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FORSKNING SOM STÖDJER  
BESLUTSFATTANDE
Stora delar av samhället är beroende av väder och vatten. Ett förändrat klimat 
skapar nya utmaningar och ökar kraven vad gäller säkerhet och miljö.

SMHIs forskningsavdelning utvecklar kunskap och 
verktyg för att beskriva nyckelprocesserna i atmosfären, 
i havet och på land. Forskningen utvecklar avancerade 
modeller och tekniker för att använda observationer i 
prognoser och modellbaserade bedömningar.

Resultaten används ofta som beslutsstöd i samhälle 
och näringsliv och som hjälp att identifiera nya utveck-
lingsmöjligheter.

FORSKNINGSAKTIVITETER PÅ SMHI
Forskningsavdelningens uppdrag är att arbeta med 
långsiktig modellutveckling och att förbättra kvaliteten 
av prognoser och beslutsstöd, för praktisk samhälls-
nytta. Avdelningen utgör en kompetensresurs för SMHI 
och för svenska samhället. Forskningen bedrivs ofta i 
internationella samarbeten, finansierad utifrån ansök-
ningar i konkurrens med aktörer världen över.

Forskningsaktiviteter på SMHI fokuserar i huvudsak på 
tillämpningar inom:

Meteorologi
Hydrologi
Oceanografi
Klimat
Närliggande miljöområden

Forskningsavdelningen består av sex enheter med sam-
manlagt drygt hundra medarbetare, varav 89 med dok-
torsexamen. Verksamheten bygger på ett omfattande 
samarbete med andra institut, universitet och 
forsknings aktörer både i Sverige och internationellt
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Forskningsområden
METEOROLOGI
Forskningen inom meteorologi ska öka kvaliteten i vä-
derprognoserna. Nära samarbete med europeiska 
forsknings konsortier är nödvändigt. Forskningen foku-
serar huvudsakligen på att förbättra startvärdena i mo-
dellerna, införliva observerade värden i prognoserna 
och att modellera de fysikaliska processerna, men också 
tillämpningar som prognoser av extremväder, för vind-
kraft eller vägväder.

HYDROLOGI
Hydrologiska enheten utvecklar prognos- och scenario-
verktyg för vatten, beskriver hydrologiska konsekvenser 
av en klimatförändring, och modellerar vattenkvalitet 
och flöden av ämnen i avrinningsområden, för Sverige, 
Europa och världen. Enheten bidrar till bättre besluts-
underlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt 
till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten 
och kraftindustrin. Arbetet utförs både för externa an-
vändare och som stöd till SMHIs operationella produk-
tionsenheter.

OCEANOGRAFI
Den oceanografiska forskningen kretsar kring Öster-
sjön, Nordsjön och Arktiska havet. Anpassning till 
framtida klimat och begränsning av klimateffekter är 
två viktiga forskningsområden. Forskningsresultaten 
används vid bekämpning av oljeutsläpp, för sjöfart och 
sjöräddning, varningar till havs samt som beslutsunder-
lag för miljömål och vattenförvaltning i Sverige och 
andra länder.

LUFTKVALITET
Forskning inom luftkvalitet täcker modellering av at-
mos- färisk spridning, kemiska och fysikaliska 
atmosfärs processer och nedfall av luftburna ämnen på 
global och lokal skala. En mängd olika modeller utveck-
las och tillämpas. Huvudmålet är att stödja svenska 
myndigheter och samhället i stort med expertkompe-
tens inom luftmiljöområdet och därmed bidra med un-
derlag till uppföljning och åtgärder för att nå EUs luftdi-
rektiv och de svenska miljömålen. 

ATMOSFÄRISK FJÄRRANALYS
Forskning inom satellit- och radarområdet handlar 
främst om information kring nederbörd och molnighet. 
Aktiviteterna är riktade mot operativ meteorologi, hy-
drologi och oceanografi, men också klimatforskning. 
En stor del av forskningen utförs inom ramen för inter-
nationella projekt i samarbete med flera europeiska län-
der. 

KLIMATMODELLERING – ROSSBY CENTRE
Forskningen vid Rossby Centre fokuserar på ökad kun-
skap om klimatet, utifrån meteorologiska, oceanogra-
fiska och hydrologiska aspekter. Arbetet omfattar mo-
dellutveckling och -utvärdering samt forskning kring 
klimatförändringar och tillämpningar i form av proces-
studier. Mycket kraft läggs på produktion av klimatsce-
narier i internationella samarbeten. Metoder för scena-
rioutvärdering och ensembleanalyser utvecklas och 
tillämpas. Långtgående samarbeten i den bredare forsk-
ningsvärlden är en viktig del i att stödja effekt- och an-
passningsstudier.
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Globala och regionala klimatmodeller utvecklas.

Den flerskaliga atmosfäriska transport-och kemiska modellen MATCH.


