
KLIMAT- OCH 
SÅRBARHETSANALYS



I lathunden finns en metod
▪ ISO 14091:2021 Anpassning till 

klimatförändringar – Riktlinjer för 
sårbarhet, effekter och 
riskbedömning

▪ Klimatrelaterade risker i 
översiktsplanering – Metodstöd

Lika i alla metoder:

• Arbetet behöver förberedas.

• Risker ska i analysen identifieras och 

prioriteras på ett strukturerat sätt.



Förberedelser
▪ Vilket system ska analysen göras för?

▪ Vilka klimateffekter/hot ska inkluderas i analysen?

▪ Relevant kunskapsunderlag?

Påverkan inom kommunens 

direkta ansvarsområde

Påverkan inom kommunens hela geografiska 

område inklusive all verksamhet, såväl privat, 

ideell som offentlig

Översiktsplan

Översvämningar
Prioriterade 

utmaningar
Alla klimateffekter

Påverkan av nutida och 

historiska väderhändelser

Scenarier för framtida 

klimat



Förberedelser
▪ Vilken annan utveckling kan påverka sårbarheten?

▪ Hur ska analysen genomföras?

▪ Vad ska tas fram?

▪ Vilka ska delta i arbetet

Global utveckling Klimatomställning

Befolkningsutveck-

ling och 

åldersstruktur

Bred kompetens

Metod
Tidsperspektiv

Nutid, nära framtid, 

avlägsen framtid

Resurser

Transparent dokumentation



Analys utifrån förberedelser



Frågor som är viktiga att ställa i 
analysen

▪ Vilka verksamheter och grupper påverkas och hur? 

▪ Finns det särskilt känsliga geografiska områden? 

▪ Finns det särskilt sårbara grupper? 

▪ Hur allvarligt blir det om det händer?

▪ Hur olika blir utfallet med olika utsläppsscenarier och tidsperspektiv?

▪ Utförda åtgärder?



Bedöm sannolikhet och konsekvens
▪ I nutid, nära framtid och avlägsen framtid. 



Dokumentera informationen

Ange samhällsfunktion

Människors hälsa

STEG 2: KONSEKVENSER OCH SÅRBARHETER

Klimateffekt Händelser NUTID

År 

2050

År 

2100

Konsekvenser per 

händelse

Särskilt sårbara grupper 

eller geografiska områden

Identifierat behov av 

ytterligare underlag

Berörda förvaltningar/ 

verksamheter

Befintliga planer/ 

styrdokument Redan vidtagen åtgärd

Minnesanteckning:

ex. underlag för bedömning, 

hur gick diskussionen

EXEMPEL: Värmeböljor Varmt inomhus på vårdboenden Folk mår dåligt och dör Vårdboenden i områden med 

risk för värmestress

Behovsinventering av 

vårdhem 

Hälsa/sjukvård och 

fastighetsägare

Vårdplanen. Avtal med 

fastighetsägare. 

Utbildning

Dåligt arbetsklimat för personal på 

vårdboenden

Personalen mår dåligt Personal på vårdboenden. Behovsinventering av 

vårdhem

Hälsa/sjukvård och 

fastighetsägare

Vårdplanen. 

Arbetsmiljödokument. 

Utbildning

Risknivå 1-3

(Sannolikhet * 

Konsekvens)



Stöd i andra metoder
▪ Sammanställning av relevanta dataunderlag för översvämningsrisker samt ras, skred och 

erosion i Klimatrelaterade risker i översiktsplanering – Metodstöd.

▪ Metod effektkedjor i ISO 14091:2021 Anpassning till klimatförändringar – Riktlinjer för 
sårbarhet, effekter och riskbedömning



Förmåga och 
kapacitet för 
klimatanpassning

• Organisation
• Teknologi
• Kunskap
• Ekonomi

Ökande CO2

Minskade skördar

Påverkan 1

Ekonomiska förluster 
och minskad 

livsmedelsförsörjnings-
förmåga

Ökande 
temperatur

Förändrad 
nederbörd

Intensiva 
stormar

Extrem 
nederbörd

Stigande hav
Extrem 
värme

Surare 
hav

Skogs-
bränder

Ändrade 
regnperiod

Ändrade 
luftströmm

Översväm-
ning ras & 

skred

Ändrad 
vattenkvalitet

Värmeböljor 
torka

Ändrad 
luftkvalitet

Strand-
erosion

System 2System 1 System 3 System 4

Påverkan 2

Känslighet

• Vattenbehov
• Värmetålighet
• Inte robust 

infrastruktur
• Särskilda 

riskområden

Risk 1 Risk 2

Hot

Gradvis förändring Extrema händelser

Exponering
Påverkan

Risk



Tips
▪ Välj en metod som ni känner er hemma med. Det viktiga är att på ett 

strukturerat sätt identifiera och prioritera risker om möjligheter. 

▪ ISO ambitiös men kan vara bra om ni vanligtvis arbetar med ISO-
standarder.

▪ Översiktsplanering om det är i just det sammanhanget ni ska göra 
analysen.

▪ Lathunden framtagen för kommuner men kan även användas av andra.

▪ Om ni dokumenterar arbetet är det enklare att gå tillbaka och uppdatera 
om ny kunskap framkommer. 


