
Klimatcafé Göteborg 2021
- klimatanpassning i fokus 



Vad är ett klimatcafé ?
➢ Ett multidisciplinärt och fältbaserat 

workshopkoncept utvecklat av 
professor Floris Boogaard vid Hanze
Universitet i Holland

➢ Utgår från tvärsektoriellt deltagande 
från myndigheter, allmänhet, 
akademi, näringsliv, 
intresseorganisationer

➢ Ger insikt i ex sårbarhet, kunskaps-
och kommunikationsbehov kring 
klimatanpassning i urbana områden

➢ Konceptet har genomförts 
framgångsrikt i 15 städer i 4 
världsdelar sedan 2014. 
Bla i Malmö 2019



Om Klimatcafé Göteborg 2021

• När? 7-11 juni 2021

• Plats? Uppstart och slutseminarium i 
Hörsalen hos Länsstyrelsen.
Fältarbete genomförs på olika platser 
runtom i Göteborg och Mölndal

• Genomförande kopplat till World Ocean 
day 8 juni, instiftat av FN



Om Klimatcafé Göteborg 2021
Preliminärt övergripande syfte:
”Att öka medvetenheten om klimatanpassning, 
kopplingen till vattenförvaltning o olika initiativ 
kring klimatförändringarna”

Samarbetspartners:
- Länsstyrelsen Västra Götaland, 

klimatsamordningsfunktionen
- Göteborgs stad
- Göteborgs naturhistoriska museum
- Mölndalsåns vattenråd

Dialog om samarbete även med:
- Universeum
- MSB
- ?

Arrangör:
Vattenmyndigheten Västerhavet



Kortfattad arbetsprocess för konceptet

• Urval av workshopteman – frågeställningar identifieras gemensamt 

med samarbetspartners

• Team av handledda universitetsstudenter-

kunskapsinsamling/dokumentation (fältmätningar, intervjuer, 

visualiseringar, film bla)

• Insamlad information analyseras och sammanställs

• Resultat presenteras på avslutande nätverksseminarium för 

deltagande och inbjudna intressenter 



Preliminära workshopteman för klimatcafé 

Göteborg 2021 

❖ Climatescan – kartanalys risk och sårbarhet

❖ Vattenkvalitet – provtagning och UVdrönare

❖ Citizen science – intervjuer klimatanpassningstema

❖ Vattendragsvandring
❖ Performance art – klimatanpassning
❖ Design solutions – urbana ytor
❖ ?



Förväntade resultat och nyttor 

• Ökad medvetenhet om klimatanpassning

• Gemensamma lärdomar för alla inblandade 

samhällsaktörer inkl allmänhet

• Nätverkande – nya kontaktytor

• Vetenskapliga resultat – artiklar

• Dokumentation och kommunikation – filmer, 

artiklar, utvärderingar mm 

• Att bygga vidare på…





Join ClimateCafé Gothenburg, June 7-11th , Sweden
ART &   citizen science

Join us for a climate scan during World Ocean Week Gothenburg

Our cities are becoming increasingly vulnerable to climate change and there is an urgent need to become more resilient. ClimateCafé is a method 

to assess different parameters in the field that give a quick insight in the vulnerability of a defined urban or rural area and develop potential 

solutions in an international and transdisciplinary setting. In ClimateCafé Oldenburg you will learn more about stormwater management, water 

quality and water governance in urban areas. Together we will map existing climate adaptation measures, assess the water quality in Oldenburg’s 

shallow waters with mobile phones and underwater drones and explore citizens’ perceptions on climate adaptation. We will apply design thinking 

to come up with innovative solutions for a water sensitive city. You will present your solutions at the international Water Co-Governance 

Conference 2020 to experts from UK, Germany, Belgium, the Netherlands and Denmark. More info: https://climatecafe.nl/news/

Joining the programme is free, and food and drinks are provided! Interested? Email Doutsen Krol: d.a.a.krol@pl.hanze.nl

https://climatecafe.nl/news/

