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Exempel på effekter av ett varmare 

klimat i (olika delar av) 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

▪ Förlängd växtsäsong



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

▪ Kombinationer av klimateffekter och andra ”multipla kriser” – Sommaren 2018, 

COVID-19, stigande hav + stormflod 



Vilka delar av samhället påverkas?
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Klimatförändringarna berör alla sektorer
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▪ Produktion – alltmer väderberoende utvinning (vind, vatten, sol, bio)

▪ Distribution – hur påverkas elnätet?

▪ Användning – hur förändras behovet när klimatet ändras?

▪ Andra faktorer har stor inverkan – hur ser framtidens energiförsörjning ut?

Energisektorn – hur påverkas den?



▪ Vindkraft – vind och nollgenomgångar

▪ Vattenkraft – ändrade flöden och säsongsmönster

▪ Kärnkraft – generellt väl rustad

▪ Biokraft – storm, torka, granbarkborre, skogsbrand

▪ Sol – antalet soltimmar

Produktion – hur påverkas energislagen?



▪ I högre utsträckning plötsliga händelser

▪ Storm, skogsbrand, översvämning, värmebölja

▪ Hårda krav på leverans finns redan – underhåll sker löpande, kablifiering

Distribution – hur påverkas elnätet?



▪ I ett varmare klimat med mindre extremkyla minskar behovet av värme

▪ I ett varmare klimat ökar samtidigt behovet av kyla under sommaren

Användning – hur påverkas behoven?



▪ Förordningsmyndigheternas handlingsplaner

▪ Energiforsks nyligen publicerade rapporter om klimatförändringarnas påverkan på 

energisystemet, som involverat ett 50-tal aktörer från energibranschen

▪ Klimatanpassning.se

▪ Pågående Energiforskprojekt studerar vindkraft och vattenkraft 

Mer information



Konsekvenser för Sverige av 

klimatförändringar i andra länder 

– transnationella effekter

▪Handel

▪Finans & försäkring

▪Geopolitik

▪Människor



Expertworkshopar 

våren 2020

▪ Diskuterade 

påverkansvägar

▪ Identifierade risker och 

möjligheter

▪ Prioriterade risker och 

möjligheter

→ 16 risker och 

möjligheter inom 4 

olika områden



Handel

No 4. 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 

No 7. Ökade försäkringskostnader 

i Sverige på grund av förändringar 

på den globala 

återförsäkringsmarknaden till följd 

av extrema väderhändelser 

globalt



Geopolitik

No 12. 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

No 15. 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. 

No 16. Ökad turism och 

arbetskraftinvandring ger ökade 

inkomster och höjd kompetens



16 risker och möjligheter 

inom 4 olika områden

Risker Möjligheter

Handel III I

Finans & 

försäkring

IIII

Geopolitik II II

Människor III I



Läs mera

– transnationella 

effekter

SEI: forskning pågår! CASCADES | SEI

https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/cascades/


Människors hälsa – exempel värmeböljor & 

Covid-19



Covid-19 och värmeböljor

▪ Riskgrupperna överlappar 

▪ Sårbara: äldre människor, de kroniskt sjuka

▪ Utsatta: socioekonomi, yrke/sysselsättning



Åtgärder motvekar varandra

▪ Isolering och social distans ökar sårbarheten under 

värmeböljor

▪ Gemensamma nedkylda rum

▪ Användning av fläktar/luftkonditioneringssystem



Påverkan på vården

▪ Hög belastning: kommer människor att söka vård vid symptom 

på värmestress? 

▪ Arbetsmiljö: personal i sjukvården som bär skyddsutrustning 

kan komma att  uppleva värmestress i form av förhöjd 

djupkroppstemperatur och uttorkning.

▪ Behov av beredskap

▪ T.ex. ändrade rutiner, framtagande av åtgärdsplaner, 

spridning av information (symptomen liknar varandra)





WHO/Europe | 

Climate change -

Health advice for 

hot weather during 

the COVID-19 

outbreak (produced 

by WHO/Europe)

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/publications/2020/health-advice-for-hot-weather-during-the-covid-19-outbreak-produced-by-whoeurope


▪ Ett exempel på:

▪ Behov av holistisk riskhantering 

▪ Implementering av flexibla lösningar som kan 

hantera parallella kriser

▪ Betydelsen av samarbete och koordinering



Integrering av hälsa

▪ Hälsoaspekter bör integreras i allt klimatanpassningsarbete och 

samordnas för bästa effekt för både djur, natur och människors 

hälsa. 

▪ Behov av övervakning, finansiering och kunskapsuppbyggnad

▪ EUs nya klimatanpassningsstrategi: observatorium för klimat och 

hälsa

"The pandemic is a reminder of the intimate and delicate relationship between people 

and planet. Any efforts to make our world safer are doomed to fail unless they address 

the critical interface between people and pathogens, and the existential threat of climate 

change, that is making our Earth less habitable."

WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Address to the 73rd World 

Health Assembly.  May 18th 2020.



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!

Tack för oss!


