
Robust-programmet visar upp sig! 

 

Nu är det ett år sedan Robustprogrammet startade och resultaten börjar rulla in och kommer att 

utmynna i minst två publikationer under hösten 2016. I samband med det har programmet nyligen 

visat upp sig vid två klimatanpassningskonferenser och ett internt möte och nedan berättas kort om 

dem: 

Fyra forskare från programmet var med på en klimatanapassningskonferens i Norge i augusti (the 

Fourth Nordic Climate Change Adaptation Conference, http://nordicadaptation2016.net/) där vi 

hade en poster som ledde till flera givande diskussioner om robusta beslutsstödmetoder. Det fanns 

också en hel del intressant på agendan som t.ex. en session om beslut under osäkerhet. Sammantaget 

var det ett bra tillfälle att skaffa sig en överblick över klimatanpassningsfronten i Norden men 

samtidigt var det väldigt mycket naturvetenskap och påfallande lite resultat från samhällsvetenskaplig 

forskning som presenterades och det var synd då undertiteln på konferensen var ”From research to 

action and transformation”. Ett glapp i forskningen om hur den praktiska klimatanpassningen skall gå 

till alltså. 

Två forskare var med på den svenska Klimatanpassningsdagen 2016 och som ordnas varje år 

(http://www.aktuellhallbarhet.se/konferens/klimatanpassning-2016). En forskare presenterade 

principerna för robusta beslut under en session och en annan pratade om hur människor uppfattar risk 

och hur man kan kommunicera kring detta. Intresset för robusta beslutsstödsmetoder visade sig vara 

stort av att döma från att en rad personer tog kontakt efter presentationen för att få reda på mer om de 

kommande resultaten. Presentationen om riskkommunikation berörde frågor om hur man kan –eller 

om man ens bör – kommunicera klimatförändringar. (En längre artikel om detta finns här: 

http://www.aktuellhallbarhet.se/psykologidoktorn-strunta-att-kommunicera-om-klimatet/) Det fanns 

också en hel del intressant att ta till sig på konferensen som t.ex. de webbverktyg som nu finns för 

planering vad gäller klimatanpassning och som gjort av bl.a. SGI. 

Vid ett internt möte på FOI, avdelningen för försvarsanalys, berättade en forskare om programmet i 

stort, vad som kännetecknar robusta beslut och vad vi vet så här långt om hur man fattar beslut i 

samhället idag i frågor som berörs av ett förändrat klimat. Diskussionerna under seminariet handlade 

mycket om kopplingen till samhällets krisberedskap eftersom det är område som FOI arbetar mycket 

inom. 
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