitet. Det är dock svårt att som avnämare veta exakt då detta 

program är anonymt och användningen från data inte har startat. Betyg sätts till 4. 

Fenologinätverket - I och med att det finns upprättade riktlinjer för hur datainsamling ska gå till och 

detta följs bör kvalitén på data var hög och om man genomför övervakningen enligt riktlinjerna. En av 

de intervjuade avnämarna var lite skeptisk till den indikator som tagits fram men anser att själva 

Fenologinätverket och de utbildningsinsatser som sker är mycket viktiga. Betyg sätts till 3 - 4. 

b. Samverkan med uppdragsgivare, avnämare av resultat, andra utförare, internt inom SLU (bl.a. 

samspelet miljöanalys – forskning – utbildning):  

I gruppens bedömning av samverkan inom de olika aktiviteterna varierar betyget mellan 2.5 och 4.5 

enligt nedan. Någon sammanvägd betygsättning görs inte. 

Klimatrapporteringen erhåller det höga betyget 4 - 5 då man bemöts professionellt och 

serviceinriktat.  

Vi avstår från att betygssätta ICOS arbete då vårt underlag inte räcker till för detta.  

Fenologinätverket – är väl etablerat och betyget sätts till 4.    

Intern samverkan inom SLU - Den interna samverkan kan förbättras. Miljöanalysen bör komma in i 

utbildningen. Forskning på Foma-data bör öka vilket fordrar ökad tillgänglighet och förståelse av 

data. Nya strukturer för samverkan behövs. Betyget sätts till 2.5. 

c. Strategi och utvecklingsplaner:  

Med hänvisning till sammanfattningen i avsnitt 3.6 sätts det sammanvägda betyget för delen strategi 

och utvecklingsplaner till 3.0. 
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3.6 Utvecklingsplaner 

Utvärderingsgruppen har i avnämarintervjuerna observerat samma trender och behov som framkom 

i självvärderingen. Planerna för framtiden fokuserar i alla verksamheter till ökning och intensifiering 

av samarbetet med andra forskare och miljöanalytiker nationellt och internationellt med avsikten att 

utvidga fenologi-observationerna till andra organismgruppen än växter. Externt sett är det en av de 

viktigaste åtgärder som kan rekommenderas. Visualisering av data kan också ge ökad synlighet för 

Foma. Planerna innehåller däremot inga lösningar till förbättring av den interna programstrukturen 

eller verktyg för Foma-samspelet. Visibilitet av resultat i form av metadata och publiceringar och 

utkomst på olika nivån kan förbättrats. Betyget på delen utvecklingsplaner sätts till 3. 
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4. Slutsatser och rekommendationer  

Utvärderingsgruppen har nedan sammanfattat sin syn på programområde KLIMAT i fem 

övergripande slutsatser samt ett antal rekommendationer och förslag i anslutning till dessa. 

Slutsats (1): Programområde KLIMAT har tre större formella åtaganden: klimatrapporteringen, ICOS 

verksamhet och Svenska fenologinätverket. Dessa aktiviteter fungerar som helhet väl, är baserade på 

vetenskaplig grund och levererar data och ansenlig vetenskaplig dokumentation för nationellt och 

internationellt bruk av hög kvalitet. Utbyte med utbildningen vid SLU finns i begränsad omfattning 

främst genom examensarbeten och doktorandarbeten. 

 Det var svårt för några av avnämarna i utvärderingen att direkt se hur de skulle kunna använda 

fenologiindikatorn. Det är rimligt då indikatorn utvecklats för att svara upp mot länsstyrelsens 

behov. Om det finns en efterfrågan skulle den kunna utvecklas i Foma tillsammans med 

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen för att därigenom öka dess värde vid planering och 

beredning av metoder inom jordbruk och skogsodling till klimatanpassning. 

 För att stärka programmets roll att leverera beslutsunderlag för framtida resursutnyttjande och 

dess miljökonsekvenser skulle programmet kunna utvecklas vidare mot scenarioanalyser och 

synteser i samråd med avnämarna. Verktyget Heureka används idag i både klimatrapporteringen 

och scenarioanalyser för skogen. En utveckling av Heureka (sker f.ö. redan i dag) har potentialen 

att man genom modellering ska kunna se till hela (dvs. även det öppna) landskapet. 

 Utbytet mellan miljöanalysen, inkl KLIMAT, och utbildningen vid SLU bör ökas. 

Slutsats (2): Nämnda åtaganden/aktiviteter är bland avnämarna mer välkända än programområdet 

KLIMAT i sig. Mervärdet av att inordna dessa under ett program bör därför förstärkas och 

synliggöras. 

 Tydliggöra vad SLU:s klimatforskning kan bidra med t.ex. till rikets klimatanpassningspolitik, 

utsläppsminskningspolitik (eventuellt ökat upptag), matsäkerhet, substitution, hållbar 

naturresursanvändning och globala frågeställningar. En mer dynamisk och tydlig formulering av 

programmets funktion och växelverkan (exv som skissats i Figur 3) skulle kunna bidra till att 

tydliggöra den övergripande potentialen av Foma för beslutsfattare och avnämare.  

 Söka knyta in mer externfinansierad verksamhet under programmen. Mervärdet kan vara ökad 

marknadsföring och att kunna nyttja en redan befintlig infrastruktur. 

 Nyttja referensgruppen vid utlysningar samt fortlöpande för att årligen stämma av vad som är 

intressant från avnämarnas perspektiv och vad de anser är viktigt att prioritera och vidmakthålla. 

 Samla data under en och samma portal för att öka dess tillgänglighet. Det måste finnas möjlighet 

för avnämare att utöver själva insamlandet även kunna analysera och sammanställa data. 

Slutsats (3): Vid SLU finns olika klimatverksamheter som inte införlivats i programområde KLIMAT. 

SLU behöver definiera klimatforskningen inom SLU och ta ett helhetsgrepp (Figur 3). Kärnan i 

program området fokuserar i dag mycket på skog och skogsmarker. Programmet skulle även behöva 

beakta biologisk mångfald och interaktionen med våtmarker.  Jordbruksverket och LRF ser gärna mer 

fokus på jordbruksmark och jordbruksaktiviteter. Skogsstyrelsen förordar ökat fokus på substitution 

samt klimatanpassning. Alla intervjuade avnämare tar upp klimatanpassning som ett 

utvecklingsområde. För att optimera samverkan med klimatdelar som finns under andra program 

behövs ett forum där helheten diskuteras och där möjligheten till samkörningar erbjuds.  
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 Många program men särskilt KLIMAT utgör organisatoriskt en ”matris i matrisen” (Figur 3) som 

bör utvecklas för att vi ska kunna ta till vara de synergier och möjligheter som finns med 

verksamheten vid SLU. Exv. skulle data och publiceringar kunna länkas från de andra 

programmen, CENTRUM för BIOLOGISK MÅNGFALD och ev. MILJÖEKONOMI som rör klimat så 

att de speglas under programområde KLIMAT men fortsatt har sitt hemviste under sin 

ursprungsverksamhet. 

Slutsats (4): Programområdets administrativa struktur, inklusive internt informationsutbyte, 

transparens, samverkan och koordinatorns roll upplevs som otydlig och bör ses över och förbättras. 

 Organisationen av miljöanalysen överlag bör göras tydligare och transparensen vad gäller 

medelstilldelningen måste öka. 

 Uppdragsbeskrivningar för koordinatorer såväl som för större verksamheter bör tas fram. 

 Underlätta det administrativa på central nivå (ett exempel är uppföljningsenkäterna) såsom att 

sammanställa översikter av publikationer och projekt för årsredovisningar och som information 

till koordinatorerna i metadatabasen TILDA. Detta är också något som det redan arbetas med på 

central nivå. 

Slutsats (5): Utvärderingsgruppens syn på programmets styrkor, svagheter och nisch i förhållande till 

andra utförare, nationellt och internationellt: 

Klimatrapporteringen: En betydande styrka är tillgången till Riksskogstaxeringen och Markinventeringen 

samt forskning och modeller vid SLU. En annan styrka är att den varit med länge i det nationella och det 

internationella arbetet samt följt och deltagit i utvecklingen av IPCC:s metodriktlinjer inom området. En 

svaghet är dess relativa ”osynlighet” internt på SLU och ev. otillräckligt utbyte med andra universitet. 

ICOS: En styrka är det stora Europeiska nätverket för datainsamling för modeller. Svagheter är att 

verksamheten hittills varit så osynlig för avnämarna samt svårigheter för avnämarna att veta vilka data 

man ska kunna använda sig av i framtiden. 

Fenologinätverket: En styrka är engagemanget och en verksamhet som är publik. Det är nyttigt att 

kunna visa på förändringar i ett förändrat klimat. Svagheterna ligger möjligen i säkerheten i data. 
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Figur 3. Möjligheter till samarbete och relationer mellan olika program knutna till 

miljöanalysen. Till vänster stressfaktorer, i mitten ekosystem, till höger övergripande effekter. 

Dessa relationer skulle kunna betraktas som en Foma-utvecklings- och interaktionspotential. 



Utvärdering av SLU:s miljöanalysprogram KLIMAT  

 
 

 

18 
 
 

 



 
 Utvärdering av SLU:s miljöanalysprogram KLIMAT, bilagor   

 

5. Bilagor 

Bilaga 5.1. Utvärderingsdirektiv 

Bilaga 5.2. Hänvisningar till relevant dokumentation 

Bilaga 5.3. Intervjufrågor 

Bilaga 5.4. Intervjuade personer, program KLIMAT 

 



 



  

 

SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 

Org.nr 202100-2817 info@slu.se 

www.slu.se  

 

1(7) 

 

Dnr SLU ua 2014.5.1-317 

 

Planeringsavdelningen  

 

Skapad av Status Fastställt/  
reviderat av 

Tidpunkt Dnr 

Fomakansliet Fastställt Fomar 2014-02-06 SLU ua 2014.5.1-317 

Direktiv för utvärdering av program inom SLU:s 
fortlöpande miljöanalys 

Bakgrund och syfte 

SLU:s råd för den fortlöpande miljöanalysen (Fomar) har under 2013 utvecklat 
fakultetsgemensamma rutiner för utvärdering av miljöanalysprogrammen. Det 
primära syftet med utvärderingarna är att ge programansvariga fakulteter: 

 underlag för beslut om strategisk programutveckling 

och Fomar och programansvariga fakulteter: 

 underlag för beslut om allokering av statsanslag, samt 

 en bild av tillstånd och utveckling av SLU:s fortlöpande miljöanalys, bland 
annat för dialogen med uppdragsgivare och avnämare. 

Utvärderingarna och självvärderingarna ska också användas internt för att öka 
kunskapen om verksamheten inom SLU:s fortlöpande miljöanalys. 

Utgångspunkter för programvisa utvärderingar 

Viktiga utgångspunkter för programvisa utvärderingar är att: 

- De görs med utgångspunkt såväl från SLU:s allmänna mål för den 
fortlöpande miljöanalysen, som de programvisa mål som finns för varje 
miljöanalysprogram. 

- De beaktar hur programmet bidrar till arbetet med de nationella miljö-
kvalitetsmålen, Sveriges internationella åtaganden enligt konventioner och 
EU-lagstiftning, samt sektorernas behov av beslutsunderlag för hållbart 
nyttjande av naturresurser. De beaktar också framtida behov. 

- De omfattar aspekter på arbetets kvalitet, kostnadseffektivitet genom att 
man använder moderna metoder, nytta för avnämare, samt interna 
organisatoriska frågor.  



Direktiv för utvärdering av program inom SLU:s fortlöpande miljöanalys 

 

2(7) 

 

- De omfattar hela miljöanalysprogram, dvs. såväl de delar som har stats-
anslag som de som finansieras med externa medel. Särskild vikt ska dock 
läggas vid de statsanslagsfinansierade delarna av programmet. 

- De tittar brett på SLU:s komptens inom området och i förhållande till 
avnämarnas behov för att identifiera om annan verksamhet vid SLU borde 
ingå i programmet. 

- I den mån det finns andra nationella aktörer på området beaktar de, med 
utgångspunkt från inom vilka områden SLU:s forskning och miljöanalys 
har en stark kompetensbas, lämplig rollfördelning mellan dessa.   

- De leder fram till betygssättning av programmets prestation, förslag om 
utvecklings- och nedprioriteringsområden, förslag om justerade 
programvisa mål, samt eventuella förslag om förändringar för att förbättra 
programmets effektivitet och framtida utveckling (inom de ramar som ges 
av SLU:s övergripande organisation av den fortlöpande miljöanalysen). 

- De ger underlag för bedömning av hur stora statsanslag som bör fördelas 
till programmet.  

Allmänna genomförandefrågor 

Arbetet med utvärderingen måste vara kostnadseffektivt, så att användbara utvär-
deringar erhålls till rimlig kostnad och tidsåtgång. Nedan anges ett antal generella 
principer för genomförandet. 

- Programansvarig fakultet ansvarar för hela utvärderingsarbetet, inklusive 
finansiering, och för att genomföra ändamålsenliga justeringar av pro-
grammet på basis av utvärderingsresultaten.  

- Utvärderingarna görs med ca 5 års intervall, enligt tidsschema som 
fastställs av ansvarig fakultet. De nu aktuella utvärderingarna bör beakta 
perioden från KoN (2009) fram till aktuell utvärderingstidpunkt. 

- En utvärderingsgrupp bör bestå av tre personer, samt en sekreterare: en 
utvärderare bör väljas bland avnämarna, en från vetenskapssamhället, samt 
en från ansvarig fakultet. I normalfallet koordinerar fakultetsledamoten 
gruppens arbete. Eventuella jävsförhållanden beaktas då utvärderarna 
utses.  

- En självvärdering (Bilaga 1) utarbetas av programkoordinatorn, som 
underlag för utvärderingsgruppens arbete. 

- Programkoordinatorn och utvärderingsgruppens sekreterare bistår 
utvärderarna med de underlag som i övrigt efterfrågas. I vissa fall finns 
t.ex. utvärderingar av externt finansierade projekt som kan vara viktiga 
underlag för arbetet. 
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- Utvärderingarna och betygssättningen av programmet genomförs enligt en 
mall (Bilaga 2) för att utvärderingarna så långt möjligt ska vara jämförbara. 

- Självvärdering och utvärdering är allmänna handlingar och kommer 
förutom genom SLU:s diarium att vara tillgängliga via SLU:s 
medarbetarwebb. 
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BILAGA 1 

Självvärdering som underlag för programutvärdering 

Programvisa självvärderingar – som skrivs på svenska eller engelska efter 
överenskommelse med utvärderingsgruppens koordinator – bör omfatta de nedan 
listade delarna.  

 Översiktlig beskrivning av programmet och dess utveckling över tiden 
(sedan 2009). Redovisa även vilka delar av programmet som innebär 
särskilda formella åtaganden för SLU, t.ex. enligt lagstiftning eller 
speciella avtal. Omfattning: ca 1-2 A4-sidor. Rubrik: Programöversikt/ 
Programme overview. 

 Beskrivning av SLU:s nisch som utförare i relation till andra utförare. 
Omfattning: ca 1/2 A4-sida. Rubrik: SLU:s nisch/SLU’s niche. 

 Ekonomisk redovisning sedan 2009. Ungefärliga siffror räcker, eftersom 
exakt redovisning inte torde vara möjlig. En uppdelning på statsanslag och 
externa medel är önskvärd. Omfattning: Tabell samt kortfattad förklarande 
text. Rubrik: Ekonomisk sammanställning/Economic summary.  

 Redovisning av viktigaste resultat och viktigaste avnämare i löptext, samt 
listning av dataleveranser, rapporter, vetenskapliga uppsatser, m.m., i 
bilaga (om denna typ av sammanställning någorlunda enkelt kan tas fram). 
Omfattning: ca 1-2 A4-sidor samt bilaga. Rubrik: Viktigaste resultat och 
avnämare/Most important results and stakeholders. 

 Självvärdering av programarbetet i relation till SLUs övergripande mål för 
den fortlöpande miljöanalysen samt de programspecifika målen. 
Omfattning: ca 1-2 A4-sidor. Rubrik: Självvärdering av resultat/Self 
evaluation of results. 

 Självvärdering av kvalitetsarbetet inom programmet – bl.a. i vilken 
omfattning projekten arbetat enligt riktlinjerna i SLU:s kvalitetsguide för 
IT-arbete. Omfattning ca ½ A4-sida. Rubrik: Kvalitetssäkring/Quality 
assurance. 

 Självvärdering av hur väl samspelet med externa uppdragsgivare, 
avnämare av resultat, samt andra utförare fungerar inom programmet. 
Omfattning ca 1 A4-sida. Rubrik: Samverkan med avnämare/ Stakeholder 
collaboration. 

 Självvärdering av hur väl samspelet foma-forskning-(utbildning) fungerar 
inom program-området. Omfattning ca ½ A4-sida. Rubrik: Synergier med 
forskning och utbildning/ Synergies with research and education. 
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 Beskrivning av trender i omvärldens önskemål om foma-information från 
programområdet, gärna även med bedömning av framtida utveckling samt 
uppdelning regionalt – nationellt - globalt. Omfattning: ca 1 A4-sida. 
Rubrik: Trender och framtid/Trends and future. 

 Enkel SWOT-analys (’strenghts’, ’weaknesses’ – SLU-internt perspektiv – 
samt  ’opportunities’ and ’ threats’ - utåtblickande perspektiv). 
Sammanfattas i punktform – de 3-5 viktigaste punkterna per rubrik – samt 
ev. kort förklarande text. Rubrik: Enkel SWOT-analys/Brief SWOT-
analysis. 

 Strategi och konkreta förslag om hur programmet bör utvecklas, inklusive 
interna organisatoriska frågor. Omfattning: ca 1-2 A4-sidor. Rubrik: 
Programutveckling/Programme development. 

Den totala omfattningen av en programvis självvärdering blir därmed ca 10 sidor, 
exklusive eventuella bilagor. 
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BILAGA 2  

Instruktion för utvärderingsgruppen 

Utvärderingsgruppens uppgift är att redovisa: 

1. En kortfattad beskrivning av hur man genomfört utvärderingen 

2. En betygssättning av programmet med tillhörande kortfattade beskrivande 
texter – enligt skalan 1-5 där 5 är högsta betyg – för vart och ett av 
momenten: 

a. Programmets genomförande, kvalitetsarbete och leveranser i 
relation till SLU:s allmänna mål och de programspecifika målen 

b. Samverkan med uppdragsgivare, avnämare av resultat, andra 
utförare, samt internt inom SLU (bl.a. samspelet miljöanalys – 
forskning – utbildning) 

c. Strategi och utvecklingsplaner 

3. Utvärderingsgruppens syn på programmets styrkor, svagheter och nisch i 
förhållande till andra utförare, nationellt och internationellt. 

4. Förslag om på vilket vis man anser att programmet bör utvecklas 

Utvärderingsrapporten bör omfatta ca 4-6 sidor, där ovan beskrivna moment ingår. 
Till utvärderingsrapporten fogas även självvärderingen, samt eventuella övriga 
relevanta dokument som tagits fram i samband med utvärderingen (som bilagor). 

 

Rekommendationer för genomförandet av utvärderingen: 

- Fakultetsrepresentanten i gruppen koordinerar arbetet och initierar utvär-
deringsarbetet genom att i dialog med programkoordinatorn diskutera 
detaljer kring sammanställningen av självvärdering 

- Då självvärderingen finns tillgänglig stämmer utvärderingsgruppen av 
vilket eventuellt behov av ytterligare underlag från programmet som 
behövs och meddelar detta till programkoordinatorn 

- Utvärderingsgruppen genomför därefter utvärderingen samlat under 2-3 
dagar, under vilka programkoordinatorn och andra nyckelpersoner från 
programmet finns tillgängliga för intervjuer under ca ½ dag. 

- Utvärderingsgruppen bör inom sig fördela ansvaret så att: 
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o Den externa ledamoten fokuserar på frågor som rör samverkan 
med avnämare, externa uppdragsgivare och andra utförare. Detta 
baseras på självvärderingen samt förslagsvis på telefonledes 
djupintervjuer som genomförs med ett antal 
uppdragsgivare/avnämare med god kännedom om området. 

o Ledamoten från vetenskapssamhället fokuserar på frågor som 
gäller leveransernas innehåll och kvalitet, samt hur ändamålsenliga 
metoderna synes vara. Detta arbete baseras på självvärderingen, 
eventuella rapporter som särskilt beställs av koordinatorn före 
utvärderingen, samt på intervjuer av nyckelpersoner inom 
programmet. 

o Fakultetsledamoten fokuserar på frågor kring det interna 
samarbetet och programmets organisation. Detta görs på basis av 
självvärderingen samt intervjuer av nyckelpersoner inom och vid 
sidan av programmet. Det åligger också fakultetsledamoten att se 
till att utvärderingsgruppen levererar en enligt direktiven 
fullständig utvärdering. 
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Bilaga 5.2. Hänvisningar till relevant dokumentation 
 

Följande dokumentation finns tillgänglig på SLU:s externa webb 

(http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/skog/): 

 Presentation av program Skog på SLU:s externwebb 

 Presentation av program Klimat på SLU:s externwebb 
 
Nedanstående dokument finns på SLU:s medarbetarwebb 
(https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/fortlopande-miljoanalys/mal-for-slus-fortlopande-
miljoanalys/): 
 

 Övergripande mål samt delmål och indikatorer för SLU:s miljöanalys 

 Programvisa mål för program Skog och Klimat 

 Instruktion för utveckling av programvisa mål 

http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/skog/
http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/program-klimat/
https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/fortlopande-miljoanalys/mal-for-slus-fortlopande-miljoanalys/
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/styrande-dokument/Sfak/Beslutade%20programvisa%20m%c3%a5l%20skog%20o%20klimat.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/foma/fastst%c3%a4lldaFomaDokument/m%c3%a5lstrukturFoma101105instruktion.pdf
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Bilaga 5.3 Intervjufrågor 
 

För att kunna erhålla jämförbarhet i svaren användes nedanstående frågor vilka fanns med i 

dokumentet ”Inbjudan till utvärdering av miljöanalysprogrammen vid SLU, intervjufrågor”. 

Frågor till avnämare 

 Beskriv din ”karta” över miljöanalysområdet KLIMAT: ditt nätverk och dina viktigaste kontakter. 

Hur stort är övergödningsprogrammets utrymme i förhållande till de övriga aktörernas 

utrymme? 

 Beskriv på vilket sätt du har nytta av SLU:s klimatprogram i ditt arbete? Eventuellt utvidgning 

mot hur myndigheten/organisationen har nytta av programmet. 

 Betygsätt de delar som utnyttjas i din organisation på en skala 1-5 där 1 = inte viktigt alls, 5 = 

mycket viktigt. 

 Motsvarar programmets inriktning dina behov av data/underlag/resultat/stöd? 

 Tror du att klimatprogrammet bidrar till att nå det nationella miljökvalitetsmålet? ja/nej/vet 

inte. Om nej, vad saknas? 

 Finns det andra utförare som erbjuder samma utbud/tjänster till högre kvalitet? / Hur är 

kvaliteten på SLU:s tjänster jämfört med andra utförare av liknande tjänster. 

 Om tjänsterna från SLU skulle bli dyrare, skulle du välja att vara kvar hos SLU? Ja/nej/vet inte. 

Om svaret är ja, följ upp med att be den intervjuade att specificera mervärdet av SLU:s 

utbud/tjänster med egna ord. Om nej kanske även det ska följas upp med en fråga varför man 

då väljer en annan aktör. 

 Skulle din myndighet/organisation vara beredd att betala mera för att bibehålla programmet?  

 Ur din verksamhets perspektiv, vad är styrkorna med programmet? 

 Ur din verksamhets perspektiv, vad är svagheterna med programmet? 

 Har du nytta av att programmet har nära kontakt med forskningen?  

 Ur din verksamhets perspektiv, vilket utvecklingsbehov ser du för programmet KLIMAT i 

framtiden? Saknar ni något i programmets utbud/tjänster? 

 Hur nöjd är du med (på en skala 1-5 där 1 = inte nöjd alls, 5 = mycket nöjd) 

- Dataleverans överlag 

- Dataleverans i tid 

- Data uppfyller ditt behov av kvalitet 

- Kontakter med personer inom klimatprogrammet 

Frågor till ledningsföreträdare vid SLU 

 Vad känner du till om Program KLIMAT? 

 Beskriv din roll i förhållande till programmet – hur ser ansvarsområden ut? Är ansvaret tydligt 

delegerat? 

 Informationsflöden som rör programmet – beskriv dessa utifrån ditt perspektiv (din roll). 

Betygsätt på en skala 1-5, där 5 är mycket nöjd och 1 inte alls nöjd. 
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 Vad behövs för att höja betyget om ett steg?  

 Ger informationsflöden nödvändiga underlag för din roll? Är informationen tillräcklig, är det 

något som saknas, eller borde se annorlunda ut? 

 Vilken nytta ser du av att ha programmet vid institutionen/vid fakulteten/vid SLU? 

 Något negativt att ha programmet vid institutionen/fakulteten/SLU (dvs. något som drar ner)? 

 Finns det ett mervärde för institutionen/fakulteten/SLU genom att Program KLIMAT är 

involverat i Foma/forskning/utbildning? Vari bestå mervärdet? 

 Avkastning i balans med medel som tilldelas från fakulteten? (Nyttoeffekt >, <, = belastning?) 

 Nytta om programmet tilldelas mera pengar från fakulteten? 

 Ge din syn på uppdelningen Foma/forskning. Finns det strukturella hinder som försvårar 

synergierna mellan Foma och forskning? 

 Vilken funktion ser du för SLU vattennav? 

 Vad känner du till om de data och resultat som produceras? Exv vilka data och hur de är 

tillgängliga. 

 Görs reklam för programmets data inom institutionen/fakulteten/SLU? 

 Något vi borde frågat om, som du tycker att vi missat? 

Frågor till nyckelpersoner i programmet 

 Vilken roll har du haft i programmet? 

 Vilken betydelse har programmet haft? 

 Har programmet varit organiserat bra? 

 Hur kommer externa uppdrag in (genom programmet eller direktkontakt med enskilda 

forskare)? 

 Vilka ändringar bör göras i programmet? 

 Vilka framtidsfrågor är relevanta för programmet? 
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Bilaga 5.4 Intervjuade personer 
 

Avnämare som intervjuats:  

Björn Boström, Naturvårdsverket, 

Pelle Boberg, Naturvårdsverket, 

Anki Weibull, Naturvårdsverket,  

Lena Svärd, Naturvårdsverket,  

Jörgen Pettersson, Skogsstyrelsen, 

Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen,  

Karin Hjerpe, Jordbruksverket,  

Jan Eksvärd, Lantbrukarnas riksförbund  

Anna-Lena Lövkvist-Andersson, Länsstyrelsen i Stockholm 

Övriga intervjuade, intern organisation, beslutsfattare, nyckelpersoner (SLU): 

Ola Langvall 

Mats B Nilsson 

Mattias Lundblad 

Kjell Bolmgren 

Göran Ståhl 

Anna-Lena Axelsson  

Lars Edenius  
Hans Lundqvist  
Johan Fransson  

Håkan Olsson  
Martin Schroeder  
Annika Felton  

Ann-Sofie Moren  
Mora Aronsson  
 



 


