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Förord 

För några år sedan publicerade Formas, på uppdrag av regeringen, en analys av den forskning som 

kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Rapporten belyste att Sverige är starka inom 

miljötoxikologisk och miljöteknisk forskning medan det fanns möjlighet till utveckling inom vissa 

andra områden, så som exempelvis samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rapporten visade också 

på ett tydligt behov av ökad samverkan mellan forskare och behovsägare.   

Inför framtida satsningar såg vi ett behov av att få en bild av nuläget. Kvarstår samma behov och 

kunskapsluckor och har nya tillkommit? Vilka behov är störst idag? I den här rapporten presenteras 

den översyn som vi gjort för att svara på dessa frågor.    

Med en uppdaterad lägesbild har vi ett underlag att planera framtida aktiviteter för Formas att 

stärka området och möjligheten för Sverige att närma sig miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Vi 

ser i dagsläget att det finns ett behov av mer kunskap, forskning och samverkan för att en väsentlig 

förflyttning mot en giftfri miljö ska kunna bli verklighet.   

Jag vill också rikta ett stort tack till alla som ställt upp på samtal och diskussioner i samband med 

den här översynen.   

 

Ingrid Petersson 

Generaldirektör  
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Bakgrund 

Varför denna översyn?  

Efter att ha fått ett regeringsuppdrag om att göra en analys av den forskning som kan bidra till att 

uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö publicerade vi år 2015 en rapport på temat: ”Forskning till 

stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö – Analys och strategi”1. Forskningsområdet 

innefattar frågor som spinner över olika discipliner även om en stor tyngdpunkt hittills har legat på 

forskning inom natur, medicin och teknik. Sverige har varit och är starka inom miljötoxikologi och 

miljöteknik, medan rapporten pekade på utvecklingspotential inom samhällsvetenskaplig 

miljöforskning, toxikogenomik och systemanalytiska metoder, likväl som behov av 

kunskapsuppbyggnad inom ett antal mer specifika forskningsområden. I rapporten lyfts även ett 

tydligt behov av ökad samverkan mellan forskare och utövare. Vi planerade också att bygga upp en 

samverkansplattform för att fylla detta behov, något som ännu inte blivit verklighet.  

Drygt sex år har gått sedan regeringsuppdraget slutfördes. Vi har sedan dess haft en tematisk 

utlysning med fokus på kombinationseffekter, år 2018, och en med fokus på resurseffektivitet och 

kemikaliesmart år 2020, samt deltagit i ett par internationella satsningar med framförallt fokus på 

aqvatiska miljöer. Den här översynen har syftat till att se över och uppdatera de behov som tidigare 

pekats ut. Finns fortfarande ett behov av samverkansplattform? Vad har hänt inom området under 

de senaste åren? Kvarstår samma behov och/eller har nya uppkommit? 

Med en uppdaterad lägesbild har vi ett underlag att planera framtida aktiviteter för Formas för att 

stärka området och möjligheten för Sverige att närma sig miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö.  

Översynen omfattar inte Formas arbete med systematiska översikter.  

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

Riksdagens definition av miljömålet Giftfri miljö: 

” Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna” 

Målet handlar främst om att förebygga och minska spridningen av farliga, naturfrämmande, ämnen. 

Både för människors hälsas skull och för miljön och den biologiska mångfaldens skull. För att 

uppnå målet krävs både olika styrmedel, innovation och kunskap, här kommer således behov av 

forskning in.  

Målet preciseras i sex punkter (här med förkortade förklaringar):  

• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen – är inte skadlig. 

 
1  Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö – Analys och strategi, 2015. Forskningsrådet Formas. Rapport 5:2015. 

ISBN: 978-91-540-6096-5.  
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• Användningen av särskilt farliga ämnen – har så långt som möjligt upphört.  

• Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper – spridningen är mycket liten och 

uppgifter om det finns tillgänglig.  

• Förorenade områden – är åtgärdade.  

• Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper – är tillgänglig och tillräcklig för 

riskbedömning.  

• Information om farliga ämnen i material och produkter – är tillgänglig.  

Etappmål som skulle uppnås till 2020 berör: 

• Särskilt farliga ämnen. 

• Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper. 

• Information om farliga ämnen i varor. 

• Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler. 

• Effektivare kemikalietillsyn inom EU. 

• Giftfria och resurseffektiva kretslopp. 

• Minska barns exponering för farliga kemikalier. 

• Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.  

Dessutom fanns ett etappmål relevant för målet men som ligger under ett annat miljökvalitetsmål: 

• Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar (miljökvalitetsmålet Frisk luft)  

Nya etappmål fram till 2030 beslutades av regeringen under 2021 och berör nu istället:  

• Användning av biocidprodukter  

• Användning av växtskyddsmedel 

• Läkemedel i miljön 

• Utsläpp av dioxin 

 

Inom andra områden inom miljökvalitetsmålen har nya etappmål också arbetats fram, några av 

relevans för en giftfri miljö är inom: 

• Kommunalt avfall, relaterat till ökad återanvändning och materialåtervinning 

• Bygg- och rivningsavfall, relaterat till att mer återanvänds och materialåtervinns 

• Återanvändning av förpackningar 

• Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse 

• Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse 

• Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar 

 

Ur Formas perspektiv är också frisk luft samt vatten, sjöar och hav, samt bebyggd miljö relevant 

för en giftfri miljö och miljökvalitetsmålen ”Frisk luft”, ”Levande sjöar och vattendrag”, 

”Grundvatten av god kvalitet”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”God bebyggd 

miljö” är även de viktiga att följa i vårt arbete kring giftfri miljö även om de formellt är separata 
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miljökvalitetsmål. I och med att miljökvalitetsmålen gällande vatten bevakas i Formas arbete kring 

vattenfrågor och bebyggd miljö i vårt arbete med hållbart samhällsbyggande, är det mer väsentligt 

att mer aktivt följa målet för ”Frisk luft” i arbetet med området giftfri miljö, samt ha dialog med 

ansvariga för vatten och samhällsbyggande på Formas för uppdatering om de målen.   

2019 gjorde Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering av miljömålen där bedömningen är att 

miljökvalitetsmålet för giftfri miljö inte kommer kunna nås. Samma bedömning görs för de tre 

vatten-målen samt för god bebyggd miljö och frisk luft, även om en positiv trend ökar 

förutsättningar att nå det sistnämnda målet.2  

Koppling mellan miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och de globala hållbarhetsmålen 

Flera av de globala hållbarhetsmålen påverkas av kemikalier och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

och vice versa, tydlig koppling finns till följande åtta globala hållbarhetsmål3: 

• Mål 2: Ingen hunger (säker mat, hållbart jordbruk) 

• Mål 3: God hälsa och välbefinnande (minskande döds- och sjukdomsfall pga skadliga 

kemikalier) 

• Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla (säkert dricksvatten, minimera utsläpp av farliga 

kemikalier) 

• Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (säker arbetsmiljö) 

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen (minska städers negativa miljöpåverkan) 

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (säker kemikaliehantering, hållbar konsumtion 

och produktion, förebygga avfall)  

• Mål 14: Hav och marina resurser (förebygga och minska föroreningar) 

• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald (skydda ekosystem och biologisk mångfald) 

Koppling mellan miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Gröna given 

Att arbeta mot en giftfri miljö är inte bara viktigt nationellt inom Sverige, utan också inom EU och 

globalt. Under 2020 presenterade EU den europeiska gröna given, ”the Green Deal”. Det är en 

tillväxtstrategi för en omställning av EU:s ekonomi för en hållbar framtid. I den gröna given har en 

giftfri miljö en viktig och uttalad del. Målen med gröna given är att inga nettoutsläpp av 

växthusgaser ska förekomma 2050, att den ekonomiska tillväxten ska frikopplas från 

resursförbrukning, att EU:s naturkapital ska skyddas och att allmänhetens hälsa och välbefinnande 

ska skyddas från miljörelaterade risker och effekter. Den europeiska gröna given innehåller flera 

delar som kommer kunna få effekt på arbetet mot en giftfri miljö, så som ”industrin ska verka för 

en ren och cirkulär ekonomi” och ”snabbare omställning till hållbar och smart mobilitet” och ”från 

jord till bord”. En del av den gröna given är också helt dedikerad en giftfri miljö: 

”nollutsläppsvision för en giftfri miljö”, med mål så som att markens och ytvattnets naturliga 

funktioner återställs, renare luft (översyn av luftkvalitetsnormerna), se över EU:s åtgärder mot 

 
2 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Huvudrapport, 2019. Naturvårdsverket. ISBN: 978-91-620-6865-3.  
3 Giftfritt från början, underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen 2030, 2020. Kemikalieinspektionen. 

Rapport 1/2020. 
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föroreningar från stora industrianläggningar, samt att lägga fram en kemikaliestrategi för hållbarhet 

(gjordes hösten 2020). 

Innebörden av Giftfri miljö för Formas innehåll och avgränsning 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö fokuserar på att minska förekomsten av naturfrämmande ämnen, 

så som kemikalier med hälso- eller miljö-farliga egenskaper. Inom målet ryms också att naturligt 

förekommande ämnen som människan t.ex. orsakar utsläpp av ska vara nära naturliga 

bakgrundsnivåer, t.ex. skulle vissa metaller omfattas här. Om hela vårt samhälle och miljö ska bli 

giftfritt innebär det att många områden och fält berörs, inklusive andra miljökvalitetsmål, Formas 

nationella forskningsprogram osv. Inför satsningar behöver vi därför identifiera vilka perspektiv 

som är relevant att inkludera i den aktuella satsningen. Figuren nedan illustrerar områden som 

berörs av eller som själva berör ett arbete mot en giftfri miljö.  

 

 

Figur 1. Figuren illustrerat områden som berörs av eller som själva berör ett arbete mot en giftfri miljö. 
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Formas formella roll – vad kan och bör vi bidra med?  

Formas är ett forskningsråd med uppdrag att stödja forskning inom miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande. Uppdraget sträcker sig också längre och det ingår också i vårt uppdrag att 

utreda och analysera forskningsbehov, utvärdera den forskning vi finansierat, ta fram underlag som 

stöd för styrmedel för miljökvalitetsmålen, att identifiera eftersatta men för samhället viktiga 

områden och stödja dessa, samt att bidra till att forskningsresultaten nyttiggörs. Vi ska medverka i 

och stimulera nationellt, EU och internationellt forskningssamarbete. Vi ska också medverka till att 

forskningen kommuniceras, men också till popularisering av forskningen som finansierats av oss.  

Formas arbete och potentiella aktiviteter framöver inom giftfri miljö syftar till att bidra till vår 

vision om att ”kunskap bygger en hållbar värld”, genom att öka kunskapen och fylla behov för att 

förflytta arbetet mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö framåt.  

Vi kan som forskningsråd ta olika roller i arbetat mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Vi kan t.ex. 

finansiera forskning genom vår årliga öppna utlysning, identifiera kunskapsluckor och 

forskningsbehov, eller stödja behovsmotiverad forskning. Vi kan också facilitera samverkan och 

kunskapsutbyte mellan forskare, myndigheter, företag och beslutsfattare. Ökad kommunikation 

och samverkan mellan aktörer kan också bidra till att nya forskningsfrågor tas an, med ökad 

samhällsnytta som resultat.  

Målgrupper  

För att uppnå en giftfri miljö krävs ett brett engagemang från många olika aktörer, från 

beslutsfattare och myndigheter, till näringsliv, konsulter och forskare. Samtliga är viktiga 

målgrupper och samverkanspartners. Även forskningsfinansiärer, intresseorganisationer och andra 

användare. Många organisationer berörs av arbete med en hållbar kemikalieanvändning, 

riskbedömning, cirkulär ekonomi osv. En giftfri miljö engagerar också en bred allmänhet, det är 

dock inte en primär målgrupp för Formas arbete i dagsläget. 
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Omvärlden – befintliga initiativ 

I vår omvärld har en hel del hänt under den senaste tiden och det pågår flera initiativ som lyfter 

giftfri miljö, kemikalier och miljöföroreningar. EU släppte i oktober 2020 en ny kemikaliestrategi, 

den svenska regeringen har initierat flera uppdrag och arbetet med det svenska miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö har fortsatt förbi den initiala deadlinen 2020. För allmänheten och många 

verksamheter har fokus i arbetet mot en giftfri miljö legat på giftfria produkter som vi direkt 

exponeras för, så som livsmedel och hygienartiklar, men nu ses en ny trend där ett större grepp tas 

och man jobbar istället mot en giftfri omgivning enligt Kairo Futures rapport ”Hållbarhet 2020-2025 i 

klimatkrisens spår”4. Även en ökad önskan om cirkularitet och systemtänk nämns i rapporten.  

Aktuella strategiska eller politiska initiativ 

Det pågår flera icke-forskningsinriktade initiativ för att minska exponeringen för ovälkomna ämnen 

och möjliggöra att Sverige och andra länder uppnår en giftfri miljö, eller strävar ditåt. Exempel på 

initiativ:   

• EU:s kemikaliestrategi, från oktober 2020. ”EU’s chemical strategy for sustainability”. 

Med en vision om en giftfri miljö och hållbara kemikalier. Vägen dit ska ske genom 

innovation, stärkt lagstiftning, förenkling, kunskap och vetenskap, och det ska ske globalt. 

Strategin föranleddes av att Sverige och andra EU-länder gick samman för att stärka 

arbetet för en giftfri miljö, och uppmanade EU-kommissionen att ta fram en ambitiös 

kemikaliestrategi.   

• Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige, från 2020, där ett av 

fokusområdena är ”Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp”.  

• Kombinationseffekter av kemikalier. Betänkande efter utredning om Framtidens 

kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen, 

SOU 2019:45, från nov 2019. Här föreslås bl.a. ett forskningsprogram för ökad kunskap 

om verkliga exponeringsmönster för kemikalieblandningar, samt en gruppvis hantering av 

kemikalier i lagstiftning. Formas svarade på remiss gällande denna under våren 2020.  

• Forskningsbehov nämndes i vissa inspel till forskningspropositionen 2020 – här föreslog 

t.ex. Kemikalieinspektionen att Formas ska få i uppdrag att göra en strategisk 

forskningssatsning inom förebyggande kemikaliekontroll.  

• Förorenade sediment. Regeringsuppdrag att genomföra insatser för bättre kunskap om 

förorenade sediment. Uppdrag till Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, 

Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna. Pågående, 

klart jan 2022.  

• PFAS-förorenad mark. På regeringsuppdrag har Försvarsmakten tagit fram en 

handlingsplan för områden förorenade med PFAS, maj 2020.  

• Skatt på kemikalier i kläder och skor. Betänkande efter utredning om skatt på skadliga 

kemikalier i kläder och skor, SOU 2020:20, april 2020.  

 
4  Hållbarhet i klimat- och coronakrisens spår, rapport från en framtidsstudie våren 2020, 2020. Kairos Future, tillsammans med Formas, Almi 

Företagspartner och Maskinentreprenörerna. 
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• Skatt på plastpåsar. Under 2020 har en skatt på plastbärkassar blivit verklighet. 

Föranleddes av Promemoria Skatt på plastbärkassar, juni 2019. Formas svarade på remiss 

gällande promemorian hösten 2019.  

• EU-kommissionens rapport “Study for the strategy for a non-toxic environment of the 

7th Environment Action Programme”, från 2017. Ett underlag inför Kommissionens 

framtagande av en strategi för en giftfri miljö.  

• The Council Conclusions5 of June 2019 ‘Towards a Sustainable Chemicals Policy 

Strategy of the Union’. 

• EU regulatory framework for chemicals, samt översyn av densamma från juni 2019.6  

 

Andra rapporter med bäring på arbetet mot en giftfri miljö:  

• Global Environment Outlook, United Nations Environmental Programme (UNEP). T.ex. 

“Global Chemicals Oulook II”, 2019, och “Global Environmental Outlook 6”, 2019.    

• 7th Environmental Action Programme.  

• Europiska kommissionens ”Green Deal”.  

• Council Conclusions for the 8th Environmental Action Programme.7 

• EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi 

Aktuella nationella forskningssatsningar  

• Mistra SafeChem: Mistras hittills största programsatsning. Programmets mål är att med 

hjälp av grön kemi utveckla nya kemikalier, och redan på designstadiet minimera hälso- 

och miljöpåverkan. Medverkande från institut, universitet och företag, ett konsortium med 

rötter från SweTox. Budget på totalt 100 miljoner kr under de första fyra åren. 

Programmet är 4+4 år och startade 2020.  

• Mistra Environmental Nanosafety: Nya strategier för riskbedömning av nanomaterial. 

Programtid 2014-2023, total budget 115 miljoner kr.  

• Mistra STEPS, sustainable plastics and transition pathways. Programtid 2016-2024, total 

budget på 127 miljoner kr. Målet är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och 

som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. 

• Forskningssatsningar från Naturvårdsverket:  

- Utlysning om mer hållbar konsumtion, 2020. En utlysning om synteser, 

totalbudget för utlysningen 10 miljoner kr.  

- Utlysning om förorenade sediment, Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten 2020. Med syfte att stödja forskning och stärka tillämpning av 

samhällsekonomiska analyser. Total budget för utlysningen ca 30 miljoner kr. 

 
5  Towards a Sustainable Chemicals Policy Strategy of the Union – Council conclusions, 2019. Council of the European Union. 10279/19.  
6  Commission staff working document fitness check of the most relevant chemicals legislation (excluding REACH), 2019. European 

Commission.  
7  The 8th Environmental Action Programme – Turning the Trends Together – Council conclusions, 2019. Council of the European Union. 

12795/19. 
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- Kumulativa effekter. Sju forskningsprojekt finansierade av Naturvårdsverket och 

Havs- och vattenmyndigheten efter utlysning 2019. Total budget för utlysningen ca 

30 miljoner kr.  

- Mikroplaster. Fem forskningsprojekt 2019-2021.  

- Luftföroreningar och åtgärdsstrategier, ett forskningsprojekt (SCAC 2) 2017-2019.  

• Tuffo: Statens geotekniska institutets, SGI, forskningssatsningar inom Tuffo 

(Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden), ett utvecklingsprogram för 

förorenade områden i Sverige. Målet med Tuffo är ny kunskap som bidrar till att 

saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet giftfri miljö kan uppnås. Just nu 

finns 11 pågående projekt inom Tuffo.  

Det finns också olika pågående projekt på olika lärosäten och institut som finansierats genom 

andra satsningar än de ovan nämnde, t.ex. öppna utlysningar, samt inom kommuner, länsstyrelser 

och regioner, både forskningsprojekt och projekt i syfte att inspirera fler till att bidra till praktiskt 

arbete mot en giftfri miljö.  

Aktuella internationella forskningssatsningar och relaterad samverkan  

Flera internationella initiativ finns som tydligt bidrar till ökad kunskap till nytta för arbetet mot en 

giftfri miljö. Flera EU-projekt från EUs pågående ramprogram inom forskning och innovation 

Horisont 2020 (H2020) har idag svenskt deltagande.  

• PARC – i pipeline. Inför EU:s nya ramprogram för forskning och innovation Horisont 

Europa inrättas nya typer av partnerskapsprogram. Ett av de ca 49 förslag som lagts av 

kommissionen är ” Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals”, PARC. Ett 

myndighetsdrivet medfinansierat program som syftar till att fylla kunskapsbehov som 

riskvärderande myndigheter har. Många användare finns därmed inom programmet och en 

stor del av innehållet är tillämpad forskning med syfte att direkt nyttiggöras. I praktiken 

kan det t.ex. handla om biomonitorering (som en fortsättning på befintliga HBM4EU), 

innovation i riskbedömning, toxikologiska studier eller ”early warning systems”. Flera 

svenska myndigheter deltar, så även forskare. Beräknas starta våren 2022.   

• HBM4EU – Ett samfinansierat EJP (European Joint Programme) inom H2020 som 

främjar human biomonitorering för att stödja riskbedömningar och reglering av kemikalier. 

Målen med programmet inkluderar att harmonisera studier, utveckla metoder, ta fram 

jämförbara exponeringsdata och förse beslutsfattare med forskningsbaserad kunskap. 

Programmet är femårigt, 2017-2021. Sverige är partner, koordinerat av Naturvårdsverket.  

• HERA – Health Environmental Research Agenda for Europe. Ett pågående ”coordinator 

and support action” finansierat projekt inom H2020 med uppgift att ta fram en tioårig 

forsknings- och innovationsagenda inom miljö, klimat och hälsa. 24 partners, däribland 

svenska forskare. Agendan var beräknad att vara klar dec 2021 och förväntas leda till 

utlysningar inom Horisont Europa.  

• EURION – Ett kluster av åtta H2020-projekt om hormonstörande ämnen, med fokus på 

nya test- och screeningmetoder. Alla finansierade via samma utlysning, projekten pågår 

2019-2023 och klustret koordineras av Danmark. Projekten som är del av klustret är 

OBERON, FREIA (svenskt deltagande), ERGO, SCREENED, GOLIATH (svenskt 
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deltagande), ATHENA (svenskt deltagande), EDCMET och ENDpoiNTs (svenskt 

deltagande, svensk koordinator).  

• Euromix – Ett H2020-konsortium av 22 organisationer i 17 länder som syftar till att bidra 

till riskbedömning av blandningar av kemikalier genom bl.a. nya harmoniserade och 

validerade metoder. Svenska forskare finns med.  

• EDC-MixRisk – Ett H2020-projekt om metoder för riskbedömning av kemikalier på 

barn. Sverige-tungt med 7 svenska universitet som partners (tidigare knutna till Swetox), 

samt 5 europeiska universitet och ett amerikanskt. Svensk koordinator. 2015-2019.  

• EU-ToxRisk – Ett H2020-projekt pågående 2016-2021. Med ambitionen om att driva ett 

paradigmskifte inom toxikologin, till nydanande metoder utan djurförsök. Totalt 38 

partners från EU, däribland svenska, och en från USA.  

• SOLUTIONS – Ett forskningsprogram finansierat från EU:s 7:e ramprogram, som 

adresserar komplexa blandningar av kemikalier på land och i vatten, och relaterad 

metodutveckling. Sverige partner. Slutfördes 2019.  

• SOILveR – En plattform i Europa för forskning och kunskapsutbyte om mark och land 

där SGI är aktiv deltagare. Kring markfrågor har ett ”coordinator and support action” 

finansierat projekt genom H2020, INSPIRATION, tidigare också tagit fram en europeisk 

strategisk forskningsagenda om mark, markanvändning och markförvaltning. Sverige 

deltog, genom SGI. Ett annat närliggande nätverk om markfrågor, SNOWMAN, har också 

funnits. 

• European Human Exposome Network – Ett nätverk av nio stycken H2020-

finansierade forskningsprojekt som studerar miljöpåverkan på människors hälsa, där vissa 

har tydligare koppling till Formas ansvarsområden än andra. Luftföroreningar, buller, 

kemikalier och urbanisering är exempel på ämnen som adresseras. 126 forskningsgrupper i 

24 länder är partners. Projekten är HEDIMED (svenskt deltagande), LongITools (svenskt 

deltagande), REMEDIA, ATHLETE, EPHOR (svenskt deltagande), EXIMIOUS, 

EQUAL-LIFE (svenskt deltagande), EXPANSE (svenskt deltagande), HEAP (svenskt 

deltagande och svensk koordinator).  

• EIRENE RI – i pipeline. EIRENE RI, Research Infrastructure for EnvIRonmental 

Exposure assessment in Europe, utgör den första infrastrukturen för exposome, d.v.s. 

miljödeterminanter för hälsa, inom EU. Ansökan blev beviljad inom ESFRI (the European 

Strategy Forum on Research Infrastructures), 2021 och befinner sig i en uppstartsfas med 

partners från 17 länder, däribland Sverige.  

• NORMAN network – Ett nätverk för utbyte av information om nya miljöföroreningar 

och risker, ”chemicals of concern”. Startades initialt med finansiering från EU:s 6:e 

ramprogram men är idag ett permanent självförsörjande nätverk av myndigheter, 

forskningsorganisationer, akademi och intressenter, 80 medlemmar i 21 europeiska länder, 

samt Kanada, USA och Asien.   

• Joint program initiatives (JPI) inom H2020 är satsningar där partners enas om en vision 

och strategisk forskningsagenda som därefter leder till utlysningar för forskningsprojekt. 

Det finns inget JPI inom giftfri miljö eller miljöföroreningar men några JPI:er bidrar till 

ökad kunskap relaterat till en giftfri miljö, så som JPI:er inom vatten. JPI:erna avslutas när 



 

14 (30) 

 

 

 

Formas arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

 

H2020 går över till Horisont Europa, många av frågorna fortsätter tas om hand i nya 

partnerskapsprogram.  

• Aquatic pollutants – Gemensam utlysning 2020 mellan Water JPI, JPI Oceans och JPI 

AMR (antibiotikaresistens), för att stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation 

kring förekomsten av föroreningar, patogener och antibiotikaresistenta bakterier. Formas 

och VR går in med medel för svenska forskare.  

• Missions – Inom Horisont Europa kommer satsningar göras för att möta ”missions”. 

Fem missions finns: (1) adaptation to climate change, (2) cancer, (3) restore our ocean and 

waters, (4) climate-neutral and smart cities, and (5) a soil deal for Europe. Hur stor 

innebörd som frågor om kemikalier, miljöföroreningar och giftfri miljö får inom dessa 

återstår att se.  
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Vår invärld – Formas satsningar 

Forskning som relaterar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och bedrivs vid universitet, högskolor 

och forskningsinstitut finansieras enligt Formas rapport 20158 till störst del genom det statliga 

basanslaget till lärosäten (35 procent) och av ”annan finansiering” (35 procent). 25 procent  av 

finansieringen kommer från statliga forskningsfinansiärer, och 5 procent från EU. Av de statliga 

forskningsfinansiärerna allokerar Formas mest medel till området, 47 procent av det totala stödet 

av de statliga forskningsfinansiärerna, eller 550 miljoner kr, under 2008-2013. Formas utgjorde då 

en betydande roll för det statliga bidraget till att öka kunskapen för arbetet mot en giftfri miljö, en 

roll som det finns skäl att tro att vi har kvar.  

 

 

 

Figur 2. Fördelning av totalt allokerade medel från de statliga forskningsfinansiärerna till forskningsområden som 

relaterar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Siffror hämtade från rapporten ”Forskning till stöd för att uppnå 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö – Analys och strategi”, Formas 2015. 

Formas nationella tematiska forskningssatsningar 

• Utlysning 2020 – Resurseffektivt och kemikaliesmart. En utlysning som syftar till att öka 

förutsättningar för att en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid 

sida. Tvååriga projekt som syftar till att etablera eller stärka samarbeten mellan områdena. 

Tio projekt med en total budget på 40 miljoner kr pågår 2021-2023.   

• Utlysning 2018: Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter. Tio fyra-åriga projekt 

beviljades medel, pågående projekt t.o.m. 2021/2022, med en total budget på 120 miljoner 

kr. Forskningsprojekten behandlar kombinationseffekter av kemikalier på exempelvis 

reproduktion, ungas hälsa, vatten och bin.  

• Swetox. Mellan 2013 och 2017 hade Formas i uppdrag att, med totalt ca 50 miljoner kr, 

finansiera Swetox, ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper. Ett 

samarbete mellan elva svenska universitet där frågor om hormonstörande ämnen har 

 
8  Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö – Analys och strategi, 2015. Forskningsrådet Formas. Rapport 5:2015. 

ISBN: 978-91-540-6096-5.   
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adresserats. Swetox har haft ett interdisciplinärt angreppssätt och har verkat för nationella 

samarbeten såväl som för internationella samarbeten. Projektledarna anser att projektets 

längd och budget har varit viktig för stabilitet och utveckling både inom forskningsfältet 

men också för samverkan, nätverkande och för de mer juniora forskarnas karriärer. I 

början av 2019 avvecklades Swetox till följd av avsaknad av fortsatt finansiering. Flera av 

forskarna har gått tillbaka till andra lärosäten och infrastrukturen har tagits över av RISE. 

De etablerade samarbetena har fortsatt under det nya namnet SWACCS, Swedish 

Academic Consortium on Chemical Safety.  

• De nationella forskningsprogrammen. De tre etablerade Formas-ledda nationella 

forskningsprogrammen (hållbart samhällsbyggande, klimat resp. livsmedel) har samtliga 

delar som direkt kopplar till målet om en giftfri miljö. Alla tre innehåller skrivelser i 

forskningsagendorna där innebörden av en giftfri miljö inkluderas. Frågor om en giftfri 

miljö och miljöföroreningar är dock inte i fokus i något av programmen utan riskerar i 

samtliga fall att nedprioriteras mot andra frågor. Inga specifika utlysningar har hittills gjorts 

inom något av programmen med fokus mot miljöföroreningar eller en giftfri miljö. Inom 

Formas nya forskningsprogram om hav och vatten ryms flera frågor av vikt för Sveriges 

arbete mot en giftfri miljö i vattenmiljö, så som exempelvis frågor kring vattenkvalitet, 

förorenade sediment och rening.  

Mellan 2010 och 2015 har Formas också finansierat några projekt med bäring på arbetet mot en 

giftfri miljö, genom andra tematiska utlysningar. 2012 blev två projekt beviljade på utlysningens 

tema ”Kemiska ämnen – fokus på kombinationseffekter”. Strax innan blev ett projekt om 

kombinationseffekter också finansierat i en utlysning om starka forskningsmiljöer 2011. 2013 hölls 

en utlysning om forskning kring effektivare sanering av förorenade områden, tillsammans med SGI 

och Naturvårdsverket, inom SGIs forskningsprogram TUFFO (Teknikutvecklings- och 

forskningsprogram inom förorenade områden). I början av 2010-talet finansierade vi även några 

projekt inom säkra livsmedel, dricksvatten, marina föroreningar och diffusa källor.  

Utöver tematiska satsningar finansierar vi för området relevant forskning genom Formas årligen 

återkommande öppna utlysning som är öppen för all forskning inom miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande. En stor del av dessa projekt inom området handlar om miljöföroreningar.  

Annat nationellt arbete på Formas  

Formas miljöanalysfunktion utför systematiska kartläggningar och systematiska översikter för att 

utvärdera hur väl styrmedel hjälper i arbetet med Sveriges miljömål. Inom det uppdraget finns 

möjlighet att göra kartläggningar och översikter relaterade till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. En 

systematisk översikt om hur vattenlevande organismer påverkas av avloppsvatten har utförts och 

kommer publiceras våren 2022. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar om vilka översikter 

som ska göras och fram t.o.m. hösten 2022 ligger fokus för kunskapssammanställningar på klimat 

och biologisk mångfald. Därmed har inga nya översikter inom giftfri miljö initierats under de 

senaste åren.  
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Formas representation i nationella nätverk 

• Toxikologiska rådet. Formas har en formellt utsedd ledamotsplats i Toxikologiska rådet. 

Formas finns inte representerade i den relaterade SamTox, där myndigheters GD:ar finns 

representerade.  

• HBM4EU nationell hub. Formas finns representerad i hubben och följder det arbete som 

utförs i Sverige inom EU-partnerskapsprogrammet om human biomonitorering.  

• PARC nationella myndighetsgrupp och nationell hub. Formas är aktiv i det svenska arbetet 

med det kommande EU-partnerskapet PARC om riskbedömning av kemikalier. Vi har fört 

fram önskemål/krav om transparens, konkurrens och öppenhet i alla led, inkl. öppna 

utlysningar. Vi har även haft en stöttande roll till de andra engagerade myndigheterna i 

frågor om Horisont Europa och partnerskap. Vi kommer fortsatt vara engagerade, in-kind, 

i den nationella myndighetsgruppen, och behjälpliga i arbetet med en bredare nationell 

hub.  

Formas internationella engagemang 

Formas internationella engagemang kring frågor av relevans för en giftfri miljö ligger främst inom 

vattenfrågor och antibiotikaresistens. Formas har under senare år inte varit engagerade i 

internationellt arbete med en mer tydlig inriktning på en giftfri miljö. Inom human biomonitorering 

finns i dagsläget ett European Joint Programming (EJP), HBM4EU (se under rubriken ”Aktuella 

internationella forskningssatsningar och relaterad samverkan”), där Formas bevakar det svenska 

arbetet, vi har inget engagemang in i den europeiska delen. Inför EU:s nya forsknings- och 

innovationsprogram Horisont Europa har vi deltagit aktivt i utvecklingen av det 

partnerskapsprogram som handlar om riskbedömning av kemikalier, PARC, som har ett uttalat 

syfte att bidra till förbättrade förutsättningar för en giftfri miljö, men vi kommer inte gå in som en 

formell partner i dess aktiva fas.  

• PARC – Se tidigare avsnitt för mer information om det här 7-åriga partnerskapet under 

Horisont Europa, med löptid 2022-2028. Formas har varit aktiva i det förberedande 

arbetet med kommer, på grund av avsaknad av öppna utlysningar, inte få in med medel i 

partnerskapet. Formas planerar att vara delaktiga i en aktivitet inom PARC för utbyte av 

erfarenheter hos forskningsfinansiärer. Vi planerar också att vara delaktiga i den svenska 

myndighetsgruppen och den bredare nationella hubben för fortsatt insyn, diskussion om 

medfinansiering och omvärldsbevakning.   

• Utlysning aquatic pollutants – I den gemensamma utlysningen mellan Water JPI, JPI 

Oceans och JPI AMR (se ovan) går Formas (totalt 1,5 miljoner euro avsatt) och VR in med 

medel för svenska forskare. Projekten beslutades i slutet av 2020 och löper 2021-2023.  

• Knowledge Hub on Contaminants – inom Water JPI. Inom Water JPI finns två s.k. 

knowledge hubs i syfte att öka samverkan och utbyte av information mellan forskare och 

intressenter. Ett av dessa är ”Water JPI Knowledge Hub on Contaminants of Emerging 

Concern” som fokuserar på kommande eller av andra orsaker viktiga föroreningar i vatten. 

Formas är aktiva i Knowledge hubbens Steering Committee och har tidigare även varit 

ordförande för densamma. Vi har också finansierat forskares aktivitet i hubben.     
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• Resistera – En utlysning JPI-EC-AMR Transmission dynamic inom JPI AMR 2017, om 

antibiotikaresistens. Ett projekt från utlysningen finansieras av Formas (ca 10 miljoner 

kronor 2017-2019), Gene-gas, om spridningsvägar av multiresistenta bakterier, och 

effekten av behandlingar i vattenreningsverk. 

• Joint program initiatives (JPI) – Formas sitter i styrgruppen för Water JPI och JPI 

Oceans och är aktiv i JPI AMR om antibiotikaresistens, där frågor om miljöföroreningar 

kommer upp. Som tidigare framkommit går JPI:er mot sitt slut och arbetet fortsätter i 

partnerskapsprogram och s.k. missions inom Horisont Europa.    

• Missions – Formas är involverade i arbetet med fyra av de fem kommande ”missions” 

inom Horisont Europa och leder det svenska arbetet med tre av dessa. Vi har därmed bra 

förutsättningar att följa till vilken del frågor relaterade till en giftfri miljö kommer, eller bör 

komma, in i dessa missions.  
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Behov 

Utpekade behov i korthet 

I och med att fältet hela tiden breddas med nya utmaningar - nya kemikalier, nya risker, nya 

exponeringsmönster och ny spridning, så är behovet av forskning fortsatt stort. I dagsläget kvarstår 

många av de behov och kunskapsluckor som påtalades i rapporten från 2015, även om fältet har 

rört sig framåt och ny kunskap har kommit. Andra typer av behov har också tillkommit, eller ökat, 

så som att tillgängliggöra den forskning som finns för myndigheter och andra utförare, men även 

nya frågor så som hur AI kan användas i riskbedömning. Dessa behov har identifierats:       

• Mer kunskap kring frågor som seglat upp på senare tid: 

o Klimatförändringars påverkan på kemikalier och exponering 

o AI i riskbedömning 

o Substitution 

o Giftfri cirkulär ekonomi 

o Sanering 

• Flera andra forskningsfrågor fortsatt högaktuella: 

o Kombinationseffekter, speciellt metoder och riskbedömning 

o Riskbedömning och riskvärdering, inkl. metodutveckling 

o Samhällets prioriteringar av åtgärder och samhällsekonomisk forskning 

• Tvär- och multidisciplinär forskning  

• Samverkan, nyttiggörande och tillämpning  

• Forskningsfältet behöver stärkas för att säkerställa dess framtid i Sverige 

Utpekade behov 2015 

Rapporten som publicerades på regeringsuppdrag 2015 utgjorde en analys och strategi för 

forskning som bidrar mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det konstaterades att starka 

forskningsområden inom Sverige inkluderar miljötoxikologi och miljöteknik. Rapporten pekade på 

utvecklingspotential inom några områden och behov av kunskapsuppbyggnad inom ett antal andra 

områden. Behov av bättre samverkan mellan forskare och utövare poängterades också och ett 

förslag om en samverkansplattform lyftes fram. Här är en sammanfattning av de forskningsbehov 

som lyfts i rapporten (utan rangordning): 

1. Komplexa kemikalieblandningar 

2. Riskbedömning och riskvärdering 

3. Samhällets prioritering av åtgärder 

För att öka förutsättningen att nå målet om en giftfri miljö behövs metodutveckling av: 

4. Metoder för att väga kostnader av riskreglering mot nytta (utveckla vad för typ av nytta) 

5. Metoder som förutsättningslöst kan screena och analysera kemikalier i miljön, och som kan 

hantera nytillkomna kemikalier 

6. Metoder som adresserar nya kemikalier och/eller komplexa kemikalieblandningars (1) 

spridning, (2) hälso- och miljöproblem samt (3) riskbedömning och riskhantering 
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Forskningen behöver: 

7. Ha tvärvetenskapliga ansatser (inkl. humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv) 

8. Att forskningens användare inkluderas från start, redan vid frågeställning och angreppssätt 

Det finns också behov av: 

9. Ökat samverkan och mobilitet mellan akademi och t.ex. myndigheter 

Andra områden med behov och utvecklingspotential: 

10. Substitution – miljöfrågor behöver få större fokus, forskningen om substitution och grön 

kemi sker ofta tillsammans med industri och företag 

11. Sanering – nya innovativa metoder inom miljöteknik, t.ex. relaterat till föroreningar  

12. Toxikogenomik 

13. Ekotoxikologi – miljöexponering och effekter på miljön är betydligt mindre beforskat än 

samma frågor om människan. Området skulle stärkas av tvärvetenskaplig forskning.  

14. Systemanalytiska metoder – ett område i behov att stärkas i sin helhet, bl.a. forskning och 

utveckling av ramverk för riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning och strategisk 

miljöbedömning  

15. Framtida förändringar, inkl. oförutsedda följder av politiska åtgärder, så som effekter av 

ökad återvinning  

Utpekade behov idag – 2022 

Arbetssätt för att få en uppdatering av behoven från 2015 

Inför denna översyn har nyare rapporter, underlag och betänkanden gåtts igenom i syfte att 

uppdatera de behov som pekades ut i rapporten 2015. För att också identifiera vilka behov forskare 

och myndigheter ser som störst idag har informella samtal med både myndighetsrepresentanter och 

några utvalda forskare med brett paraplyseende hållits. Myndighetsrepresentanterna var från 

Kemikalieinspektionen (KEMI), Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens geotekniska 

institut (SGI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelserna. Kontakt 

har också tagits, eller försökt tas, med Havs- och vattenmyndigheten (HAV), Livsmedelsverket 

(SLV), Arbetsmiljöverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Substitutionscentrum.  

Hur ser behoven ut idag?  

Kunskapen om hur ämnen påverkar miljö och hälsa har avsevärt förbättrats under senaste åren och 

är ofta tillräckligt för att vidta åtgärder enligt en fördjupad utvärdering av miljömålen som utfördes 

2019. Men för många ämnen saknas fortfarande kunskap om spridning, exponering och effekter. 

Detta gäller särskilt lågvolymämnen och nanomaterial samt för kombinationseffekter av flera 

ämnen. I samtal har också framkommit att det finns ett fortsatt behov av utveckling av nya 

metoder, samt validering av befintliga metoder som idag inte används inom riskbedömning. Några 

områden har också seglat upp på senare tid med betydelse för arbetet mot en giftfri miljö och som 

påtalats extra mycket under denna översyn.  
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Klimatförändringars påverkan på miljöföroreningar och exponering 

Hur påverkas exponering och spridning av miljöföroreningar av klimatförändringen? I och med 

klimatförändringen och ett ökat fokus på frågan så har också frågan om vilka effekterna blir på 

förekomst och spridningsmönster av miljöföroreningar väckts. ”Ny-gamla” miljöföroreningar kan 

komma fram när isar smälter, ny spridning av (nya?) miljöföroreningar uppstår vid ökade bränder, 

och ökad regnmängd orsakar mer spridning av miljöföroreningar i dagvattnet. Nya matvanor till 

följd av ändrade levnadsmönster som uppstått av klimatförändringen riskerar också att vi 

exponeras för nya miljöföroreningar. För att möta denna samhällsförändring behövs mer kunskap 

om hur förekomst, spridning och exponering av miljöföroreningar kan komma att förändras och 

vilka samhällseffekter det kan leda till. I förlängningen kan mer kunskap också leda till behov av 

åtgärder. Det här är ett kunskapsbehov som har uppkommit efter 2015 års rapport, och har lyfts 

speciellt mycket under workshops (t.ex. kring framtagandet av HERA – Health Environment 

Research Agenda for Europe) och konferenser (t.ex. ERA-EnvHealth konferens i oktober 2020 på 

temat ”Environmental Health and Equity”) under senare tid.   

Det här är frågor som tydligt påverkar och kopplar in till samtliga av Formas nationella 

forskningsprogram: klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel och hav och vatten.  

Digitalisering och AI i riskbedömning 

Digitalisering och AI kan möjliggöra en utveckling av säker och effektiv riskbedömning. Här finns 

stor potential att utveckla dagens riskbedömning men ett sådant skifte är också förenat med många 

utmaningar. I samtal har det framkommit att man ser stora möjligheter och fördelar med en 

utveckling av riskbedömningsmetodiken där AI används, men att arbetet med det på sin höjd är i 

en uppstartsfas. Det behövs mer kunskap och forskning kring hur AI kan användas och integreras i 

riskbedömning, och hur utmaningar kan överbryggas. Detta är ett kunskapsbehov som inte 

framkom i rapporten 2015.  

Substitution 

I och med skärpt lagstiftning byts fler ämnen ut i produkter i syfte att minska exponeringen för 

farliga ämnen. Substitution brukar definieras som ”utbyte eller minskning av farliga ämnen i 

produkter och processer med mindre farliga eller ofarliga ämnen, och samtidigt uppnå en likvärdig 

funktionalitet via tekniska eller organisatoriska åtgärder”. För företag som medverkade i Formas 

kartläggning 2015 var, enligt rapporten, substitution av farliga ämnen i produkter och processer 

antagligen det viktigaste området att utveckla kunskapsmässigt. Sedan dess har arbetet med att 

substituera farliga ämnen fortsatt och 2018 inrättade regeringen Substitutionscentrum för att bistå 

både näringsliv och offentlig sektor med kunskap och underlätta ett substitutionsarbete. Därmed 

har spridning av kunskap kring substitution ökat. Trots det visar samtal under 2020 att det fortsatt 

finns stora behov av mer kunskap och forskning. Substitution bidrar till exempel till att nya 

kemikalier kommer ut på marknaden, som det inte alltid finns tillgänglig toxikologiskt data för. Här 

finns också en koppling till cirkulär ekonomi där mer giftfria produkter efterfrågas från början. 

Substitution blir då en viktig del, med att få bort farliga ämnen från början, medan det också är 
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viktigt att ämnen de ersätts med inte är toxiska. I rapporten 2015 nämndes också att miljöfrågor 

relaterat till substitution behöver få större fokus.  

Giftfri cirkulär ekonomi 

Under 2020 publicerade EU en handlingsplan för cirkulär ekonomi och regeringen har beslutat om 

Sveriges nationella strategi för området. Att uppnå både en giftfri miljö och en cirkulär ekonomi är 

viktigt så väl som utmanande. I en cirkulär ekonomi riskerar material flöda runt som innehåller 

farliga ämnen. I Kemikalieinspektionens underlag till regeringen med förslag på strategi och nya 

etappmål inom Giftfri miljö 2020 (rapporten ”Giftfritt från början”) poängteras behovet av ett 

giftfritt och resurseffektivt kretslopp. Ett av förslagen till nya etappmål som då fördes fram var just 

”Giftfri cirkulär ekonomi”. Där förespråkas att varor från början bör designas för återanvändning 

och återvinning. För att kunna förena målet om en giftfri miljö och en cirkulär ekonomi behövs 

samverkan mellan områdena stärkas och forskning som tar sig an båda perspektiven stärkas.  

I utvärderingen av miljömålen 2019 framgår även att det också behövs forskning och innovation 

för att utveckla kemiska ämnen, material och varor som kan ingå i giftfria och resurseffektiva 

kretslopp, samt kring hur befintliga materialflöden kan avgiftas. I samtal har behov av utveckling av 

riskbedömning- och livscykelanalysmetodik för att mer anpassat kunna bedöma risker med flöden 

också kommit, så väl som behov av att öka kunskap kring olika systemfrågor kopplat hit.    

Det här är ett område där forskningsbehov ökat kraftigt under senare tid.  

Sanering  

Sedan 2015 har sanering fått större fokus på den politiska agendan likväl som i andra sammanhang. 

Just nu, och fram till 2023, pågår ett regeringsuppdrag att genomföra insatser för bättre kunskap 

om förorenade sediment, en fråga som inkluderar sanering men också andra frågor. I maj 2020 

presenterade också Försvarsmakten en handlingsplan för områden förorenade med PFAS. Under 

2020 hade Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten också en utlysning för 

forskningsprojekt om förorenade sediment. 2019 samarrangerade Formas en workshop med SGI, 

SGU och Naturvårdsverket för att samla intressenter och diskutera kunskapsläget och 

forskningsbehov om förorenade sediment. I rapporten ”Förorenade sediment – behov och 

färdplan för en renare vattenmiljö” från SGU 20189 påtalas att det behövs mer kunskap och 

forskning ”om risken vad förorenade sediment kan utgöra för människa och miljö och om lämpliga 

efterbehandlingsmetoder”, samt att ”forskningen behöver vara behovsgrundad och tillämpbar”.  

Kombinationseffekter av kemikalier och andra föroreningar  

Mycket arbete har pågått och pågår kring kombinationseffekter. En utredning presenterades 2019 

(”Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av 

ämnen”) med förslag på action points. Vår bedömning är att det idag finns ett större consensus 

kring hur blandningar bör hanteras givet nuvarande kunskapsläge och att riskbedömare och 

lagstiftare inte ska invänta mer fakta utan agera utifrån den kunskap som redan finns. Utredningen 

 
9 Redovisning av miljömålsrådsåtgärd. Förorenade sediment – behov och färdplan för en renare vattenmiljö (sgu.se) 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1821-rapport.pdf
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och EU:s nya kemikaliestrategi presenterar förslag om allokeringsfaktor för blandningar i 

riskbedömning, utredningen föreslår också en gruppvis hantering av kemikalier. Utvecklingen och 

användningen av olika tekniker för att fylla dataluckor har ökat och gruppvis hantering av 

kemikalier har förbättrats och ökat möjligheten till dess användning för regulatoriska syften. Trots 

utvecklingen finns ett behov av ytterligare forskning om grupperingsstrategier för regulatoriska 

syften bedömer samma utredning.  

Flera europeiska forskningsprojekt om kombinationseffekter pågår, och Formas nationella 

utlysning på temat har resulterat i tio pågående projekt på temat. Mer kunskap finns idag än 2015, 

tillräckligt för att börja agera förebyggande. Men det saknas fortfarande mycket och viktiga data 

och eftersom nya kemikalier ständigt kommer in på marknaden så tillkommer hela tiden nya 

forskningsbehov om kombinationseffekter. För en mer faktabaserad, korrekt riskbedömning i 

framtiden behövs mer kunskap. Även för att identifiera ”snälla” kemikalier som kan användas, 

också nödvändigt för en säker substitution. Under en workshop ordnad av Swaccs i december 

2019 framkom att det fortsatt finns behov av mer tvärdisciplinär forskning, likväl som fortsatt 

metodutveckling och mer kunskap kring verkliga blandningar som människor, djur och miljö 

utsätts för. 2018 publicerades en internationell grupp av forskare en review artikel där liknande 

behov belyses10. I samtal har också ett behov av att bredda begreppet och forskningen om 

kombinationseffekter lyfts, till att innefatta mer än kemikalier: människa, djur och miljö exponeras 

för så väl kemikalier som luftföroreningar etc, samtidigt.  

Inom det kommande partnerskapsprogrammet om riskbedömning, PARC, är 

kombinationseffekter också en del (av många).  

Riskbedömning och riskvärdering 

Dagens väletablerade riskbedömningsmetodik har funnits länge och kan inte fullt ut hantera dagens 

läge med många fler kemikalier på marknaden, samexponering av blandningar, och nya typer av 

kemikalier vars toxicitet ser annorlunda ut än ”gamla” kemikaliers. Återcirkulering av material och 

kemikalier i en cirkulär ekonomi ställer också andra krav på riskbedömningsmetodik. Det finns ett 

behov av att utveckla dagens riskbedömning och riskvärdering och idag pratas det om ”nästa 

generationens riskbedömning”. Det behövs både att dagens riskbedömningsmetodik anpassas till 

det kunskapsläge som råder, men också att ny kunskap för säkrare riskbedömning tas fram. 

Riskbedömning, riskvärdering och riskreglering behöver kopplas ihop med tvärvetenskaplig 

forskning.  

Det finns idag en ökad acceptens för datoriserade metoder, AI kan komma att bidra till effektiv 

och säker riskbedömning men många utmaningar finns med det och mer kunskap behövs. Det 

finns också en ökad acceptens för in vitro-metoder för identifiering av farliga egenskaper. Även en 

ökad samsyn kring att hantera kemikalier gruppvis11.   

”Eftersom nya och potentiellt skadliga ämnen ständigt tillkommer finns ett trängande behov av att 

utveckla metoder som förutsättningslöst kan screena och analysera kemikalier” står det i 2015 års 

rapport. Här påtalas också att det behövs mer forskning för att utveckla toxikologiska metoder som 

 
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018308420?via%3Dihub  
11 Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen, SOU 2019:45.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018308420?via%3Dihub
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lämpligt och tillförlitligt kan förutsäga riskerna för att kemiska ämnen och blandningar ska orsaka 

skador. Metoder och mättekniker som utvecklas behöver också valideras, ett perspektiv som 

efterfrågas att man ska uppmärksamma när projekt finansieras. ”Nya och förbättrade 

analysmöjligheter och prediktiva metoder kan kraftigt öka samhällets kapacitet för att utföra tester 

och riskbedömning, och därmed effektivt stödja riskhantering av kemikalier”. Samma behov har 

påtalats i samtal som ägt rum under 2020. Även om framsteg görs så finns flera utmaningar och 

behoven om fortsatt metodutveckling är stor och utgör en väsentlig del av att kunna bedriva en 

säker och mer ändamålsenlig riskbedömning.  

Det kommande partnerskapsprogrammet om riskbedömning av kemikalier, PARC, syftar till att ta 

ett gemensamt krafttag för att utveckla nästa generationens riskbedömning. Trots det kan det 

fortsatt finnas behov av nationella satsningar för att möjliggöra en förflyttning och anpassning av 

riskbedömningsmetodikern till dagens behov.  

Samhällets prioritering av åtgärder och samhällsekonomisk forskning 

Redan i rapporten 2015 konstaterades att den samhällsvetenskapliga miljöforskningen relaterad till 

giftfri miljö och forskning kring systemanalytiska metoder är områden med stor 

utvecklingspotential. I de uppdaterande samtalen framgår att läget är oförändrat. Det finns t.ex. 

behov av mer samhällsekonomisk forskning inom kemikalier likväl som modeller för 

samhällsekonomiska kostnadsberäkningar. Även mer kunskap kring framtida effekter av 

förändringar och politiska åtgärder, så som effekter av ökad återvinning eller klimatförändringen, 

framkom.  

Tvär- och multidisciplinär forskning 

Utmaningarna med att nå en giftfri miljö kräver ett brett angreppssätt där kunskap inom många 

discipliner behövs: toxikologiska studier, analysmetoder och riskbedömning behövs sida vid sida 

med samhällsekonomiska ställningstaganden, styrmedel och humanistiska perspektiv. Behov av 

mer tvär- och multidisciplinär forskning finns inom många av forskningsfälten inom giftfri miljö. 

Forskare som vi har varit i kontakt med poängterar dock utmaningarna med tvär- och 

multidisciplinär forskning. Startsträckan är lång vid dessa samarbeten då tid behövs både för att 

förstå de olika disciplinernas språk samt att få tillit för varandras arbete. En forskare konstaterade 

t.o.m. att tvärvetenskapliga projekt helt enkelt är för svårt, och att det för att fungera kräver väldigt 

duktiga forskare inom samtliga discipliner och att man istället bör lägga krut på interdisciplinära 

projekt. Forskare vi samtalade med efterfrågade även utvärdering av tvärdisciplinära satsningar 

innan nya liknande satsningar görs. Forskare lyfte också att systemet inte främjar denna typ av 

samarbeten, och syftar då till meriteringssystemet, bedömningen av forskningsansökningar samt 

publicering av vetenskapliga artiklar.  

Nyttiggörande och tillämpning 

Samverkan, nyttiggörande och tillämpning har varit en röd tråd genom både rapporten från 2015 

och denna översyn. Genomgående återkommer ett tydligt behov av ökad samverkan och ökad 



 

25 (30) 

 

 

 

Formas arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

 

nyttiggörande av de forskningsresultat som finns, men också av ett behov av forskning som täcker 

användares upplevda kunskapsluckor.  

Utmaningarna med att nå en giftfri miljö är många och kräver ett brett perspektiv där samverkan 

och informationsutbyte mellan forskare, myndigheter, näringsliv och andra användare är viktigt. 

För att möjliggöra ett sådant utbyte föreslogs det i rapporten 2015 att en samverkansplattform skulle 

bildas. Någon sådan har ännu inte bildats. Några nätverk finns, eller har funnits, så som Swetox 

och numera Swaccs, Toxikologiska rådet och olika nätverk inom EU-projekt etc. men inget 

nationellt lika heltäckande som samverkansplattformen syftade till. Det finns ett fortsatt behov av 

former för ett brett nätverkande och samverkan, antingen genom en plattform eller andra 

aktiviteter som fyller samma behov. Det finns en önskan om mötesplatser.  

I samtalen har också ett behov av att tillgängliggöra de forskningsresultat som finns framkommit.  

Användare har i många fall inte möjlighet att läsa de många vetenskapliga artiklar som publiceras 

utan efterfrågar att resultat och slutsatser tillgängliggörs i ett format som är lättillgänglig. Inom 

miljötoxikologi finns t.ex. en uppsjö av vetenskapliga artiklar där forskningen ofta är på en så 

detaljerad nivå att det är svåranvänt för användarna. T.ex. skulle 

synteser/kunskapssammanställningar kunna göras och kommuniceras i ett mer 

populärvetenskapligt format för att nyttiggöra den forskning som bedrivs.  

Myndighetsrepresentanter har också berättat att de upplever att de behov av ny kunskap, tillämpad 

forskning, som de ser i sin verksamhet inte täcks av de forskningssatsningar som görs. Det finns en 

upplevelse av att den tillämpad forskning som de ser behov av inte finansieras av 

forskningsfinansiärer idag. Innehållet i det nya partnerskapsprogrammet PARC syftar till stor del 

till att överbrygga mellan dagens grundforskning och myndigheters behov. 

Stärka fältet 

Forskarna är oroliga att ett starkt forskningsfält, framför allt inom toxikologi, riskerar att försvagas 

till följd av färre studenter, utbildningar, pensionsavgångar och svårigheter att behålla forskare 

tidigt i karriären när konkurrensen om forskningsmedel är hård. Andra lyfter att det kan ge 

incitament till att inkludera fler discipliner in i forskningsfrågorna. En återkommande 

diskussionspunkt i olika forum är också hur forskningsfinansieringen inom kemikalieområdet har 

utvecklats över tid, där vissa har en bild av att finansieringen har minskat medan andra inte delar 

den bilden. Åsikterna går tydligt isär och här finns ett behov av en strategisk analys. Sverige är och 

har under en längre tid varit starka inom toxikologi och har ofta stått sig väl i konkurrensen i 

utlysningar inom EU, nu står fältet inför uppgiften att bibehålla nivån nationellt och internationellt 

trots delvis förändrade förutsättningar.  
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Möjliga satsningar för att möta behoven 

Identifierade behov       Möjlig aktivitet 

Mer kunskap kring frågor som seglat upp på senare tid: 

 Klimatförändringars påverkan 
på kemikalier och exponering 

• Utlysning på temat ”föroreningar i ett föränderligt klimat” i 
syfte att öka kunskapen kring hur klimatförändringar påverkar 
förekomst, spridning och exponering av nya och gamla 
miljöföroreningar. Bör prioriteras då dessa frågor är 
högaktuella, nya och dessutom kommer öka, ny kunskap 
behövs. Direkt koppling till alla Formas nationella program.  

 AI i riskbedömning • Utlysning med syfte att bygga upp kunskap kring hur AI kan 
användas i riskbedömning och hur utmaningar kan 
överbryggas. 

 Substitution • Utlysning på temat substitution med tyngd på kunskap av 
betydelse för att kunna etablera en välfungerande 
substitution. T.ex. samhällsekonomisk forskning inom 
kemikalier, rörlighet mellan akademi och näringsliv eller andra 
användare.  

 Giftfri cirkulär ekonomi • Utlysning för att främja kunskapsuppbyggnad och ökad 
samverkan mellan forskning kring cirkulär ekonomi och kring 
giftfri miljö, från målkonflikt till måloptimering. Utlysningen ” 
Resurseffektivt och kemikaliesmart” som adresserar det 
öppnade i dec 2020 och resulterade i tio pågående projekt 
2021-2023.  

• Följa upp med utlysning för längre forskningsprojekt när 
samarbetsytor har kunnat byggas upp efter utlysningen 2020.   

 Sanering • Utlysning i linje med forskningsbehov som identifierats i 
utredningar och andra formella rapporter, t.ex. kring 
förorenade sediment. Pågår flera initiativ inom området 
genom andra aktörer.  

Flera andra forskningsfrågor fortsatt högaktuella: 

 Kombinationseffekter, speciellt 
metoder och riskbedömning 

• Utlysning om kombinationseffekter med fokus på 
metodutveckling och behov för riskbedömning efter de tio 
pågående projekten från utlysningen 2018 är slut, d.v.s. efter 
2021. Alt en utlysning som fokuserar på metodutveckling, där 
kombinationseffekter är en väsentlig del.  

 Riskbedömning och 
riskvärdering, inkl. 
metodutveckling 

• Utlysning om metodutveckling för att främja nydanande 
toxikologistudier och riskbedömning. Skulle kunna göras i 
kombination med att tydligt inkludera kombinationseffekter 
enligt förslag ovan. Även inkluderat metodutveckling för mer 
förutsättningslös screening.  

• Stötta deltagande i PARC om förutsättningarna inom PARC 
gällande öppna utlysningar ändras. 
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 Samhällets prioriteringar av 
åtgärder och 
samhällsekonomisk forskning 

• Utlysning på temat. En del av fältet som Formas inte tidigare 
haft någon satsning eller bidragit till att stärka. Det kommer 
heller inte in så många ansökningar med sådan vinkling i vår 
årliga öppna utlysning. Frågorna är dock nog så viktiga för 
samhällets arbete mot en giftfri miljö. 

Tvär- och multidisciplinär 
forskning  

• Tydligt inkludera tvär- och/eller multidisciplinär forskning i de 
satsningar vi gör. 

Samverkan, nyttiggörande och 
tillämpning 

• Mötesplatser: Idéer: forskare samtalar om specifika frågor i 
syfte att komma framåt i frågor där åsikter spretar och gör 
användares tolkning svår ”snillen spekulerar”, workshop där 
forskare och användare pratar om möjligheter och behov 
kopplat till databaser som finns, lärosäten – ta vara på 
varandras kompetenser. 

• Utlysningar: synteser, rörlighet mellan akademi och aktörer, 
utlysning i samverkan med myndigheter, behov inom giftfri 
miljö - forskningsprojekt tillsammans med användare. 

• Nyttiggörande: sprida resultat från synteser i 
populärvetenskapligt format, följt av t.ex. Formas frukost, 
inkludera användare redan i projektplaneringen. 

• Samverkansplattform. 

Forskningsfältet behöver 
stärkas för att säkerställa dess 
framtid i Sverige 

• Att möjliggöra för forskare tidigt i karriären att söka i de 
utlysningar vi gör.  

• Långsiktiga satsningar. 

• Att ha långsiktiga och stora satsningar som möjliggör ett 
risktagande och större inkludering av mer juniora forskare i 
forskningsprojekten.   

• Strategisk analys över forskningsfinansieringen inom 
kemikalieområdet över tid. 
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Strategi framåt 

För att uppnå Giftfri miljö-målet så är det tydligt att det finns tre olika typer av behov: (1) mer 

forskning, (2) att forskningsresultat som redan finns tillgängliggörs, likväl som (3) en ökad 

samverkan mellan forskare, myndigheter, näringsliv och andra aktörer. Formas har i vårt uppdrag 

möjlighet, och viss skyldighet, att bidra till att fylla dessa luckor. I vårt arbete framåt med en Giftfri 

miljö ämnar vi arbeta systematiskt genom flera ansatser.  

Långsiktig nationell satsning på forskning och innovation för giftfri miljö 

Vi ser ett behov av att ta en ännu större ansats inom forskning, innovation och samverkan som kan 

bidra till arbetet mot en giftfri miljö. Vi undersöker därför förutsättningarna för att etablera en 

långsiktig nationell satsning på forskning och innovation för giftfri miljö. 

En sådan satsning skulle syfta till att samla forskare och andra aktörer, öka samverkan och 

nyttiggörandet och bedriva utlysningar i en framåtsyftande anda. Det skulle möjliggöra ett ännu 

mer systematiskt arbete med förutsättningar att ta ett ännu bredare och större grepp och uppnå fler 

synergier. Det skulle exempelvis kunna göras genom ett nationellt forskningsprogram, en numera 

etablerad och välfungerande form för satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade 

samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och 

samhällsaktörer. En annan möjlig form skulle kunna vara ett strategiskt innovationsprogram, eller 

någon annan typ av ändamålsenlig programform.  

Vi ser att en programsatsning skulle möjliggöra en plattform där forskare, myndigheter, näringsliv 

och andra användare samlas för att utbyta erfarenheter, utöka förståelses för varandras behov och 

möjliggöra ny samverkan. Det skulle ge möjlighet att bland annat:  

• Identifiera hinder och målkonflikter för att uppnå en giftfri miljö. 

• Möjliggöra att lösa samhällsutmaningen genom ett samskapande (“co-creation”) 

angreppsätt. 

• Sprida kunskap och forskningsresultat. 

• Vara ett forum för diskussion om forsking- och kunskapsbehov, möjligheter och 

utmaningar med målet, förutsättningar för kunskapsuppbyggnad. 

• Öka tillämpningen av forskning, både befintlig och ny. 

• Ge förutsättningar för en portfölj av utlysningar med större möjlighet att främja forskning 

och öka kunskapen för att Sveriges miljökvalitetsmål om en giftfri miljö ska nås. 

Prioriterade insatser 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något, och därmed krävs en prioritering när satsningar ska 

göras framöver. När det kommer till forskningssatsningar stödjer Formas vision för arbetet med en 

giftfri miljö att Formas prioriterar de frågor som är nyuppkomna eller av annan anledning extra 

angelägna för att möjliggöra att arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kan föras framåt. Men 

också som kan driva fältet, framtidens riskbedömning eller samhällsfrågor framåt, eller som vi ser 

att vi i nuläget finansierar få forskningsprojekt kring trots viktiga frågor för en framfart inom fältet. 
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Det innebär att vissa frågor inte kommer prioriteras för tematiska utlysningar, utan att dessa får 

fortsatt finansieras genom årliga öppna utlysningen. För att kunskapen ska komma till 

nyttiggörande på riktigt inom området behövs också en bättre överföring av kunskap, bättre 

samverkan och mer tillgänglig. Vad som bör prioriteras kommer ändras med tiden i takt med att 

behov och samhället utvecklas. I dagsläget ser vi betydande behov inom bland annat följande 

områden: 

• Miljöföroreningar/kemikalier i ett föränderligt klimat: Dessa frågor är högaktuella, 

nya och kommer dessutom öka, ny kunskap behövs. Här sker just nu en utveckling i och 

med pågående klimatförändringar. Det här är ett relativt obeforskat område och behov av 

kunskap kring hur förekomsten av kemikalier och andra miljöföroreningar påverkas av 

klimatförändringen kommer öka. Arbete med en giftfri miljö på samhällsnivå sker inom 

många sektorer och områden, allt ifrån produkten på konsumentmarknaden och 

inomhusmiljö till stadsmiljön, mark, vatten och livsmedel. Hur klimatförändringen 

påverkar förekomsten, spridning och exponering av miljöföroreningar är viktigt för alla 

Formas nationella program – klimatet är själva drivkraften. Ett eventuellt förändrat 

exponeringsmönster av ämnen påverkar utemiljö och byggd miljö så väl som i gamla och 

nya livsmedel, och vatten. En sådan utlysning har en tydlig koppling till samtliga av Formas 

fyra nationella program.  

• Cirkulär ekonomi och giftfritt i symbios. Även här sker en snabb utveckling. Cirkulär 

ekonomi är på allas läppar och strategier har under senaste åren presenterats på både 

nationell som EU nivå. Ett ökat cirkulärt användande av material förändrar 

exponeringsmönster för kemikalier och andra miljöföroreningar och den snabba 

utvecklingen gör att det är brådskande att samverkan och kunskap ökar för att möjliggöra 

att en cirkulär ekonomi och målet om en giftfri miljö kan uppnås sida vid sida.    

o En utlysning med kortare bidrag (två år) för att skapa och öka samverkan mellan 

områdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö pågår redan inom ramen för Formas 

arbete med cirkulär ekonomi. Utfördes i slutet av 2020 med beslut våren 2021.   

o Utlysningen bör följas upp med en utlysning om projektbidrag efter ett till två år 

där de samarbeten som etablerats (eller nya) kan ta forskningen vidare och etablera 

forskning i gränslandet mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö och bistå 

samhällsutvecklingen med mer kunskap för att kunna nå båda målen sida vid sida.  

• Synteser. Det finns ett tydligt behov av att den stora mängd forskningsresultat som redan 

finns idag inom vissa frågor behöver tillgängliggöras för att kunna nyttiggöras. En utlysning 

om synteser, i linje med vårt uppdrag om nyttiggörande, kunna hjälpa till, för störst effekt 

med efterföljande kommunikationsaktiviteter från Formas.  

o En utlysning om synteser/kunskapssammanställning för frågeställningar med 

identifierat behov av sammanställning av kunskapsläget. Projekt bör utföras i nära 

samarbete med användare. Syftet är att tillgängliggöra forskningsresultat i ett mer 

lättillgängligt format.  

o För att ytterligare nyttiggöra och tillgängliggöra forskningsresultaten för 

myndigheter, näringsliv och andra aktörer föreslås att Formas följer upp med 

kommunikationsaktiviteter så som en populärvetenskaplig skrift och t.ex. Formas 

frukost.  
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• Rörlighet mellan akademi och myndigheter och andra organisationer. I syfte att öka 

samverkan och utbyte av kunskap mellan forskare och myndigheter eller andra 

organisationer. En utlysning kan göras helt på temat giftfri miljö, eller i samverkan med de 

nationella programmen förutsatt att forskningsfält med relevans för en giftfri miljö tydligt 

inkluderas.  

• Samhällets prioriteringar av åtgärder och samhällsekonomisk forskning. En del av 

fältet som Formas inte tidigare haft någon satsning eller specifikt bidragit till att stärka. Det 

kommer heller inte in så många ansökningar med sådan vinkling i vår årliga öppna 

utlysning. Frågorna är dock nog så viktiga för samhällets arbete mot en giftfri miljö. 

• AI i riskbedömning. AI inom riskbedömning är nytt och en omställning som knappt har 

påbörjats. En utlysning inom det skulle syfta till att bygga upp kunskap kring hur AI kan 

användas i riskbedömning och hur utmaningar kan överbryggas.  

• Metodutveckling. Behovet av metodutveckling är fortsatt väldigt stor, utvecklingen skulle 

främjas av en specifik satsning som fokuserar på att utveckla metoder som är av 

användning för toxikologiska studier och för riskbedömning. Så som för blandningar eller 

för förutsättningslös screening. En sådan satsning skulle också kunna inkludera utveckling 

av riskbedömningsmetodik.  

Internationellt arbete 

Sveriges EU-strategi och Formas instruktion uppmanar till ökad internationell 

forskningssamverkan inom EU och globalt. Vi har, med anledning av ett upplägg utan öppna 

utlysningar, tagit ställning mot att gå in finansiellt i det nya partnerskapet PARC. Vi bör dock ta en 

ökad aktiv roll i att följa och medverka till att ett ökat svenskt deltagande i internationella 

forskningssatsningar som syftar till att främja arbetet mot en giftfri miljö uppnås.  

Formas fortsatta omvärldsbevakning  

I Formas fortsatta arbete är det också viktigt att fortsätta omvärldsbevakningen inom området. Det 

är viktigt att följa utvecklingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö inom Sverige, men också arbetet 

med kemikalier på EU-nivå (ECHA, kommissionen osv), forskningssatsningar inom EU och nya 

Horisont Europa. Utöver utvecklingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bör också utvecklingen 

av miljökvalitetsmålen ”Frisk luft”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Grundvatten av god 

kvalitet”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”God bebyggd miljö” följas. I och 

med att miljökvalitetsmålen gällande vatten och bebyggd miljö bevakas i Formas arbete kring 

vattenfrågor respektive hållbart samhällsbyggande finns behov att mer aktivt följa målet för ”Frisk 

luft”, samt bevaka beröringspunkter med övriga frågor kopplat till grön omställning och Formas 

ansvarsområden. Det är också viktigt att identifiera synergier och luckor gentemot de nationella 

forskningsprogrammen om Hav och vatten, Hållbart samhällsbyggande, Klimat och Livsmedel. 

Det finns också andra angränsande områden att vara observant på, så som till exempel cirkulär 

ekonomi.  
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