
ANSÖKAN OM MEDEL TILL SYNTESER VID CEC   2012-05-31 

Synteser är ett viktigt verktyg vid CEC för att presentera forskningsresultat, kommunicera om 
forskningen och öka tillgängligheten av relevanta resultat över disciplingränserna och för 
användare.  

DEFINITION 

Med syntes avses vid CEC att man kombinerar information från olika källor, såväl egna som 
andra, för att belysa en specifik frågeställning inklusive robusta rön och väsentliga 
osäkerheter. En syntes är inte en genomsyn, ”review” eller referat i meningen att den skulle 
söka lyfta fram all tillgänglig information (till exempel alla forskningsartiklar som skrivits om 
ämnet). Snarare skall relevanta välunderbyggda slutsatser dras baserat på ett representativt 
urval av tillgänglig vetenskaplig information.  

UTGÅNGSPUNKTER FÖR SYNTESER VID CEC 

Syntesinsatser som CEC tillhandahåller resurser till ska: 

• finnas inom eller beröra CEC:s forskningsområden  

• avse en aktuell vetenskaplig frågeställning eller handla om kunskapsunderlag till en viktig 
samhällelig fråga (till exempel sektoriella frågor, statliga utredningar och dylikt) 

• ha en välidentifierad målgrupp/mottagare 

• bygga på forskningen vid CEC, men även ta hänsyn till annan information 

• leda till slutsatser som kan vara diskuterande, problematiserande, kvalitativa eller 
kvantitativa 

• innehålla en referenslista som är så komplett att alla källorna går att hitta utan större 
letande 

• minst en medverkande komma från CEC eller tillhörande forskningsmiljöer 

TILLHANDAHÅLLNA RESURSER 

År 2015 avsätts upp till 500 tkr för syntesinsatser. Kopplingar och möjligheter till samordning 
bör eftersträvas med satsningar på gästforskare, interna friköp och seminarier.  

Som en riktlinje kan resurser för en syntes disponeras enligt nedan: 

Arbetstid motsvarande 1-2 personmånader   80-160 tkr 
Arbetsmöten    15 tkr 
Layout med mera    10 tkr 
Peer review    10 tkr 
Totalt     125-195 tkr 

PROCESS 

Information om möjligheter till syntes distribueras internt vid CEC, inom tillhörande 
forskningsmiljöer samt via Klimatinitiativet. Förslag till syntes tas emot löpande så länge 
årets budgeterade resurser inte disponerats. Även CEC:s ledningsgrupp kan initiera synteser. 



Beslut om resurstilldelning tas av CEC:s ledningsgrupp vid dess första möte efter att ett 
förslag kommit in. Efter beslut ska syntesen finnas framtagen och färdigställd inom sex 
månader. Varje syntes ska genomgå en granskning av två experter. Expertgranskningen kan 
arvoderas. 

Utöver själva syntesrapporten ska även en kortare sammanfattning skrivas. Det sistnämnda 
kan eventuellt publiceras även som ”policy brief” eller” issue brief” vid CEC eller via 
Klimatinitiativet. 

Färdiga synteser ska ges en enhetlig utformning genom en fastställd mall, distribueras via 
CEC:s hemsida och direktsändas enligt förslag av författarna. Valet av språk ska bero på 
målgruppen. Författarna av syntesen ansvarar för de dragna slutsatserna. 

UTVÄRDERING 

Alla synteser ska följas upp och erfarenheterna sammanställas årligen, som underlag för 
eventuella beslut om förändrade rutiner eller resurstilldelning. 

NÅGRA EXEMPEL 

Som exempel av tänkbar omfattning av synteser som CEC stödjer kan nämnas 

• SMHI Klimatologi nr 4 (http://www.smhi.se/publikationer/uppdatering-av-den-
vetenskapliga-grunden-for-klimatarbetet-1.17827) 

• TemaNord 2010:549 (http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-549) 

För övrigt kan inspiration hämtas från de betydligt större syntesansatserna av 

• IPCC:s Assessment Report:s och Special Report:s (www.ipcc.ch) 

• UNEP:s Emission Gap Report 
(http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport) 

• SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapporter (http://www.sbu.se/) 

ANSÖKAN 

Ansökan om medel skall innehålla: 

• Syfte 
• Ungefärlig omfattning och synopsis 
• Tidsplan 
• Medverkande 
• Avsedda mottagare 
• Budget 
• Person- och adressuppgifter till sökande 

Ansökan skickas till administrativ chef Eivor Terne, CEC, hämtställe 50, Eivor.Terne@cec.lu.se 
eller adress Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning, Eivor Terne, 
Sölvegatan 37, 223 62 Lund.  
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