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https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/hallbar-affarsutveckling/konsekvenser-for-sverige-av-klimatforandringar-i-andra-lander-ny.pdf


 Handel 

 Finansiell sektor 

 Människors rörelsemönster 

 Energi (infrastruktur) 

 Livsmedel 

 Geopolitik 

 

 Baserat på en ökning av den globala 

medeltemperaturen på mer än två grader 

 ND-GAIN 

 Ingen etisk hänsyn 

Rapportens indelning 



 Risk för försvårad import av vissa varor 

 

 Möjlighet till ny farled 

 Möjlighet till ökad efterfrågan på skog och energi 

 Möjlighet till utveckling av nya exportvaror 

Handel 



Finansiell sektor - risker 

 

 Risk för förlust av finansiella tillgångar utomlands 

 Risk för förlust av fysiska tillgångar utomlands 

 Risk för global finansiell instabilitet 

 Risk genom återförsäkringsbolag 

 



Finansiell sektor - möjligheter 

 

 

 Möjlighet för andra att investera i Sverige som kan 

anpassa bra och inte är lika utsatt 

 Möjlighet för Sverige att investera i projekt inom 

klimatanpassning utomlands 



Människors rörelsemönster - risker 

 

 

 Risk för minskad vinterturism på lång sikt 

 Risk för påfrestningar på resurser genom ökad turism 

 Ökad risk för (nya typer av) smittor 



Människors rörelsemönster - möjligheter 

 

 

 Möjlighet till ökad arbetskraftsinvandring 

 Möjlighet till ökad turism på kort sikt 

 



 

Energi (infrastruktur) 

 

 

 Risk för skador på infrastruktur utomlands genom 

extremväder 

 Risk för ökade priser på el genom förändrade 

förutsättningar för produktion utomlands 

 

 Möjlighet till ökad svensk export av el som följd av 

relativt gynnsamma förhållanden 

 Möjlighet till ökad innovation och energieffektivitet 

som följd av relativt gynnsamma förhållanden 

 



Livsmedel 

 

 

 Risk för försämrad livsmedelskvalitet 

 Risk för ökade priser på livsmedel 

 Risk för minskat utbud av livsmedel 

 

 Möjlighet till ökad export av livsmedel 

 



 Risk för ökade konflikter i utsatta områden 

 Risk för ökat akut bistånd 

 Risk för ökade spänningar i Arktisområdet 

 … med risk för följder på andra ställen 

 

 Möjlighet till ökat svenskt utvecklingssamarbete och 

inflytande internationellt 

 Möjlighet till ökat internationellt samarbete i Arktis 

Geopolitik 



 

 

Frågor? 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M932/M932.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2019/e-2019-nr-01-klimatforandringarnas-paverkan.pdf

