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Exempel på effekter av 

klimatförändringarna i Sverige

▪ Översvämning från skyfall

▪ Översvämning från sjöar och vattendrag

▪ Havsnivåhöjning

▪ Ändrad mark- och luftfuktighet

▪ Ras och skred

▪ Erosion

▪ Förändring i snötäckets djup och varaktighet

▪ Längre och intensivare värmeböljor

▪ Förändring i antalet nollgenomgångar

▪ Torka



Vad måste vi förbereda oss för? 

▪ Extremvädrens snabba förlopp – värmebölja, översvämning, ras, skogsbrand

▪ Förändring på längre sikt – stigande hav, längre växtsäsong, ändringar i ekosystem

▪ Indirekta effekter – handel, finans, geopolitik, människor



Vilka delar av samhället påverkas?
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Klimatförändringarna berör alla sektorer
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Konsekvenser för Sverige av 

klimatförändringar i andra länder 

– indirekta effekter

▪Handel

▪Finans &Försäkring

▪Geopolitik

▪Människor



Handel

Möjligheter till ökad självförsörjningsgrad och export 

av livsmedel

Ett förändrat klimat kan ge ökad möjlighet till odling, 

lagring och export av fler och andra grödor i Sverige 

på grund av längre växtsäsong här, samt genom att 

andra regioners produktionsförhållanden försämras. 

Hinder: nybyggnation på odlingsmark



Finans&Försäkring

Ökade försäkringskostnader i Sverige 

på grund av förändringar på 

den globala återförsäkringsmarknaden 

till följd av extrema väderhändelser globalt



Geopolitik

Möjlighet för Sverige till ökat bilateralt/internationellt 

samarbete, kunskapsöverföring och bistånd

Sverige har kompetens och teknisk utveckling inom 

klimatanpassningsområdet som bör spridas till 

andra länder för att minska deras sårbarhet.

Detta kan minska globala oroligheter 

och migration, och därmed indirekt 

vår egen sårbarhet. 



Människor 

Ojämn resursfördelning och socio-ekonomiska 

skillnader i Sverige förstärks av indirekta effekter

Redan utsatta grupper i Sverige drabbas hårdast 

av högre priser på importerat livsmedel samt vid 

smittor och sjukdomar. 

Ökad turism och arbetskraftinvandring 

ger ökade inkomster och höjd kompetens



Mera information 

– indirekta effekter

klimatanpassning.se

http://www.klimatanpassning.se/


▪ Produktion – alltmer väderberoende

▪ Distribution och användning – alla behöver energi

▪ Klimatförändringar utomlands – hur påverkas Sverige?

Energisektorn – hur påverkas den?



Energisektorn – hur påverkas den?



Energisektorn – hur påverkas den?



▪ Klimatanpassning.se

▪ Förordningsmyndigheternas handlingsplaner

▪ Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet (Energiforsk + 
SMHI, Chalmers, IVL, och 15-tal andra energiaktörer)

Mer information



Kulturarv – hur påverkas det?









Mer information

▪ Klimatanpassning.se

▪ Riksantikvarieämbetet

▪ Länsstyrelserna

http://klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/kulturarv-1.22571
https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/


Sammanfattning

▪ Klimateffekter märks av i hela Sverige på olika sätt

▪ Alla sektorer påverkas 

▪ Vad som påverkar din verksamhet vet du bäst

▪ Mer information finns på klimatanpassning.se

▪ Fördjupad information finns på respektive myndighets hemsida

Vi måste både minska utsläppen av växthusgaser, och anpassa samhället



Tack för att ni har lyssnat!


