
Värdefulla synpunkter på programmet vid det första mötet med 
referensgruppen  
 

Den 30 november 2015 träffade forskarna programmets referensgrupp för första gången under 
en förmiddag på KTH. Deltagarna och programmet presenterades och alla deltog i ett 
grupparbete om vilka typer av beslut som har betydelse för klimatanpassning och vilka som 
fattar dessa. Nedan redovisas några intryck från mötet: 

”Referensgruppen har en väldigt bra sammasättning, och de är både intresserade och kunniga” 
säger Karin Mossberg Sonnek, forskare från FOI och ledare för WP3, som också framhöll att 
en hel del av de beslut som lyftes fram under mötet var sådana som forskarna i programmet 
ännu inte tänkt på själva.  

Misse Wester forskare från KTH, som leder WP4, tyckte att forskarna fick bra input vad 
gäller beslut och beslutssituationer med relevans gäller klimatanpassning. ”Den här 
diskussionen visar på komplexiteten i beslutsfattandet, vi har en bra grund att stå på men 
mycket behöver analyseras vidare”.  

Marianne Lilliesköld från Naturvårdsverket, som sitter med i referensgruppen, tyckte också 
att sammansättningen av referensgrupen, med både forskare och praktiker, var mycket bra 
men undrar samtidigt hur pass flexibla forskarna är när det gäller att ta in nya synpunkter? 
Hon poängterar också betydelsen av avnämaranpassad kommunikation från programmet så att 
kunskapen når ut till dem som behöver den. 

Även Lotta Andersson från bl.a. SMHI och som också sitter i referensgruppen, tyckte också 
att resultatspridningen blir viktig. Hon hoppas arbetet i programmet kan integreras med 
systerprojektet Hazard Support som hanterar hur kvantitativa uppskattningar kan förbättras, 
såväl vad det gäller dess kvalité som dess relevans för lokala tillämpningar. ”Genom att vi är 
med från resans start ökar även möjligheten att Nationellt Kunskapscentrum för 
Klimatanpassning vid SMHI, tillsammans med MSB, kan bidra till att användning av de 
metoder som tas fram och testas i projektet sprids till flera än de som deltar i pilotprojekten” 
säger Lotta.  
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