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SAMMANFATTNING  

Den här rapporten ger en internationell översyn över hur arbetet med klimatanpassning organiseras i 

tre länder och regioner vars politiska system, naturgivna förhållanden och förväntade påverkan från 

klimatförändringar är relativt lika de i Sverige. Särskilt fokus i genomgången ligger på hur arbetet 

organiseras på vad som motsvarar svensk kommunnivå vad gäller samordning, kunskapsförsörjning 

och finansiering. Rapporten jämför och diskuterar klimatanpassningsarbete i Danmark som land, 

delstaten Sachsen i Tyskland samt provinsen Québec i Kanada. Rapporten beskriver hur dessa tre 

länder och regioner har integrerat klimatanpassning i sina befintliga regelverk för samhällsplanering, 

hur de har använt sig av kunskapsbaserade verktyg samt hur de har samordnat samarbetet mellan olika 

myndigheter vad gäller genomförning av anpassningsåtgärder, samhällsskydd och krisberedskap. 

Rapporten visar att klimatanpassningsarbete i de tre utvalda fallen baseras på omfattande politisk 

ramverk i form av klimatanpassningsplaner- och strategier. Dessa ramverk består av grundliga 

utredningar av klimatrelaterade risker på kommunalnivå, prioritiering och planering av 

anpassningsarbete samt implementering av förebyggande och skyddande åtgärder som tenderar att 

bygga på central samordning och samfinansiering. Erfarenheter i Sachsen och Québec visar också att 

regionala nätverk för främjande av samarbete mellan kommuner, statliga myndigheter, forskning och 

näringsliv kan vara ett bra sätt att förankra klimatanpassningsarbete på den lokala och regionala nivån. 

Dessutom påpekar rapporten också att arbete med samhällskydd och krisberedskap kan förbättras 

genom att centralisera det administrativa och operationella ansvaret för krishantering vid naturolyckor, 

sätta upp ett centralt förvarningssystem samt genom att förtydliga arbetsdelningen mellan kommuner 

och de olika statliga myndigheterna.  
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1. INTRODUKTION  

I den här rapporten ges ett internationellt perspektiv på det svenska klimatanpassningsarbetet genom 

en redovisning och analys av hur motsvarande arbete organiseras och samordnas i andra länder. 

Särskilt fokus ligger på hur arbetet organiseras på vad som motsvarar svensk kommunnivå vad gäller 

samordning, kunskapsförsörjning och finansiering. Syftet är att utröna hur klimatanpassning kan 

integreras i ett befintligt regelverk för samhällsplanering, vilka kunskapsbaserade verktyg används för 

att uppnå detta mål, samt vilka samarbetsformer som är lämpliga för att samordna arbete med 

klimatanpassning, samhällsskydd och krisberedskap mellan olika statliga, regionala och kommunala 

myndigheter. Rapporten jämför och diskuterar tre fall: Danmark som land, delstaten Sachsen i 

Tyskland samt provinsen Québec i Kanada. Dessa är särskilt intressanta då deras politiska system, 

naturgivna förhållanden och förväntade påverkan från klimatförändringar är relativt lika de i Sverige.  

2. KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH KLIMATANPASSNING  

2.1 IPCC´s nya rapport 

I sin senaste rapport skrev FNs vetenskaplig klimatpanel IPCC att uppvärmning av atmosfären  

numera är otvetydig, och att många av de förändringar i klimat som har observerats sedan 1950 är utan 

motstycke under de senaste årtionden till årtusenden (IPCC 2013). Enligt IPCC kommer den globala 

medelsnittstemperaturen med stor sannolikhet att öka med minst 1.5 grader tills slutet av seklet 

jämfört med perioden 1986–2005. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga med samma 

hastighet som de gör idag förutser IPCC en ökning av tempteraturen mellan 2.8 och 4.8 grader. På 

grund av närheten till Nordpolen kommer temperaturökningen vara kraftigare i Sverige jämfört med 

resten av Europa. Enligt IPCC kommer klimatförändringar orsaka större risker från i synnerhet 

extrema nederbördshändelser. Dessutom förväntas att den totala nederbörden ökar samtidigt som 

snömängden minskar vilket kan förändra risker från översvämningar.  Klimatförändringar kan också 

medföra nya risker från stigande havsnivå och stormflod. (Kovats et al. 2014) 

2.2 Klimatanpassningsarbete i Sverige 

Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 har kommunerna i Sverige en central roll när det gäller 

att hantera möjlig påverkan av klimatförändringar samt att genomföra anpassningsåtgärder på lokal 

nivå. Utredningen förklarade att kommunerna har det juridiska huvudansvaret för 

bebyggelseplanering, planering av förbyggande åtgärder, samhällsskydd och ett stort antal andra 

politiska områden som är avgörande för klimatanpassningsarbete. Samtidigt krävde utredningen också 

en tydligare övergripande samordning av klimatanpassningsarbete och en förbättring av 

sammanställning, vidareförmedling och användning av kunskap om klimatförändringar och lämpliga 

anpassningsåtgärder. (SOU 2007:60).  

Efter utredningen  har klimatanpassningsarbetet satts igång i Sverige. Samordning av 

klimatanpassningsarbete på regional nivå drivs idag genom klimatanpassningssamordnare som 

vanligtvis finns på varje Länsstyrelse och som ska inta en koordinerande roll gentemot kommuner, 

näringsliv och berörda sektorsmyndigheter (Prop. 2008/09:162). Dessutom har lagstiftning vad gäller 

ansvar vid naturolyckor och förebyggande åtgärder också reformerats sedan mitten av 00-talet. År 

2006 infördes lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LXOH) (SFS 2006:544). Enligt den nya lagen ska kommuner och 

landsting utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser som analyserar vilka extraordinära händelser i fredstid 

som kan inträffa i kommunen. Dessutom ska kommuner och landsting, med beaktande av risk- och 

sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära 
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händelser. Dessutom har länsstyrelse tillsyn över kommunerna och ska bedöma i vilken utsträckning 

enskilda kommuner har utfört sina skyldigheter. (Andersson 2009). 

3. METOD 

Rapporten bygger på en litteraturgenomgång av befintliga politiska strategier och planer vad gäller 

klimatanpassning, forskning om samordning av klimatanpassningsarbete och andra relevanta 

rapporter. Danmark, Tyskland och Québec utvaldes för att i alla de tre fallen har kommuner ett relativt 

stor självstyre vad gäller fysisk planering och en stor del av ansvaret för klimatanpassningsarbete 

ligger på de kommunala myndigheterna. Situationen i de tre fallen liknar alltså mycket den 

ansvarsfördelningen för klimatanpassningsarbete som vi har i Sverige.  

4. FALLSTUDIER 

I den här delen av rapporten utreds klimatanpassningsarbetet i Danmark, delstaten Sachsen i Tyskland 

och provinsen Québec i Kanada. Särskilt fokus ligger på samhällsplanering och hur ansvaret för 

planering och genomförände av anpassningsåtgärder fördelas och samordenas mellan statliga, 

regionala och kommunale myndigheter.  

 

4.1 Organisation av samhällsplanering i de tre fallen 

Danmark 

Sedan 1970-talet har det danska ramverket för samhällsplanering i Danmark utvecklats från en 

tämligen rigid top-down-struktur för koordinering av markanvändningsfrågor till ett mer 

decentraliserat system. Tidigare låg ansvaret för ledning på statlig nivå, formellt strukturerat via vissa 

obligatoriska riktlinjer för planering på region- och kommunnivå. Nationell policy för rumslig 

planering implementerades via regionala planer och i sin tur sedan genom att de regionala planerna 

utgjorde förpliktigande grundförutsättningar för de kommunala planerna. Mellan 2000 och 2007 

genomfördes dock fundamentala reformer av den danska administrativa indelningen med 

decentralisering som huvudsakligt tema, om än med visst inslag av centralisering. Danmarks 14 så 

kallade amt (ungefär motsvarande län) slogs ihop till fem regioner vilket också medförde en 

förflyttning av ansvaret för samhällsplanering till kommunnivå. Kommunerna gavs med detta formell 

auktoritet över proaktiva och strategiska planeringsaspekter, i tillägg till deras traditionella fokus på 

markanvändning och stadsplanering. Ansvar för kustnära planering, implementering av EU:s 

vattendirektiv och övergripande planering för Köpenhamnsregionen flyttades i sin tur upp på statlig 

nivå (Damsgaard 2014). 

Danmark Sachsen, Tyskland Québec, Kanada 

CZ 
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Sachsen (Tyskland) 

Tyskland är en federal republik och karakteriseras som sådan av ett komplext och decentraliserat 

system för samhällsplanering, där funktioner ligger på såväl federal, delstatlig (Länder), regional 

(Landkreise) och kommunal (Gemeinden) nivå. Planeringssystemet i Tyskland är uppbyggt efter tre 

huvudsakliga principer:  

 Subsidiaritetsprincipen, som innebär att politiska beslut ska fattas så nära medborgaren som 

möjligt  

 Den grundlagsbefästa principen om kommunalt självstyre 

 Principen om ömsesidig återkoppling, som innebär att myndigheter på olika nivåer ska ta 

hänsyn till krav och förutsättningar på andra nivåer 

För samhällsplanering innebär detta att den federala regeringens makt begränsas till att utveckla 

principer och riktlinjer för de 16 delstaterna som var och en har sin egen konstitution, eget parlament 

och egen regering. Delstaterna utfärdar egna planlagar och formulerar egna mål, strategier och planer. 

De sistnämnda utgör i sin tur bindande riktlinjer för planering på region- och kommunnivå. Syftet med 

de regionala planerna är att specificera planerna för rumslig planering samt utgöra ett ramverk för 

planering på kommunal nivå. Kommunerna har slutligen en långtgående självständighet när det gäller 

planering för markanvändning och stadsplanering, även om man samtidigt måste hålla sig inom de 

ramar som sätts upp av såväl regional och delstatlig planering som federal lagstiftning (Blotevogel et 

al. 2014).  

Québec (Kanada) 

Kanada är indelat i 13 delstater, varav 10 benämns provinser (provinces) och tre territorier 

(territories). De tio provinserna har högre grad av självstyre än de tre territorierna. Var och en av 

provinserna har en egen regering och ett eget parlament. Samhällsplanering styrs i Kanada av 

provinsiell och territoriell lagstiftning. Provinsregeringen antar markanvändnings-policies som 

regionala myndigheter måste förhålla sig till när man förbereder olika planeringsskrifter. De regionala 

planerna måste granskas och bekräftas av provinsiell förvaltning och måste också följa de riktlinjer 

som sätts upp av provinsregeringarna.  

Förvaltning på lokal/kommunal nivå (municipalities) i Quebec har en lägre grad av självstyre än sina 

motsvarigheter i Tyskland och Danmark av den anledningen att den kanadensiska grundlagen inte 

explicit erkänner kommuner som självstyrande beslutsfattande myndigheter. Istället överlåter 

grundlagen exklusivt ansvar till de 10 provinsregeringarna att stifta lagar för styrandet av kommuner i 

sin respektive provins. Detta innebär att den enda formen av resurser i form av finansiella medel och 

styrning som kommunerna har att tillgå är de som görs tillgängliga via provinsiell lagstiftning 

(Dewing et al. 2006). Lokala planer och arbetssätt relaterade till planläggning för exploatering och 

byggande måste även följa regionala planer (MAMROT 2010).  

4.2 Förväntad påverkan av klimatförändringar i de tre utvalda fallen 

Danmark 

Den framtida globala uppvärmningen kommer att innebära en fortsatt uppvärmning av Danmark i takt 

med den utveckling som redan syns. Mot slutet av det nuvarande århundradet förväntas i sin tur 

temperaturhöjningar på runt 1.5-2.6 ºC sommartid och 2.3-3.8 ºC vintertid jämfört med 1961-1990. 

Klimatmodellerna prognosticerar också nya nederbördsmönster i Danmark både vad gäller 

nederbördsmängd och dito intensitet. Mot slutet av århundradet visar modellresultat på en tendens till 

7-15% mer nederbörd i Danmark överlag, med en markantare ökning (11-27%) vintertid. Detta 
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innebär att Danmark i framtiden kommer att ligga på gränsen mellan den skandinaviska zonen, som 

prognosticeras få ökad nederbörd och den central/sydeuropeiska zonen som kommer få minskade 

nederbördsmängder. Vidare förväntas de kraftigaste nederbördshändelserna bli ännu kraftigare. När 

det gäller vindar förväntas förändringar i maxvindstyrka bli mer markantare än förändringarna i 

medelvindhastigheter. Havsnivån i Danmark förväntas i sin tur höjas med 0.3 ± 0.2 m fram till 2050 

och 0.8 ± 0.6 m fram till 2100. Denna stigning kompenseras delvis av landhöjning, men oaktat detta 

kommer den högre havsnivån bidra till nya högre nivåer för stormfloder  (Naturstyrelsen 2012).  

Sachsen (Tyskland)  

Modellsimuleringar indikerar att klimatförändringarna för Sachsens del kommer att följa globala 

trender. Den genomsnittliga årstemperaturen förväntas öka med 2-3.5 ºC fram till 2100, även om det 

inte går att utesluta temperaturhöjningar på uppemot 6 ºC. Längre sammanhängande perioder av 

extremt höga dagstemperaturer förväntas under somrarna medan vintrarna väntas bli mildare. 

Sommarmånaderna kommer få betydligt mindre nederbörd än idag, vilket i kombination med längre 

perioder av sammanhängande värme kommer leda till längre torrperioder (Mellentin 2011). Ett 

förändrat klimat förväntas också innebära säsongsvisa förändringar av nederbördsmönster med en 

ökad sannolikhet för extrema nederbördshändelser (SMUL 2008). Översvämningsriskerna kommer 

öka vintertid som en effekt av att nederbördsmaximum flyttas från sommar till vinter samt att 

nederbörden i allt högre grad kommer i form av regn istället för snö (Bernhofer 2007). Sommartid 

kommer de längre torrperioderna att ha en negativ påverkan på både dricksvattenförsörjning och 

grundvattenkvalitet (Mellentin 2011).  

Québec (Kanada) 

Klimatförändring kommer att medföra signifikanta förändringar i Québec. Vintertemperaturerna 2050 

förväntas bli 2.5–3.8 ºC högre i södra Québec och 4.5–6.5 ºC högre i norra Québec. 

Sommartemperaturerna kommer inte påverkas i lika hög grad, men kommer ändå att öka med 1.9–3.0 

ºC i söder och 1.6–2.8 ºC i norr. Den vintertida nederbörden prognosticeras öka till 2050 med 9-18% i 

söder och 17-29% i norr. Detta kommer att medföra ökade snömängder i de norra delarna av provinsen 

medan högre temperaturer och en kortare kallsäsong kommer ge motsatt effekt i de södra delarna. 

Klimatförändringen kommer också att resultera i att extrema väderhändelser kommer bli mer 

frekventa och även mer intensiva. Effekterna av detta är ökad risk för översvämning, erosion och 

jordskred. Det är vidare högst sannolikt att de närmaste decennierna kommer att präglas av varmare 

och oftare förekommande värmeböljor, torka och kustnära översvämningar som ett resultat av höjda 

havsvattennivåer. (Gouvernement du Québec 2012) 

4.3 Klimatanpassningsarbete i Danmark 

COP15-mötet i Köpenhamn 2009 ledde till att klimatfrågan kom högt upp på den politiska agendan i 

Danmark. Redan året innan presenterades dock en dansk klimatanpassningsstrategi av regeringen. 

Syftet med strategin var att utgöra en utgångspunkt för att beskriva hur klimatförändring förutspås 

påverka olika samhällssektorer. Strategin skulle underlätta för myndigheter, näringsliv och 

medborgare att ta hänsyn till klimatförändring och om nödvändigt också anpassning till ett förändrat 

klimat (Danske Regering 2008, p. 7). Strategin formaliserade behovet av klimatanpassning och lade 

fram ett flertal olika förslag rörande hur information ska tas fram och spridas, hur man ska stödja 

relevant forskning samt hur man kan möjliggöra övergripande koordinering. Strategin fokuserade 

mycket på ad hoc-lösningar och informell uppdelning av ansvar mellan berörda aktörer. Värt att notera 

är att strategin inte innehåller några specifika eller bindande riktlinjer för kommunerna, och inga krav 

ställdes heller på kommunerna att genomföra konkreta anpassningsåtgärder (Wejs et al. 2014). 



6 

 

Ett våldsamt skyfall som drabbade Köpenhamn sommaren 2011 och orsakade skador för ca 6 

miljarder danska kronor ledde till än mer offentlig diskussion kring klimatfrågan i Danmark. Året 

därpå antog den danska regeringen en handlingsplan för klimatanpassning som omfattade en hel del 

nya initiativ för att främja klimatanpassningsarbetet. Bland annat etablerades en Task Force med 

uppdrag att driva implementeringen av EU´s översvämningsdirektiv och att granska behovet av 

förändrad finansiering, styrning och arbetsdelning mellan kommuner, vattenbolag och statliga 

myndigheter för att anpassa vattensektorn till ett förändrat klimat. Regeringen lovade också att stötta 

klimatanpassningsarbete genom att bygga kunskapsunderlag och ge vägledning. (Miljøministeriet 

2012) 

Som en del av regeringens handlingsplan tecknade den danska regeringen och kommunernas 

sammanslutningsorganisation (KL) 2013 ett avtal om klimatanpassning, som förbinder alla kommuner 

att genomföra kartläggningar av risker samt utarbeta klimatanpassningsplaner. De sistnämnda kan 

antingen inarbetas i, eller vara bilagor till, de ordinarie kommunplanerna. Åtgärder ska också 

implementeras via sektorplanering rörande exempelvis dagsvattenhantering. Planerna används också 

senare som underlag för utvärdering av systemet. Det har också föreslagits att de övergripande 

investeringarna på avloppsvattenreningssidan ska öka med 2.5 miljarder DKK från och med 2013 

(Lund 2013). 

Minimikrav på klimatanpassningsplanerna är att de ska innehålla utvärdering av risker för 

översvämning, samt skapa en överblick och sätta upp en prioriteringsordning för anpassningsåtgärder. 

Dock finns det inga konkreta krav på hur omfattande anpassningsåtgärderna ska vara, men regeringen 

rekommenderar att planerna ska innehålla: 

 en beskrivning av den väntade klimatförändringen i respektive kommun,  

 en kartläggning av riskerna i kommunen,  

 beskrivning av hur visioner, mål och åtgärder för klimatanpassning kan samordnas med övrig 

verksamhet   

 en handlingsplan för insatser med beskrivning av innehåll, förväntade effekter, behov av 

information, möjliga samarbetspartners samt ekonomiska och finansiella aspekter 

(Miljøministeriet 2013) 

Staten understödjer kommunernas arbete med anpassningsplaner i form av vägledning som innehåller 

detaljerad information om omfattningen av klimatanpassningsplanerna. Dessutom ges mer konkreta 

tips om hur klimatanpassningsplanerna kan inkluderas i kommunernas planeringsprocesser, vem som 

kan vara delaktig i sammanställningen av klimatanpassningsplanerna samt hur de kan finansieras och 

realiseras. Materialet görs tillgängligt via hemsidan klimatilpasning.dk där det kommer att ges 

möjlighet att finna upplysningar om status för kommunernas respektive anpassningsplaner 

(Miljøministeriet 2013).   

En redovisning av klimatanpassningsplaner i 10 danska kommuner har visat att de kommuner som 

känner sig mest hotade också har kommit långt med att implementera olika typer av åtgärder. Det 

förväntas också bli en del experiment med nya lösningsidéer de närmaste åren. De planeringsmässiga 

grunderna utgörs av kommunala och lokala planer samt sektorsplaner, och dessa är på god väg att vara 

på plats. Om handlingsplanerna verkligen genomförs så finns det mycket som talar för att det finns 

goda möjligheter till framgångsrik anpassning, givet att de prognosticerade effekterna (i form av t.ex. 

ökade vattenmängder) inte blir värre än vad som förutsätts i planerna (Lund 2013).  

Redovisningen kritiserade emellertid också att klimatscenarierna som används inom 

klimatanpassningplanerna inte tar hänsyn till scenarier med högre temperaturhöjning. I sin vägledning 

har den danska regeringen valt IPCCs scenario A1B som grund för klimatanpassningsarbetet på 
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kommunnivå (Miljøministeriet 2013), och det är också detta scenario som nästan alla kommunerna 

hänvisar till. Det kan diskuteras om detta är ett riktigt val, särskilt som nuvarande status vad gäller 

förhandlingar om globala utsläppsbegränsningar inte pekar mot att globala utsläpp kommer att börja 

minska inom överskådlig tid. Detta är dock en fråga som kan komma att tas hänsyn till i framtida 

revideringar av anpassningsplanerna (Lund 2013). 

4.4 Klimatanpassningsarbete i Sachsen (Tyskland) 

Klimatanpassningsarbetet i Sachsen tog fart efter en stor översvämning 2002 som ledde till 21 

människors död och skador för omkring 8.7 miljarder euro  (Kreibich 2010). Under de senaste 15 åren 

har Sachsen drabbats av minst fyra stora översvämningar (2002, 2007, 2010 och 2013). Huvudstaden 

Dresden, med mer än 500 000 invånare, är särskilt utsatt för översvämningar som en följd av dess 

närhet till Orebergen och floden Elbe (DKKV 2004). De svåra skadorna efter översvämningen 2002 – 

som också hade stor påverkan på andra regioner i Tyskland och Centraleuropa – och publiceringen av 

IPCC:s fjärde stora klimatrapport 2007 ledde till att klimatfrågan blev en viktig fråga i tysk politik och 

2008 lanserade den federala regeringen en nationell klimatanpassningsstrategi (Bundesregierung 

2008). Efter en lång remissprocess följdes anpassningsstrategin upp 2011 med publiceringen av en 

nationell klimatanpassningsplan (Bundesregierung 2011). 

Delstatsregeringen i Sachsen arbetade under denna tidsperiod också fram en egen policy för 

klimatanpassning. I sin handlingsplan för klimat och energi från 2008 lyfter man fram att 

klimatförändring kommer få vissa oundvikliga effekter som kräver långsiktiga anpassningsåtgärder 

(SMUL 2008). Ett nyckelmål med handlingsplanen var att koordinera implementering av 

klimatanpassning inom regional och lokal planering samt markanvändningsregler. Huvudpunkter i 

planen var dels att etablera en arbetsgrupp bestående av representanter från flera olika 

delstatsdepartement och dels att underlätta spridning av regional information om klimatrelaterade 

risker. 

2012 lanserade Sachsen ett energi- och klimatprogram som en uppföljning på 2008 års handlingsplan. 

Fokus i det nya programmet låg på utsläppsminskningar, något som kan ses som en återspegling av 

den federala regeringens arbete med att ställa om hela det tyska energisystemet till att vara baserat på 

förnybar energi (Energiewende). När det gäller anpassning till klimatförändring avsåg delstaten att 

fortsätta stödja framtagandet av kunskap och information om klimateffekter, sårbarheter och risker, 

samt hur detta kan användas i framtagande av anpassningsåtgärder på regional och lokal nivå. Som en 

del i detta finansierar delstatsregeringen tillsammans med två grann-delstater (Thüringen och Sachsen-

Anhalt) framtagandet av ett regionalt klimatinformationssystem. Sedan 2011 har man också arbetat 

med att upprätta en databas över klimateffekter, risker och anpassningsstrategier i Sachsen och man 

har också planer på att upprätta ett system för övervakning av klimatförändring (SMUL 2013; 

SWARV and SMUL 2013)   

Innan 2012 gjordes en studie som utvärderade i vilken utsträckning delstatens kommuner hade 

uppfyllit de föreskrifter som presenterats dels i 2008 års klimat- och energiplan och dels i regionala 

planeringsmyndigheters regelverk. Kommunerna förväntades undersöka sina markanvändningsplaner 

och exempelvis införa vissa restriktioner för markanvändning (för att på så vis förebygga och minska 

skadorna från översvämningar) och skapa friskluftsvägar för att förhindra uppkomsten av urbana 

värmeöar. Slutsatsen från studien blev dock att de åtgärdspaket som genomförts för att stödja 

klimatanpassning på kommunnivå var otillräckliga. 2010 hade bara 10 av 43 tillfrågade kommuner 

vidtagit åtgärder rörande klimatanpassning, medan dubbelt så många hade vidtagit utsläppsminskande 

åtgärder (ibid.). Studien fann ett flertal orsaker till att klimatanpassningsproblematiken inte fått 

tillräcklig uppmärksamhet: 
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 Brist på dels förståelse för problemet i sig och dels på vetenskaplig kunskap 

 Otillräckligt med resurser, särskilt vad gäller personal med spetskompetens på området 

 Prioritering av andra frågor 

 Höga kostnader och brist på ekonomiska incitament 

 Konkurrens om mark 

 Ansvarsfrågor  

(Klimafit 2011) 

De största framstegen på anpassningsområdet i Sachsen har skett inom området översvämningsrisker, 

något som kan förklaras med ett akut behov från delstatsregeringens sida att vidta någon form av 

åtgärder som svar på 2002 års översvämning. Efter den översvämningen antog regeringen en ny 

omfattande översvämningspolicy. Denna nya strategi följde riskhanteringsprinciper och lade fokus på 

förebyggande arbete och riskminskning och baserades i hög grad på slutsatser som dragits av två 

oberoende utredningar som gjordes efter översvämningen. Både dessa hade kommit fram till att de 

stora skadorna 2002 i hög grad kom som en effekt av oklar ansvarsfördelning och alltför utspridd 

kompetens på området katastrofhantering. För att bemöta dessa problem centraliserades administrativt 

och operationellt ansvar för katastrofhantering till delstatsnivån, och ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och regionala myndigheter gjordes också mer explicit. Man inrättade dessutom ett centralt 

varningssystem på delstatsnivå. (Vulturius and Keskitalo 2013) 

Kärnan i den nya strategin är ett system som på avrinningsområdesnivå utvärderar 

översvämningsrisker, för att på så vis lokalisera sårbara punkter och skapa en prioriteringsordning för 

åtgärder. Liknande utvärderingar har också gjorts av relevanta regelverk för markanvändning på 

region- och kommunnivå. Baserat på dessa utvärderingar har delstatsregeringen i Sachsen investerat 

mer än 300 miljoner € i översvämningsskydd och åtgärder för att förebygga översvämningar och 

planer finns för ytterligare 500 miljoner €. Dessutom har delstatsregeringen lanserat ett 

samfinansieringsprogram på 35 miljoner € för att stödja kommunala åtgärder för att hantera 

översvämningsrisker. Denna nya policy har allmänt setts som en framgång och har i stort fått stå som 

modell för EU:s översvämningsdirektiv (Vulturius and Keskitalo 2013; Vulturius 2013).   

 

Mellan 2008 och 2014 kunde kommunerna i Sachsen få stöd för anpassningsarbete från den federala 

tyska regeringen genom deltagande i ett av sju så kallade KLIMZUG-projekt. De sju KLIMZUG-

projekten har som syfte att driva utvecklingen av innovativa strategier för att hantera klimatrisker och 

extremväder i regionerna. Ett viktigt verktyg för att projekten ska bli framgångsrika är stödjandet av 

olika typer av åtgärder för att främja regionalt samarbete. Som en del i KLIMZUG utformades i 

Sachsen ett projekt kallat REGKLAM med deltagande från såväl delstatsregering som från regionala 

myndigheter och enskilda kommuner. Syftet var att utveckla och testa ett regionalt 

anpassningsprogram för staden Dresden  som innefattade inte bara översvämningsrisker utan också 

hälsa, jordbruk och skogsbruk (Olfert and Planek 2011).  

4.5 Klimatanpassningsarbete i Quebéc (Kanada) 

Klimatfrågan har varit politiskt prioriterad i Quebec sedan provinsregeringen antog sin första 

handlingsplan för klimatförändring. Denna löpte mellan 2006 och 2012 och diskuterade 

anpassningsfrågor främst i termer av olika typer av hot mot befolkningens hälsa och säkerhet. För att 

på lokalnivå kunna möta risker från naturkatastrofer lanserade provinsregeringen ett 

samfinansieringsprogram för att på så vis stödja kommuner som vill arbeta med att förebygga olika 

typer av risker relaterade till naturkatastrofer. Detta inkluderade givetvis också ett antal olika risker 

som är kopplade till klimatförändring, inklusive kusterosion, översvämning, jordskred osv.  
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Förutom finansiellt stöd för direkta åtgärder inkluderade handlingsplanen också finansiering av 

forskning om bland annat översvämningsrisker, Integrated Coastal Management (ICM) och 

klimatanpassning på lokalnivå. Resultat från denna forskning användes sedan för att identifiera och 

kartera områden där man av riskskäl bör begränsa möjligheterna till exploatering samt, i nästa steg, 

förberedande av regelverk och planer för samhällsskydd och krisberedskap (Gouvernement du Québec 

2008). 

2013 antog Quebecs delstatsregering - som en del i sin andra handlingsplan för klimatförändring - sin 

första klimatanpassningsstrategi gällande för åren 2013-2020 (Gouvernement du Québec 2012). 

Strategin arbetades fram efter rådgörande och konsultationer med såväl kommuner som andra 

relevanta samhällsaktörer. I denna nya strategi diskuteras klimatanpassningsarbete som i termer av hur 

motståndskraftigt samhället och berörda ekosystem är mot klimatrelaterade effekter. Syftena med 

strategin är att: 

 Integrera klimatanpassning i den delstatliga administrationen 

 Utveckla kunskap på olika nivåer 

 Stärka medvetenheten om klimateffekter 

 Anpassa markanvändning och hantera relaterade risker för att minska sårbarhet 

 Arbeta för fortsatt hälsa på person- och samhällsnivå 

 Bibehåll ekonomiskt välstånd 

 Förbättrad säkerhet och livslängd i byggnation och infrastruktur 

 Bevara biodiversitet och de nyttor som kommer av ekosystemtjänster 

Mellan 2013 och 2020 har 200 miljoner kanadensiska dollar avsatts för åtgärder som syftar till att 

anpassa samhället till klimatförändringens effekter. Huvuddelen av dessa investeringar kommer ske 

som samfinansiering tillsammans med kommuner (Gouvernement du Québec 2012).  

Som en del i anpassningsstrategin har provinsregeringen gjort omfattande revideringar av regelverket 

för planläggning av markanvändning. Ramverket som sätts upp av regelverket innefattar aktörer på 

alla nivåer, inklusive provinsregering, städer, samt regionala och lokala myndigheter. Ett lagförslag 

om hållbar planläggning på regional och lokal nivå och som inkluderar aspekter kopplade till 

klimatanpassning bordlades i december 2011. Revideringen av regelverket ifråga kommer att medföra 

en uppdatering av den strategiska riktningen för all form av markanvändningsplaner. Man reformerar i 

samma anda lagstiftningen för samhällsskydd för att bemöta klimatrelaterade risker (ib.).  

Kommuner (municipal governments) är involverade i anpassningsstrategin huvudsakligen genom olika 

typer av samarbeten. Det finns en rad olika kommittéer (interdepartmental committees) inriktade på 

klimatförändring, hållbar utveckling och forskning & utveckling. Regionala myndigheter i Quebec 

ansvarar för att involvera lokalt deltagande i det faktiska implementerande av 

klimatanpassningsstrategin. Samarbeten är tänkt att möjliggöras genom att:  

 Skapa mötesplatser för utbyte och delande av information och kunskap 

 Uppmuntra aktörer att nätverka och samarbeta i utvecklandet av anpassningsprojekt 

 Stödja samfinansiering av klimatanpassningsarbete 

 Tillgängliggöra vetenskaplig och teknisk expertis 

 Tillhandahålla hjälp och assistans till delar av samhället som försöker inkorporera 

klimatanpassning i sin verksamhet
1
 

                                                      
1 Tyvärr finns någon utvärdering av kommunernas deltagande i dessa samarbeten ännu inte tillgänglig. 
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Byggandet av nätverk är ett av nyckelverktygen som provinsregeringen använder sig av för att stödja 

anpassningsarbete på regional och lokal nivå. Ett exempel är upprättandet av nätverket Ouranos, som 

etablerades 2001 som ett gemensamt projekt mellan delstatsregeringen, energibolaget Hydro-Quebec 

och det federala miljödepartementet Environment Canada. 250 forskare och experter från olika fält 

(främst skogsbruk, vattenkraft och andra verksamheter med en nära koppling till naturresurser). 

Ouranos initiativ faller huvudsakligen inom områdena klimatforskning och effekter/anpassning, och 

driver forskningsprojekt som kombinerar utvecklingen av regionala klimatmodeller med utvärderingar 

av klimateffekter på människor, bebyggelse, infrastruktur och ekosystem. Man föreslår också lämpliga 

åtgärder för att förbereda sig för samt anpassa sig till klimatförändring.  

Den federala regeringen i Kanada har hittills inte spelat någon avgörande roll när det gäller att stödja 

kommuners arbete inom klimatanpassning. Faktum är att trots att det finns ett ramverk för en federal 

klimatanpassningspolicy så karakteriseras klimatanpassning i Kanada snarast av en avsaknad av top-

down-styrning (Dickinson and Burton 2011). Federala medel för anpassning finns tillgängliga endast 

för federala verksamheter (Government of Canada 2011) och stöd för kommuner har än så länge varit 

begränsat till riktlinjer och till spridning av kunskap om klimatrisker och lämpliga anpassningsåtgärder  

(Lemmen 2013).   

5. SLUTSATSER 

Den här rapporten hade som syfte att diskutera hur klimatanpassningsarbete drivs fram i länder och 

regioner vars politiska system, naturgivna förhållanden och förväntade påverkan från 

klimatförändringar är relativt lika de i Sverige. Danmark, delstaten Sachsen i Tyskland och den 

kanadensiska provinsen Québec utvaldes. Särskilt fokus låg på vad som motsvarar svensk 

kommunnivå vad gäller samordning, kunskapsförsörjning och finansiering av klimatanpassning. 

Till skillnad från i Sverige har regeringar i Danmark, Sachsen och Québec lagt fram omfattande 

politiska strategier och planer som syftar till att främja klimatanpassningsarbete på alla administrativa 

nivåer. Det finns både viktiga likheter och skillnader vad gäller hur klimatanpassningsarbetet drivts 

fram i de tre olika faller. Gemensamma nämnare är en omfattande utredningsprocess av 

klimatrelaterade risker på kommunalnivå, prioritiering och planering av anpassningsarbete, samt  

implementering av förbyggande och skyddande åtgärder, oftast baserat på central samordning och 

samfinansiering. Detta arbete omfattar oftast omfattande revideringar av regelverket för planläggning 

av markanvändning på regional och delvis kommunalnivå. 

I Danmark sköts klimatanpassning på ett mycket decentraliserat sätt jämfört med Sachsen och Québec. 

Detta innebär att det finns många paralleller mellan klimatanpassningsarbetet i Danmark och det i 

Sverige. Kommunala klimatanpassningsplaner och hanteringsplaner som krävs av den danska 

handlingsplanen för klimatanpassning framstår som en mycket bra lösning även för Sverige. Dessa 

planer skulle kunna bygga på de risk- och sårbarhetsanalyser som kommuner ska utarbeta enligt 

LXOH och som i dagsläge inte behöver ta särskild hänsyn till klimatförändringar. Erfarenheter i 

Danmark visar dock också att vägledning behövs för att förtydliga krav på kommunalt 

klimatanpassningsarbete och för att ge råd om hur klimatanpassningsplaner kan omsättas i den 

kommunala beslutsfattandeprocessen. Danmark verkar också ha kommit längre än Sverige i urban 

riskhantering, med bättre förutsättningar att hantera extrema skyfall.  

Samtidigt visar exemplet Sachsen att central samordning av arbete med klimatrelaterade naturolyckor i 

vissa fall behöver stärkas. Arbetet med översvämningsrisker i den tyska delstaten har visat att 

samhällskydd och krisberedskap kan förbättras genom att centralisera det administrativa och 
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operationella ansvaret för krishantering vid naturolyckor, sätta upp ett centralt förvarningssystem samt 

genom att förtydliga arbetsdelningen mellan de olika statliga myndigheterna och kommuner vad gäller 

planering och finansiering av räddningsverksamhet. Det innebär att det finns tydliga regler för när 

regionala eller statliga myndigheter kan ta över huvudsansvaret vid naturolyckor.  

Det framstår också som en tydlig lärdom från alla de tre fallen att klimatanpassningsarbete på den 

lokala nivån kräver detaljerad kunskap om sårbarhet och utsatthet för klimatrelaterade risker. 

Kunskapsunderlag behövs för att bedöma risker och prioritera mellan olika anpassningsåtgärder. 

Särskilt bland de mindre kommunerna saknas oftast resurser, personal med spetskompetens och 

ekonomiska incitament för att genomföra en omfattande planering av klimatanpassning. Arbete i 

Sachsen tyder på att en omfattande utredning och hantering av risker som kan drabba ett flertal 

kommuner samtidigt behöver en central styrning. Arbete med implementering av EU-

översvämningsdirektivet skulle kunna vara ett mycket bra exempel där statliga myndigheter som 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) skulle kunna utöva en starkare roll.  

Samfinansiering kan vara ett lämpligt sätt att främja kommunernas klimatanpassningsarbete . 

Regeringarna i Québec och Sachsen har lanserat samfinansieringsprogram för att stödja planering och 

implementering av anpassningsåtgärder på kommunalnivå. I Sverige har tidigare funnits 

samfinansiering av risk- och sårbarhetsanalyser som erbjudits av MSB.  

Rapporten visar också att regionala nätverk som främjar samarbete mellan kommuner, statliga 

myndigheter, forskning och näringslivet kan vara ett bra sätt att förankra klimatanpassningsarbete på 

den lokala och regionala nivån. Québec ger ett bra exempel på hur näringslivet och i synnerhet areella 

näringar kan vara en del av ett omfattande klimatanpassningsarbete. Dessutom kan de så kallade 

KLIMZUG-projekt i Tyskland, som omfattar såväl myndigheter som forskare och som har som syfte 

att formulera och testa regional ramverk för klimatanpassning, kan vara en mycket bra förebild för hur 

klimatanpassningsarbete kan samordnas i de olika länen i Sverige.  
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Förord 
Klimatförändringarnas indirekta effekter har kommit att bli ett område som allt fler aktörer intresserar sig 

för. En del av dessa effekter handlar om hur klimatförändringarnas effekter i omvärlden kan påverka tredje 

land. I denna rapport behandlas detta område med fokus på Sverige. I rapporten sammanställer vi 

erfarenheter från studier och utredningar som behandlar klimatförändringarnas effekter i omvärlden och 

diskuterar vilken betydelse dessa kan få för Sverige och det svenska klimatanpassningsarbetet. Rapporten 

utgör ett delunderlag i den kunskapssammanställning som SMHI fått i uppdrag att göra inför 

Kontrollstation 2015.  

Rapporten har gjorts på uppdrag av SMHI och har finansierats av SMHI och MSB samt med interntid från 

FOI. Arbetet har utförts under en kort och koncentrerad insats under oktober-november 2014. Trots arbetets 

begränsade omfattning, vilket bl.a. inte har möjliggjort att centrala aktörer har kunnat bli involverade, så är 

vår förhoppning att rapporten kan ge en översikt i fråga om hur klimatförändringarnas effekter i omvärlden 

kan påverka Sverige och ge underlag för hur denna fråga kan analyseras vidare. Under arbetets gång har vi 

fått värdefulla kommentarer från Annika Carlsson-Kanyama, Maria Bergstrand, Daniel Jonsson, Birgitta 

Liljedahl, Jörgen Lindström, Eva Mittermaier, Annica Waleij och Per Wikman-Svahn, samtliga vid FOI, 

samt Lotta Andersson vid SMHI. För innehållet ansvarar författarna ensamt.  

 

Stockholm 27 november 2014 

 

Malin Mobjörk 

Projektledare 
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1 Inledning 
Sveriges meterologiska och hydrologiska institut, SMHI, har fått i uppdrag från regeringen att ta fram ett 

underlag inför Kontrollstation 2015. I uppdraget ingår att sammanställa kunskapsläget om 

klimatanpassningsarbetet i Sverige, kartlägga och analysera åtgärder som har genomförts sedan Klimat- 

och sårbarhetsutredningen samt lämna förslag på hur klimatanpassningsarbetet ska bedrivas framöver.
1
 

Arbetet ska ta utgångspunkt i Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 och Klimatpropositionen från 

2008. SMHI har bjudit in en rad olika aktörer till att medverka i arbetet som har utgått från den 

sektorsindelning som fanns i Klimat- och sårbarhetsutredningen.
2
   

Klimatförändringar kan påverka ett land både direkt genom effekter inom landets gränser och indirekt 

genom effekter i omvärlden. Indirekta effekter behandlades översiktligt i ett avsnitt i Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, men de slutsatser och förslag som utredningen lämnade var koncentrerade till de 

direkta effekterna av ett förändrat klimat i Sverige.
3
 Sedan dess har frågan om klimatförändringarnas 

indirekta effekter vuxit i intresse och Storbritannien har t.ex. initierat flera studier om detta.
4
 En förklaring 

till det ökade intresset kan vara insikten om att de klimatrelaterade utmaningar ett samhälle ställs inför inte 

enbart beror på vilka klimateffekter som uppstår inom ett lands territoriella gränser, utan även av de 

effekter ett förändrat klimat har på andra platser och hur dessa indirekt kan påverka tredje land. Relevansen 

av klimatförändringarnas effekter i omvärlden kan dessutom antas vara särskilt stor för länder som bedriver 

omfattande internationell handel eller har relativt öppna gränser även i andra avseenden.  

Under 2014 har klimatförändringarnas indirekta effekter behandlats vid ett par seminarier arrangerade, eller 

delarrangerade, av SMHI.
5
 För att detta område även ska bli belyst i det underlag som tas fram inför 

Kontrollstation 2015 har SMHI gett Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, detta uppdrag. Finansiering har 

skett från SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt med interntid från FOI. 

Syftet med uppdraget är att sammanställa de kunskaper som finns och göra ett kvalificerat inspel i fråga om 

vilka aspekter av klimatförändringarnas indirekta effekter som bedöms vara viktiga att omhänderta i det 

svenska klimatanpassningsarbetet. Fokus i arbetet ligger på indirekta effekter från klimatförändringarnas 

effekter i omvärlden, vilket innebär att indirekta effekter inom landet, t.ex. mellan olika sektorer, inte ingår 

i uppdraget. Denna senare dimension av indirekta effekter omhändertas till viss del i SMHI:s 

kunskapssammanställning, huvudsakligen i form av exempel. Det görs dock ingen systematisk genomgång 

av hur indirekta effekter inom landet och mellan olika samhällssektorer påverkar klimatanpassningsarbetet 

i Sverige.
6
 

Föreliggande arbete tar utgångspunkt i policyarbeten och studier som på olika sätt behandlar hur Sverige 

kan påverkas av klimatförändringarnas effekter i omvärlden. Eftersom det inte finns särskilt många studier 

för Sverige som tydligt har satt denna fråga i fokus så diskuterar vi även indirekta effekter med 

utgångspunkt i de slutsatser som dragits i IPCC:s senaste utvärderingsrapport
7
 och utifrån de arbeten som 

gjorts i Storbritannien i fråga om hur klimatförändringarnas effekter i omvärlden kan påverka enskilda 

nationer eller sektorer.
8
  

                                                 
1
 ”Uppdrag att utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, Regeringsbeslut 2013-12-19 

M2013/3204/KI. 
2
 Under maj och september har två workshops arrangerats med 60-80 deltagare från myndigheter och intresseorganisationer. Fyra 

workshops har dessutom arrangerats riktat till näringslivet. Dessutom skrivs samtliga delar av texten i dialog med berörda 

myndigheter och intresseorganisationer. Muntlig information: Lotta Andersson, SMHI, 29 oktober 2014.  
3
 Mistra Swecia, annual report 2012, s. 32. 

4
 Foresight 2011a International Dimensions of Climate Change; PWC 2013, International Threats and Opportunities of Climate 

Change for the UK. 
5
 Seminarium om IPCC:s anpassningsrapport 31 mars 2014, Stockholm; Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld, 1 juli i 

Almedalen, Visby; Klimatanpassning Sverige, 24 september, Stockholm. 
6
 Muntlig information: Lotta Andersson, SMHI, 29 oktober 2014.  

7
 IPCC 2014 Climate Change 2014: Impacts Adaptation, and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.  
8
 Foresight 2011a; Foresight 2011b Migration and Global Environmental Change; PWC 2013.  
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Denna rapport innebär inte en fullständig utredning av klimatförändringarnas indirekta effekter och deras 

betydelse för Sverige och det svenska klimatanpassningsarbetet. För detta krävs en betydligt större 

arbetsinsats som bör inkludera berörda aktörer för att kunna ta hänsyn till dessa aktörers kunskaper om och 

prioriteringar av områdena. Dessutom bör en sådan studie analysera båda dimensionerna av indirekta 

effekter, dvs. både effekter i omvärlden och hur dessa kan påverka Sverige samt följdeffekter inom landet 

exempelvis mellan olika sektorer.  

Eftersom klimatförändringarnas indirekta effekter är ett relativt nytt och outforskat område inleder vi 

avsnitt 2 med en översiktlig introduktion till området. Ett moment i detta utgörs av att uppmärksamma de 

analytiska utmaningar man ställs inför när man studerar klimatförändringarnas indirekta effekter.  

I avsnitt 3 riktas fokus mot ett urval områden av klimatförändringarnas indirekta effekter som vi bedömer 

vara av betydelse för Sverige. Områdena är: Utrikes-, säkerhets-, försvars- och utvecklingspolitik; 

Migration; Areella näringar; Transporter och energi; samt Handel, näringsliv och industri. För respektive 

område presenterar vi först vilka slutsatser som drogs i Klimat- och sårbarhetsutredningen (ifall området 

behandlades där). Därefter presenterar vi de centrala slutsatser som dragits i IPCC:s femte 

utvärderingsrapport ifråga om vilka klimateffekter vi kan vänta på global nivå för respektive område. Detta 

följs av en diskussion om vilken betydelse detta kan ha för Sverige. Denna diskussion baseras på 

resonemang i tidigare policydokument, studier och utredningar,
9
 men även på egna reflektioner.  

Även om rapporten inte är heltäckande är ambitionen att den ska vara ett kvalificerat inspel för att förstå 

vilken betydelse klimatförändringarnas indirekta effekter kan ha för Sverige. Rapporten kan därmed bidra 

till att öka den generella kunskapen om klimatförändringarnas indirekta effekter, liksom till att identifiera 

områden som kan vara angelägna att prioritera i det fortsatta klimatanpassningsarbetet. I avsnitt 4 

presenterar vi förslag till hur analysen kan tas vidare.  

                                                 
9
 Eftersom klimatförändringarnas indirekta effekter är en frågeställning som går tvärs över samtliga samhällsnivåer, sektorer och 

etablerade indelningar i klimatanpassningsarbetet och som dessutom kan antas blir benämnd på olika sätt har litteratursökningen 

gjorts med olika slags sökord, däribland indirekta effekter, klimatförändringarnas internationella dimensioner, transnationella 

klimatförändringseffekter, och klimatförändringarnas effekter i omvärlden. Likaså har vi sökt specifikt på enskilda myndigheters 

hemsidor för att på så sätt även identifiera arbeten av relevans. Vi har i viss utsträckning även varit i kontakt med tjänstemän på 

myndigheter för att få tips om relevanta arbeten. 
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2 Analytiska utgångspunkter och utmaningar 
Som framhölls inledningsvis fanns det i Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 ett mindre avsnitt 

som satte fokus på klimatförändringarna i omvärlden och hur dessa kan påverka Sverige. Avsnittet 

behandlade ett begränsat antal områden, närmare bestämt klimatförändringarnas påverkan på 

migrationsmönster, europeisk och svensk säkerhetspolitik, biståndspolitik, världsekonomin och svenskt 

näringsliv. Vid sidan om detta gjordes även, med utgångspunkt i IPCC:s fjärde utvärderingsrapport, en 

kortfattad summering av hur klimatförändringarna kommer att påverka ett antal kontinenter i fråga om bl.a. 

vattentillgångar, jordbruksproduktion och hälsa. Kapitlet redogjorde inte för hur urvalet av områden hade 

gjorts och resulterade inte heller i några direkta slutsatser eller rekommendationer. Däremot framhöll man 

betydelsen av integrerade perspektiv mellan olika politikområden, exempelvis mellan säkerhetspolitik och 

biståndspolitik.
10

  

När Klimat- och sårbarhetsutredningen publicerades 2007 var klimatanpassningsarbetet både i Sverige och 

internationellt i sin linda. När detta skrivs, sju år senare, finns en väsentligt fördjupad kunskapsbas. Dessa 

kunskaper är dock huvudsakligen framsprungna i arbeten gjorda inom samhällets olika sektorer och få 

sektoröverskridande studier har gjorts. Endast få studier har fokuserat på hur klimatförändringar i 

omvärlden påverkar Sverige även om det finns en ökad insikt om att Sverige har många sårbarheter som 

beror på klimatförändringarnas effekter i omvärlden.
11

 Det finns därför anledning att rikta ett större intresse 

mot dessa effekter och införliva dem i sårbarhetsanalys och klimatanpassningsåtgärder. 

2.1 Betydelsen av indirekta, gränsöverskridande och 
långväga effekter  

Att klimatförändringarnas effekter kan ha konsekvenser långt bortom den region där de manifesteras 

framhålls i IPCC:s femte utvärderingsrapport.
12

 Huvudskälet till detta är det samspel som finns mellan 

olika processer i samhällen och ekosystem och att dessa är gränsöverskridande, bl.a. som en följd av 

internationell handel. Klimatförändringarnas påverkan på exempelvis livsmedelsproduktion i en region – 

eller ett enskilt land – får olika konsekvenser beroende på vilka relationer och handelsflöden som finns för 

livsmedel. Ett importberoende land, som Sverige, påverkas därmed av hur livsmedelsproduktionen 

utvecklas i Sverige och i regioner som Sverige importerar från, men också av hur hela den globaliserade 

marknaden förändras eftersom denna även påverkas av länder som Sverige har begränsad eller ingen 

import från.
13

  

En utgångspunkt för att analysera klimatförändringarnas konsekvenser på en enskild sektor, lokalsamhälle, 

land eller region kräver att man tar hänsyn till klimatförändringarnas effekter men även vilken förmåga som 

finns för att stå emot förändringar och att utveckla anpassningskapacitet.
14

 Detta medför att 

klimatförändringarnas konsekvenser är avhängiga både klimatologiska och icke-klimatologiska faktorer. 

För att bedöma klimatförändringarnas konsekvenser behöver alltså de komplexa samspelen mellan olika 

faktorer beaktas. En och samma händelse kan helt enkelt få väsentligt olika konsekvenser beroende på 

vilket samhälle som drabbas och hur samhällets sårbarheter ser ut. Ett samhälles sårbarheter förändras 

dessutom över tid.  

Interaktionen mellan klimatologiska och icke-klimatologiska faktorer är viktig att inkludera vid analys av 

vilka effekter klimatförändringarna kan få för ett enskilt land, eller en enskild sektor, och dessa 

interaktioner är i olika utsträckning transnationella. För ett land med omfattande internationell verksamhet, 

                                                 
10

 SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter s. 467-468. 
11

 Mistra Swecia annual report 2012; SEI discussion brief 2013; Mobjörk 2011b Svensk krisberedskap och klimatförändringarnas 

indirekta effekter.  
12

 Oppenheimer m.fl. 2014: Emergent risks and key vulnerabilities, avsnitt 19.4.  
13

 Se t.ex. Öborn m.fl. 2010 Five scenarios for 2015 – Conditions for Agriculture and Land Use; Johansson m.fl. 2011 

Klimatförändringarna och livsmedelsförsörjningen; Mobjörk 2011b.  
14

 Oppenheimer m.fl. 2014: Emergent risks and key vulnerabilities, avsnitt 19.2.2.  
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såsom Sverige, är det därför betydelsefullt att rikta uppmärksamhet på hur förändringar i omvärlden kan 

påverka Sverige. Klimatförändringarnas påverkan på handelsflöden, ekonomisk utveckling samt migration 

är således några områden som är relevanta att studera. Dessa förändringar har betydelse för relationer 

mellan stater och andra aktörer på de regionala och globala arenorna. För ett land som ligger i en från 

klimatförändringsperspektiv relativt sett mindre utsatt region, kan de internationella dimensionerna av 

klimatförändringarnas effekter utgöra minst lika betydelsefulla utmaningar som de direkta konsekvenserna. 

Detta är åtminstone en slutsats som drogs i det arbete som den brittiska regeringens rådgivningsorgan 

Foresight
15

 gjort om klimatförändringarnas internationella dimensioner och deras betydelse för 

Storbritannien.
16

 Hypotetiskt sett är denna slutsats rimlig även utifrån ett svenskt perspektiv.   

2.2 Ett dynamiskt riskbegrepp och centrala analytiska 
utmaningar  

Att studera klimatförändringarnas effekter i omvärlden och deras betydelse för Sverige och svensk 

klimatanpassning innebär att de analytiska utmaningar som finns i fråga om att analysera 

klimatförändringarnas effekter på samhället blir än mer påtagliga. I korthet handlar det om att kunna 

införliva vidsträckta system- och gränsöverskridande effekter vid sidan om komplexa samspel mellan olika 

förändringsprocesser vilka har olika tids- och rumsmässiga dimensioner. Ett sätt att göra detta på är att ta 

utgångspunkt i riskanalys.  

I IPCC:s senaste utvärderingsrapport, AR5, har ett större fokus lagts på att utvärdera vilka risker som 

klimatförändringarna innebär, vilket kan jämföras med den föregående utvärderingsrapporten som 

fokuserade på att analysera vilka effekter klimatförändringarna innebär för samhällen och ekosystem 

liksom deras anpassningsförmåga.
17

 Fokus på risker betraktas av IPCC som betydelsefullt för att stödja det 

politiska beslutsfattandet om klimatförändringarna.
18

 Begreppet ’risk’ har dock olika betydelser i olika 

sammanhang, och det finns en stor mängd definitioner av risk och risk-relaterade begrepp.
19

 Risker från 

klimatförändringar karaktäriseras typiskt av att människors fysiska levnadsförhållanden förändras. Dessa 

förändringar beror på såväl klimatologiska som icke-klimatologiska faktorer samt hur dessa samspelar med 

varandra. Ett sätt att ta hänsyn till detta i riskanalysen är att ta utgångspunkt i ett riskbegrepp som tar 

hänsyn till dynamiska aspekter, dvs. ett riskbegrepp som tar fasta på förändring över tid.
20

  

IPCC:s senaste utvärderingsrapport används ett dynamiskt riskbegrepp. Utgångspunkten tas i vilka 

nyckelsårbarheter ett system har. Nyckelsårbarheter identifieras genom att studera ett systems exponering 

över tid och rum, betydelsen av systemet, dess förmåga att stå emot eller utveckla anpassningskapacitet, 

hur långvarig störningen är samt hur känsligt systemet är för kumulativa stressfaktorer.
21

 Som komplement 

till denna analys av nyckelsårbarheter gör IPCC sedan en analys av vilka nyckelrisker ett system har. Denna 

analys utgår från analysen av nyckelsårbarheter och kompletteras med att studera sannolikheten för att en 

oönskad händelse ska inträffa och när i tid den kan inträffa, händelsens konsekvenser, samt 

irreversibiliteten och långvarigheten av det oönskade tillståndet.
22

 IPCC framhåller att både identifiering av 

nyckelsårbarheter och nyckelrisker innehåller en normativ komponent eftersom människor kan värdera 

sårbarheter och risker olika. Det är därför betydelsefullt att också analysera vilka värderingar som ligger till 

grund för och formar de bedömningar som görs.  

                                                 
15

 Foresight hör till Government Office for Science i Storbritannien och har till uppgift att stödja den brittiska regeringen så att 

robusta policys kan utvecklas i ljuset av framtida osäkerheter.   
16

 Foresight 2011a s. 7. 
17

 IPCC 2007: Summary for policymakers. 
18

 IPCC 2014: Summary for policymakers. 
19

 För en översikt, se Aven 2012. “Foundational Issues in Risk Assessment and Risk Management”, Risk Analysis. 
20

 Se diskussion i Sonnsjö och Mobjörk 2013 Om indirekta, komplexa och oönskade händelser: Att analysera risker med stor 

osäkerhet; WGBU 1998 World in Transition: Strategies for Managing Global Environmental Risk. 
21

 Oppenheimer m.fl. 2014, executive summary. 
22

 Oppenheimer m.fl. 2014, avsnitt 19.2.2.2 
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För att analysera klimatförändringarnas konsekvenser är valet av systemgränser av synnerligen stor 

betydelse. När intresset ligger på att analysera klimatförändringarnas indirekta effekter blir betydelsen av 

systemgränserna än mer påtagliga. Indirekta effekter är en följd av att systemgränserna öppnas upp och 

vidare systemgränser ökar komplexiteten i analysen och många gånger även ökade osäkerheter. Dessa 

osäkerheter kan emellertid bottna i olika förhållanden och IPCC särskiljer mellan risker som primärt 

bottnar i hög grad av systemisk interaktion och risker som följer från indirekta, gränsöverskridande och 

långväga effekter.
 
I den första gruppen – systemiska risker – finns t.ex. risker som följer av samspelet 

mellan effekter i olika sektorer, vilka kan ligga till grund för effekter som sammantaget sett är större än 

konsekvenserna av de enskilda händelserna. En annan systemisk risk som förs fram bottnar i samspelet 

mellan utarmning av biologisk mångfald, förlust av ekosystem och klimatförändringarnas påverkan på 

jordbruk och färskvattentillgångar. Utvecklingen i dessa områden påverkas av både klimatologiska och 

icke-klimatologiska förändringar, vilket innebär att samspelet mellan dessa olika påverkansprocesser 

behöver införlivas i analysen.
23

 I den andra gruppen, indirekta, gränsöverskridande och långväga effekter, 

finns exempelvis risker för ökade livsmedelspriser, risker för migrationsflöden, effekter på konflikter och 

osäkerheter, och negativa bieffekter av åtgärder för utsläppsminskningar.
24

 I samtliga fall handlar det om 

komplexa skeenden där åtskilliga faktorer samverkar.  

Båda dessa kategorier av risker benämns av IPCC som framväxande (eng. ”emergent”).
25

 Benämningen 

bottnar i de kunskapsmässiga osäkerheter som de framväxande riskerna är förknippade med. Dessa 

kunskapsosäkerheter kan emellertid minska över tid då klimatförändringarnas effekter blir alltmer tydliga i 

kombination med ett ökat intresse av att analysera dessa typer av risker. Även om alltså 

kunskapsosäkerheterna kan minska för dessa framväxande risker över tid, så kan man nog anta att nya 

framväxande risker kommer att uppstå.  

Ovanstående resonemang pekar på betydelsen av att se över vilka riskanalysmodeller som används i 

Sverige och i vilken mån de inkluderar dynamiska risker. Vi noterar att det hittillsvarande klimatarbetet i 

Sverige har tagit utgångspunkt i avgränsade sektorer och fokuserat på att identifiera vilka direkta 

konsekvenser klimatförändringarna kan få på dessa sektorer. Det finns nu ett behov av att ta dessa analyser 

vidare och i högre utsträckning även analysera hur direkta klimateffekter kan samverka med varandra 

liksom vilka indirekta effekter som kan påverka Sverige. Ett ökat intresse för klimatförändringarnas 

indirekta effekter har därmed inte enbart betydelse för vilka analytiska utgångspunkter som tas, utan även 

för hur klimatarbetet organiseras. För att bättre fånga upp dessa gränsöverskridande utmaningar behöver 

den sektorsindelning som hittills har präglat klimatarbetet i Sverige kompletteras med tematiska och 

tvärsektoriella arbetsprocesser och analyser. 

                                                 
23

 Oppenheimer m.fl. 2014, avsnitt 19.3.  
24

 Oppenheimer m.fl. 2014, avsnitt 19.4.  
25

 Oppenheimer m.fl. 2014. 
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3 En områdesuppdelad översikt av 
klimatförändringarnas indirekta effekter  

Alla verksamheter i samhället kommer att påverkas på ett eller annat sätt av klimatförändringarna. Exakt 

hur och när är emellertid svårare att avgöra. Vilken roll de klimatologiska processerna har i förhållande till 

andra omvärldsfaktorer kan också skilja sig åt mellan sektorer. Det betyder att klimatförändringarnas 

indirekta effekter kan vara relevanta att beakta i samtliga områden, men att de troligtvis är mer 

betydelsefulla i vissa områden än i andra. I Klimat- och sårbarhetsutredningens beskrivning av hur 

klimatförändringarnas effekter i omvärlden kan påverka Sverige fördes ingen diskussion om hur valet av 

områden hade gjorts eller varför vissa områden behandlades utförligare än andra. Vi menar att en 

diskussion om sådana prioriteringar behöver föras, men det kräver en större arbetsinsats än vad som har 

funnits utrymme för i föreliggande arbete. En sådan diskussion bör också involvera en mångfald aktörer 

med expertkunskaper inom olika områden.  

För valet av områden som behandlas i det följande har vi tagit utgångspunkt i Klimat- och 

sårbarhetsutredningens kapitel ”Förändringar i vår omvärld och deras betydelse för Sverige”
26

, men 

kompletterat de områden som fanns däri med teman som behandlats i ett par centrala brittiska arbeten som 

presenterats under senare år. De områden vi har valt att behandla är följande: utrikes-, säkerhets-, försvars- 

och utvecklingspolitik; migration; areella näringar; energi och transporter; samt handel, näringsliv och 

industri.  

En faktor som skulle kunna sättas i fokus för analys, och som också har karaktären att den kan påverka 

samtliga områden, är en allmän uppbromsning av den globala ekonomin, något som såväl Klimat- och 

sårbarhetsutredningen som IPCC för fram som ett kommande resultat av klimatförändringarna.
27

 En sådan 

uppbromsning påverkar i sin tur på olika sätt nationella och regionala ekonomier. Det kan ske i form av 

minskad efterfrågan på industriprodukter, energi och transporter men också innebära störningar på 

arbetsmarknaden, behov av att minska offentliga åtaganden m.m. som i sin tur kan leda till olika former av 

samhällsutmaningar. Den ekonomiska utvecklingen samspelar med andra påverkansfaktorer och kan många 

gånger vara överordnad dessa. Vi har inte haft möjlighet att fördjupa analysen av klimatförändringarnas 

påverkan på den ekonomiska utvecklingen och vilken roll den ekonomiska utvecklingen spelar för de 

generella utvecklingstrenderna i stort. Vi införlivar dock olika effekter av dessa övergripande störningar i 

det ekonomiska systemet inom ramen för respektive område. 

Vi inleder analysen i respektive område med att, där så är möjligt, presentera vilka slutsatser som drogs i 

Klimat- och sårbarhetsutredningen och kort presentera hur kunskapsområdet har utvecklats sedan dess. 

Detta avsnitt följs av att vi presenterar de centrala slutsatser som finns i IPCC:s femte utvärderingsrapport 

som relaterar till området. Att vi utgår från IPCC:s slutsatser bottnar i att det är det mest omfattande 

syntesarbetet som gjorts om klimatförändringarnas effekter och att vi av tidsskäl inte har kunnat göra någon 

omfattande litteraturstudie ifråga om klimatförändringarnas indirekta effekter. Efter denna del diskuterar vi 

olika aspekter av området som bedöms vara betydelsefullt utifrån ett svenskt perspektiv. Denna diskussion 

baseras på slutsatser och resonemang som förts fram i policydokument och studier, kombinerat med egna 

bedömningar. Ambitionen är att synliggöra de studier som gjorts eller är på gång, men vi är sannolikt inte 

heltäckande i denna genomgång. Mot bakgrund av att områdena har uppmärksammats i olika omfattning i 

tidigare arbeten så är även vår analys av respektive område olika omfångsrik. De områden som dominerar 

utgörs av säkerhetsrelaterade utmaningar liksom migration.  

3.1 Utrikes-, säkerhets-, försvars- och utvecklingspolitik 

I Klimat- och sårbarhetsutredningen fanns ett avsnitt som satte fokus på klimatförändringarnas påverkan på 

europeisk och svensk säkerhetspolitik. I avsnittet framhölls att det fanns mycket lite forskning som 

                                                 
26

 SOU 2007:60 kap. 4.7. 
27

 SOU 2007:60, s 469-470; Arent m.fl. 2014. Key economic sectors and services, avsnitt 10.9.4. 
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behandlat klimatförändringarnas betydelse för internationella och regionala samarbetsmönster, men att 

frågan har aktualiserats och tagits upp i olika policy-relaterade sammanhang däribland i FN:s säkerhetsråd. 

I Klimat- och sårbarhetsutredningen framhölls också att klimatförändringarna förstärker eller förvärrar 

redan existerande konfliktmönster, snarare än skapar nya konflikter, och detta särskilt i regioner som har 

mindre välutvecklade samarbetsformer, såsom i Afrika och Mellanöstern. De ekonomiska effekterna från 

klimatförändringarna bedömdes även i utredningen vara viktiga och en kraftigt försämrad världsekonomi 

ansågs kunna försvaga många stater och begränsa deras förmåga att upprätthålla ordning och säkerhet. För 

Europa lyftes klimatförändringarnas påverkan på energiförsörjning och jordbruk fram som betydelsefulla 

områden även utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Den samlade slutsats som fördes fram var att 

”Europeisk och svensk säkerhetspolitik, men också andra politikområden, kommer med anledning av 

klimatförändringarna med stor sannolikhet vara avhängiga händelser i andra, ofta fattiga, delar av världen 

varför säkerhetspolitiken kan behöva integreras närmare med biståndspolitiken i framtiden. Genom 

omfattande humanitära interventioner och fredsbyggande kan man möjligen förebygga destabilisering av 

regioner, svältkatastrofer, spridning av epidemier, flyktingsströmmar etc.”
28

 

I Klimat- och sårbarhetsutredningen behandlades även klimatförändringarnas påverkan på svensk 

biståndspolitik. Biståndspolitiken ansågs ha en viktig roll att spela i klimatanpassningsarbetet eftersom de 

fattiga delarna av världen kommer att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna i kombination med att 

fattiga människor är särskilt sårbara.
29

 Utredningen konstaterade att ett effektivt biståndsarbete, vilket 

innebär att hänsyn även tas till klimatförändringarna, kan innebära att klimatförändringarnas negativa 

effekter begränsas, t.ex. uppkomsten av klimatflyktingar, politisk instabilitet, eskalering av existerande 

konflikter och behovet av akuta humanitära insatser.  

Som konstaterades i Klimat- och sårbarhetsutredningen var klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser 

ett i princip outforskat område 2007. Sju år senare, dvs. 2014, kan man emellertid notera att det har varit ett 

mer eller mindre explosionsartat intresse för denna fråga. Klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser har 

satts i fokus i åtskilliga policyrelaterade dokument såväl i enskilda nationer som i regionala och globala 

organ däribland EU och FN. Det finns dessutom en omfattande mängd vetenskapliga publikationer som på 

olika sätt utforskar sambanden mellan klimatförändringar, säkerhet och konflikter, samt en rad studier som 

försökt syntetisera vilka slutsatser som kan dras utifrån denna framväxande litteratur.
30

 Det är tydligt att 

klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser intresserar aktörer från olika områden – försvar, säkerhet, 

bistånd och utveckling – och att säkerhetsutmaningarna spänner över dessa olika områden. Detta ligger till 

grund för att vi behandlar klimatförändringarnas säkerhetsutmaningar utifrån ett integrerat perspektiv där vi 

inte separerar utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik från utvecklingspolitik och bistånd. Detta ligger i linje 

med Sveriges säkerhetspolitiska utgångspunkt, samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma att olika 

aktörer kan ha olika synsätt på vems säkerhet som primärt utmanas samt av vad.  

Att klimatförändringarnas säkerhetskonsekvenser har vuxit fram som ett omfattande forskningsfält speglas 

även i IPCC:s senaste utvärderingsrapport. I kapitlet ’mänsklig säkerhet’ (eng. ”human security”) 

behandlas säkerhetsrelaterade utmaningar sprungna ur klimatförändringarna. Fem dimensioner av mänsklig 

säkerhet står i fokus: ekonomi och livsuppehälle; kultur; migration och mobilitet; väpnade konflikter; samt 

statens integritet och geopolitisk rivalitet.
31

 Vi inleder med att sammanfatta vilka slutsatser som dras i detta 

kapitel om mänsklig säkerhet, primärt med avseende på väpnade konflikter, statens integritet och 

geopolitisk säkerhet, för att därefter diskutera hur dessa aspekter har analyserats utifrån en svensk kontext 

och peka ut områden som kan vara betydelsefulla att behandla i det fortsatta arbetet. Migration och 

mobilitet, vilket utgör en dimension av mänsklig säkerhet, behandlar vi i ett separat avsnitt. Detta mot 

                                                 
28

 SOU 2007:60 s. 467-468. 
29

 SOU 2007:60 s. 469. 
30

 För översikter, se t.ex. Haldén 2007 Geopolitics of Climate Change; Schubert m.fl. 2008 Climate change as a security risk; 

Tagesson 2008 Det hettar till: Forskning och spekulationer om klimat, fred och konflikt; Mobjörk m.fl. 2010 On Connecting 

Climate Change with Security and Armed Conflict; Messer 2010 Climate change and violent conflict; Steinbruner m.fl. 2013 

Climate change and social stress: implications for security analysis. 
31

 Adger m.fl. 2014 Human security, executive summary. 
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bakgrund av att migrationsflöden i sig har en så pass omfattande dynamik att vi bedömer att det kräver en 

separat genomlysning.  

3.1.1 Säkerhetsutmaningar sprungna ur klimatförändringarna 

IPCC:s utvärdering har tagit utgångspunkt i mänsklig säkerhet, men inom ramen för en allomfattande 

ansats (eng. ”comprehensive approach”). Detta innebär en analysansats som utgår från ett vidgat 

säkerhetsbegrepp som sätter fokus på samspelet mellan sociala och fysiska processer i såväl tids- och 

rumsmässiga dimensioner som på olika nivåer och för olika aktörer.
32

 En viktig del i denna ansats är t.ex. 

interaktionen mellan staters kapacitet att möta utmaningar och de säkerhetsutmaningar som uppstår för 

enskilda människor. Till exempel kan en svag stat ha svårigheter att trygga individers och gruppers 

säkerhet, men kopplingen kan även bestå av att åtgärder en stat vidtar för att hantera en utmaning kan få 

negativa följdeffekter för individer eller grupper av människor. Vi identifierar följande centrala slutsatser i 

IPCC:s rapport:
33

 

 Det finns robusta bevis för att mänsklig säkerhet hotas av klimatförändringarna. Klimatförändringarna 

utgör en viktig påverkansfaktor på mänsklig säkerhet genom att livsmiljöer undermineras och kulturer 

och identiteter äventyras. De leder till en ökad migration som annars skulle ha undvikits och utmanar 

staters förmåga att tillhandahålla förutsättningar som är nödvändiga för mänsklig säkerhet. 

 Klimatförändringarna kan leda till nya utmaningar för stater och kommer i ökande utsträckning att 

forma villkoren för säkerhet och hur nationella säkerhetsstrategier kommer att se ut. Fysiska 

förändringar till följd av klimatförändringarna, exempelvis havsnivåhöjning och extremväder, innebär 

omfattande utmaningar för vitala transporter och infrastruktur för vatten och energi. Den territoriella 

integriteten utmanas för vissa stater, detta gäller särskilt små önationer och andra stater som är sårbara 

för havsnivåhöjning. Vissa gränsöverskridande effekter från klimatförändringarna, såsom förändringar 

i havsis, delade vattenresurser, och migration av fisk, har potential att öka rivaliteten mellan stater. 

Existensen av robusta institutioner kan minska risken för att dessa rivaliteter underminerar mänsklig 

säkerhet.  

 En del konfliktdrivande faktorer, däribland låg per capita inkomst, ekonomisk nedgång och icke-

fungerande statliga institutioner, är känsliga för klimatförändringarnas effekter. Evidensen för 

klimatförändringarnas påverkan på våld är emellertid omstridd. Dåliga strategier för anpassning och 

utsläppsminskningar kan dock öka risken för våldsamma konflikter. 

I IPCC:s analys av risker förs även klimatförändringarnas påverkan på konflikter och andra 

säkerhetsproblem fram.
34

 Dessa bottnar i att faktorer som fattigdom och ekonomiska chocker, vilka i sig är 

associerade med ökade konfliktrisker, även är klimatförändringskänsliga. Översvämningar och stormar 

lyfts också fram i och med de stora risker dessa medför för människor, ekonomisk aktivitet och kritisk 

infrastruktur.  

3.1.2 Betydelsen av klimatförändringsdrivna säkerhetsutmaningar för Sverige  

För Sveriges del kan klimatförändringarnas indirekta effekter påverka försvars-, säkerhets-, utrikes- och 

utvecklingspolitik på flera olika sätt. Det kan vara genom att de specifika hot som Försvarsmakten 

förväntas kunna agera mot förändras, att säkerhetsstrategier och internationella relationer påverkar det 

generella säkerhetsläget och därmed Sveriges säkerhetssituation, att en ökad efterfrågan på internationella 

insatser uppstår, och att detta kan påverka vilka prioriteringar av länder som kan behöva göras inom ramen 

för utvecklingspolitiken.  

                                                 
32

 Adger m.fl. 2014, avsnitt 12.1. Se även Mason m.fl. 2009 Linkages between Sub-national and International Water Conflicts: The 

Eastern Nile Basin; O’Brien m.fl. 2010 Climate Change, Ethics and Human Security.  
33

 Adger m.fl. 2014, executive summary. 
34

 Oppenheimer m.fl. 2014, executive summary. 
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I svenska politiska dokument och utredningar kan man notera att klimatförändringarna antas få stor 

betydelse för den säkerhetspolitiska utvecklingen. Försvarsberedningen har exempelvis lyft fram 

klimatförändringarna som ”ett allvarligt hot mot människors grundläggande levnadsvillkor, stabilitet och 

säkerhet”.
35

 Hoten mot vår säkerhet framhålls vara gräns- och sektoröverskridande och inkluderar bl.a. 

klimatförändringar, migration och naturkatastrofer, vid sidan om terrorism, extremism och social 

utanförskap (för att nämna några).
36

  

Även i Sveriges politik för global utveckling, som lägger grunden för Sveriges utvecklingspolitik, 

identifieras klimatförändringarna som en av de största utmaningarna världens länder står inför.
37

 

Klimatförändringar och resursknapphet framhålls kunna förstärka redan existerande riskfaktorer och kan 

därmed försämra säkerhetsläget i utvecklingsländer.
38

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB, analyserar också säkerhetsutmaningar i relation till klimatförändringarna och noterar att 

klimatförändringarna i kombination med andra trender såsom befolkningstillväxt och ökade globala klyftor 

kan verka destabiliserande och leda till ekonomisk, social och politisk oro. MSB noterar även att 

klimatförändringarna ofta presenteras som en potentiell konfliktförstärkande kraft.
39

 

Beaktar vi vilka studier som har satt fokus på klimatförändringarnas säkerhetsutmaningar så kan man 

konstatera att dessa huvudsakligen har haft syftet att sammanställa kunskapsläget om exempelvis vilka 

samband som finns mellan klimatförändringar, säkerhet och konflikter.
40

 I viss utsträckning pekar dock 

analyserna även ut utmaningar av särskild betydelse för Sverige. Vi har identifierat tre områden med 

betydelse för svensk utrikes-, säkerhets-, försvars- och utvecklingspolitik samt ett antal förslag på hur 

arbetet kan föras vidare.  

Klimatförändringarna som konfliktdrivande 

En ökad mängd konflikter i omvärlden påverkar i större eller mindre grad den svenska säkerhetssituationen 

liksom behov av internationella insatser i anslutning till konflikter. I Försvarsmaktens perspektivstudie 

framhålls att klimatförändringar kan verka konfliktdrivande genom sin påverkan på livsmedel, vatten, 

mark, energi och fungerande infrastruktur.
41

 Förutom att klimatförändringarna kan leda till ökad 

konkurrens om strategiska resurser kan de även innebära störningar på flöden, exempelvis av råvaror och 

energi.
42

 När det gäller klimatförändringar som en potentiellt konfliktdrivande faktor framhålls den 

komplexitet som råder i fråga om potentiella samband. Konflikter orsakas av en rad olika faktorer och 

ingen enskild faktor är tillräcklig.
43

 Klimatförändringarna påverkar emellertid en rad kända 

konfliktdrivande faktorer, vilket förstärker betydelsen av analytiska angreppssätt som kan förmå hantera 

denna komplexitet. Denna komplexitet ligger till grund för att regeringens skrivelse om Sveriges politik för 

global utveckling betonat betydelsen av samverkan mellan utrikes-, utvecklings-, säkerhets- och 

försvarspolitiken för att förebygga, hantera och lösa kriser och väpnade konflikter.
44

  

Sammantaget kan vi konstatera att klimatförändringarna har lyfts fram som viktig faktor för att förstå 

konflikter, och att det är viktigt att införliva klimatförändringarnas påverkan på konflikter i omvärldsanalys 

och i det konfliktförebyggande arbetet. Vi har identifierat tre delområden som är viktiga i det fortsatta 

arbetet:  

                                                 
35

 Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad tid s. 214. På UD:s hemsida framhålls även att ”Klimatförändringar utgör ett av de 

allvarligaste hoten mot människors grundläggande levnadsvillkor”, http://www.regeringen.se/sb/d/10660 (28 okt 2014). 
36

 Ds 2013:33 s. 214. 
37

 Skrivelse 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling s. 10. 
38

 Skrivelse 2007/08:89 s. 32. Se även Skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform s. 9. 
39

 MSB 2012 Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap s. 33-34.  
40

 Se t.ex. Haldén 2007; Mobjörk m.fl. 2010; Mobjörk 2011a Klimatförändringar och säkerhet: ett komplext område med betydelse 

för framtiden; Mobjörk och Carlsen 2013 Klimatförändringar, säkerhet och konflikter: stöd till Försvarsmaktens omvärldsanalys. 
41

 Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013 s. 13; se även MSB 2013 Att navigera i en föränderlig värld s. 34 och 

Skrivelse 2007/08:89 s. 10.  
42

 Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013; MSB 2013. 
43

 Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013. Se även t.ex. Mobjörk m.fl. 2010, Haldén 2007.  
44

 Skrivelse 2007/08:89 s. 25.  

http://www.regeringen.se/sb/d/10660
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 Främja utvecklingen av fördjupade kunskaper om under vilka omständigheter klimatförändringar och 

väpnade konflikter länkar samman: Eftersom resursbrist och knapphet kan leda till såväl samarbete 

som konflikter behövs bättre kunskaper om vilka omständigheter som tycks främja den ena eller andra 

utvecklingslinjen. Dessa kunskaper är viktiga för att exempelvis bättre kunna identifiera vilka regioner 

som har hög risk, så att förebyggande arbeten kan sättas in i tid som kan reducera risker och stärka 

anpassningskapacitet.
45

 I denna analys måste de olika utvecklingsvägar som länkar samman 

klimatförändringar med konflikter beaktas (både direkta och indirekta effekter) samt vilka slags 

konflikter som står i fokus för analys (väpnade konflikter, låg-nivå-konflikter osv.). Tidsperspektivet 

innebär även en central utmaning i denna analys liksom vilka klimatscenarier som används och hur 

andra förändringsprocesser – demografiska förändringar, ekonomisk utveckling, markanvändning, 

naturresursförvaltning etc. – förs in i analysen.
46

   

 Integrera klimatförändringarnas effekter och möjligheter till klimatanpassning i omvärldsanalys: I de 

omvärldsanalyser som exempelvis gjorts inom ramen för Försvarsberedningen eller Försvarsmaktens 

perspektivstudie nämns klimatförändringar som en viktig trend som påverkar utvecklingen, men 

klimatförändringar införlivas inte i någon större utsträckning i de analyser som görs av länder och 

regioner. Detta medför att bedömningar av ländernas utveckling inte införlivar en av de trender som 

samtidigt framhålls vara en av de centrala för den säkerhetspolitiska utvecklingen och för 

konfliktrisker.
47

 Det finns alltså ett behov av att integrera klimatförändringarna i den omvärldsanalys 

som görs med avseende på klimatförändringarnas effekter i respektive region och vilken 

anpassningskapacitet som finns, eftersom dessa faktorer också påverkar säkerhetsutvecklingen.
48

  

 Integrera klimatförändringarnas effekter i det konfliktförebyggande arbete: För att minska social oro 

och konfliktrisker är ett förebyggande arbete centralt och eftersom klimatförändringarna innebär en 

ökad påfrestning på dessa säkerhetsutmaningar är det viktigt att klimatutmaningarna även integreras i 

det förebyggande arbetet. Detta kan exempelvis göras genom att införliva klimatutmaningar i valet av 

länder som Sverige gör riktade satsningar mot.
49

  

Klimatförändringarnas påverkan på säkerhetsstrategier och internationella relationer 

Det globala systemet för internationella relationer och olika länders säkerhetsstrategier påverkar 

förutsättningarna för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Som IPCC för fram så antas 

klimatförändringarna i tilltagande utsträckning forma villkoren för säkerhet och enskilda nationers 

säkerhetstrategier.
50

 Försvarsberedningens från 2013 framhåller att: ”Klimatförändringarna kommer att 

påverka relationer mellan stater. De för med sig säkerhetskonsekvenser på samtliga nivåer i samhället”.
51

 

Klimatförändringarnas effekter utgör också ett motiv bakom att Försvarsberedningen framhåller betydelsen 

av att ta ett bredare perspektiv på säkerhet i exempelvis svensk försvarspolitik.
52

  

Betydelsen av att förstå hur klimatförändringarna påverkar relationer mellan stater och aktörer har förts 

fram i svenska studier. Haldén för exempelvis fram att klimatförändringarnas effekter på territorier kan 

bidra till mer instabila relationer mellan stater,
53

 och Mobjörk m.fl. pekar på betydelsen av att förstå hur 

                                                 
45

 Se t.ex. Mobjörk m.fl. 2010; Mobjörk och Carlsen 2013.  
46

 Se t.ex. Mobjörk m.fl. 2010, Mobjörk och Carlsen 2013. I IPPC:s avsnitt ”Human security” dras även slutsatsen att det finns stora 

kunskapsbehov och man poängterar betydelsen av att studier ska omfatta olika platser, sträcka sig över långa tidsperspektiv liksom 

innebära teoriutveckling i fråga om relationerna mellan klimatförändringar, livsvillkor, kulturer, migration och konflikter, se Adger 

m.fl. 2014, avsnitt 12.1. 
47

 Se Ds 2013:33 och Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013.  
48

 Mobjörk och Carlsen 2013. Se även Steinbruner m.fl. 2013 Climate change as social stress: implications for security analysis.  
49

 Vi noterar t.ex. att Sidas kriterier för att välja ut länder att inrikta sitt arbete mot inte tycks beakta klimatförändringarnas 

konsekvenser, se Sidas hemsida http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/Sveriges-bistandslander/Farre-

lander/ Den typ av arbete som Sida exempelvis publicerade 2008 skulle kunna ligga till grund för valet av länder att inrikta sina 

insatser gentemot, se Smith och Vivekananda 2008 Konflikter i klimatförändringens spår. 
50

 Adger m.fl. 2014, executive summary. 
51

 Ds 2013:33 s. 25. 
52

 Ds 2013:33 s. 22.  
53

 Haldén 2007.  

http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/Sveriges-bistandslander/Farre-lander/
http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/Sveriges-bistandslander/Farre-lander/
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klimatförändringarna även påverkar människors föreställningar om framtiden, däribland hot, risker och 

möjligheter.
54

 Detta medför att klimatförändringarna inte enbart leder till fysiska förändringar utan även 

kommer att påverka hur aktörer agerar och reagerar, exempelvis mer konflikt- eller samarbetsorienterat i 

takt med att de fysiska påfrestningarna tilltar.
55

  

Även om klimatförändringarnas effekter på säkerhetstrategier och relationer mellan stater nämns i ett par 

svenska studier, har vi inte hittat några studier som har satt denna fråga i fokus för djupare analys och med 

intresse för vad detta betyder för svensk utrikes-, säkerhets-, försvars- och utvecklingspolitik. Detsamma 

gäller det säkerhetsbegrepp som idag ligger till grund för åtskilliga politiska dokument: utgångspunkten tas 

i ett vidgat säkerhetsbegrepp, men vi kan inte se hur denna ansats förs in i den praktiska politiken eller i 

underlagsarbeten för politiken. Mot denna bakgrund har vi identifierat två delområden som vi bedömer vara 

viktiga att fokusera på i det fortsatta arbetet: 

 Analysera andra staters och aktörers policys och operativa arbeten med avseende på 

säkerhetsutmaningar kopplat till klimatförändringarnas effekter: I och med att klimatförändringarna i 

tilltagande utsträckning antas påverka och forma andra aktörers och nationers säkerhetsstrategier så 

utgör även dessa en viktig aspekt att införliva i omvärldsanalyser.
56

 Dessa säkerhetsstrategier kan vara 

sprungna ur väsentligt annorlunda synsätt på säkerhet än den svenska, däribland vara mer geopolitiskt 

inriktade. Kunskaper om detta kan ge en bredare förståelseram för olika nationers och aktörers 

ageranden inom försvars- och utrikespolitiska frågor liksom inom andra internationella frågor, 

däribland klimatförhandlingar och ekonomiska överenskommelser. Analyserna kan inriktas mot de 

nationer och organisationer som Sverige samarbetar med, eller är starkt beroende av, i en internationell 

kontext liksom gentemot de aktörer som antas kunna spela en avgörande roll för utvecklingen globalt 

sett, däribland Kina, Ryssland och USA.
57

 

 Bidra till institutionell utveckling för att hantera utmaningar sprungna ur klimatförändringarna: 

Internationella institutioner framhålls vara av stor betydelse för att motverka rivalitet mellan aktörer 

och en negativ säkerhetsutveckling. Bland de säkerhetsutmaningar som klimatförändringarna förväntas 

innebära är dessa starkt kopplade till gränsöverskridande förvaltning av naturresurser och 

havsnivåhöjningens påverkan på territorier. En viktig förebyggande åtgärd utgörs därför av att bidra till 

uppbyggnaden av institutioner som kan hantera de utmaningar som klimatförändringarna förväntas 

innebära. Ett sådant arbete har en positiv effekt på samhällsutvecklingen globalt sett, vilket därmed 

även är till gagn för Sverige och svenska intressen. 

Klimatförändringarnas påverkan på omfattning av och villkor för internationella insatser 

Klimatförändringarna antas kunna leda till leda till ökad efterfrågan på stöd från andra länder, däribland i 

form av insatser.
58

 Dessa insatser kan vara humanitära insatser, räddningsinsatser, insatser för 

återuppbyggnad och insatser inom EU:s gemenskapsmekanism, men även militära insatser. Bredden i vilka 

insatser som kan komma ifråga innebär att klimatförändringarnas effekter inte enbart påverkar myndigheter 

såsom Försvarsmakten, MSB och Sida, utan även frivilligorganisationer såsom Röda korset, Diakonia, 

Läkare utan gränser osv. Dessutom kan insatser för att bistå svenskar som befinner sig utomlands och som 

drabbas av naturkatastrofer förväntas öka.
59

 Samtidigt som behoven av insatser generellt sett förväntas öka 

påverkar klimatförändringarna även förutsättningarna för dessa.  

Vi har identifierat fyra olika delområden där klimatförändringar kan komma att påverka internationella 

insatser. I anslutning till att vi behandlar dem pekar vi även ut områden som kan ligga till grund för 

fördjupad analys.  

                                                 
54

 Mobjörk m.fl. 2010 s.83-87; Mobjörk och Carlsen 2013 s. 14-15. 
55

 Se diskussion om detta i Mobjörk m.fl. 2010, Mobjörk och Carlsen 2013. Se även Gardiner 2009 ”Saved by disaster?”.  
56

 Se Halden 2007; Mobjörk och Carlsen 2013. Se även DCDC 2010 Future Character of Conflicts; Steinbruner m.fl. 2013. 
57

 Se t.ex. diskussion i PWC (2013) om kriterier för hur val av länder att prioritera i en dylik analys kan göras.  
58

 MSB 2013 s. 32.  
59

 MSB 2012 s. 32. 
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 Nya insatsmiljöer kan tillkomma: Klimatförändringar innebär att nya regioner kan bli aktuella för insats 

och en för Sverige aktuell region kan vara Arktis.
60

 Det finns flera arbeten gjorda vid FOI som på olika 

sätt behandlar utvecklingen i Arktis och vilka krav som skulle ställas på Försvarsmakten för att kunna 

verka i regionen.
61

 Om kustbevakning, räddningstjänst eller svensk försvarsmakt ska kunna bidra i en 

insats i Arktis behöver denna analys fördjupas.  

 Utveckla hur insatser organiseras: MSB har framhållit att de system för internationella insatser som 

byggs upp i FN och EU behöver vidareutvecklas för att klara av fler och mer omfattande insatser. Det 

handlar även om det stöd som görs i utbildningar och andra förebyggande åtgärder för att undvika eller 

minska konsekvenserna liksom utökat internationellt kunskapsutbyte.
62

 Integrering mellan bistånd och 

katastrofriskreducerande arbeten har förts fram som en viktig del.
63

 En annan aspekt av organisering är 

hur tillförsel av vatten, energi, livsmedel kan gå till beroende på de klimatologiska omständigheter, 

vilket även hänger samman med hur själva insatsmiljön förändras. 

 Behov av att kunna prioritera vilka insatser som ska eller kan göras: Mot bakgrund av att 

klimatförändringarna förväntas leda till fler naturkatastrofer drar både MSB och Försvarsmakten 

slutsatsen att det kan finnas ett ökat behov av internationella insatser. Detta kan innebära ett ökat behov 

att prioritera de resurser som finns, särskilt i förhållande till att även Sverige förväntas stå inför fler 

extremväderhändelser.
64

 Frågor om hur prioriteringar därmed ska kunna göras kan därför vara viktiga 

att undersöka för att främja genomtänkta och politiskt förankrade beslut.  

 Analysera vilken betydelse förändrade insatsmiljöer har för insatserverksamheten: Internationella 

insatser verkar redan i grunden ofta under svåra omständigheter. Mot bakgrund av att 

klimatförändringarna förväntas medföra fler väderrelaterade naturkatastrofer kan fler insatser behöva 

ske under svåra omständigheter. I det akuta skedet handlar det om att kunna säkerställa grundläggande 

förnödigheter (t.ex. livsmedel, vatten, energi, medicin), men det handlar även om vilka risker som finns 

med att verka i klimatologiska riskområden. Detta har betydelse för både lokalbefolkningen och 

insatspersonalen där säkerhetsläget snabbt kan förändras, men har också betydelse för vilka långsiktigt 

hållbara lösningar som finns. Klimatförändringarnas negativa effekter för exempelvis färskvatten- och 

livsmedelsförsörjning kan vara av stor betydelse i post-konfliktområden och i återuppbyggnadsskedet, 

särskilt om naturresursfrågor har utgjort en del i konflikten. Klimatförändringarnas långsiktiga effekter 

och stärkandet av resiliens och anpassning behöver därför integreras såväl i återuppbyggnad efter 

naturkatastrofer som i post-konfliktområden.
65

 Detta kan även ställa ökade krav på koordinering mellan 

olika former av aktörer i insatser. 

3.2 Migration 

I Klimat- och sårbarhetsutredningen behandlades klimatförändringarnas påverkan på migrationsmönster.
66

 

Utredningen framhöll att forskningen om kopplingen mellan klimatförändringar och flykting- och 

migrationsmönster börjar bli alltmer etablerad, men att forskningsresultaten pekar i olika riktningar 

exempelvis ifråga om hur många flyktingar det kan bli liksom vart flyktingsströmmarna kan gå. Regioner 

med knappa tillgångar på färskvattenresurser framhölls stå inför potentiellt stora flyktingsströmmar och 

utredningen betonade att klimatförändringarna kommer att förstärka urbaniseringstrenden i stora delar av 

världen. Snabbt växande städer antas innebära mer omfattande slumområden, vilka skulle kunna verka 

destabiliserande. Detta i kombination med fattigdom och institutionell svaghet kan förvärra existerande 

konflikter. Planerad migration framställs av Klimat- och sårbarhetsutredningen som en möjlig 

                                                 
60

 Se Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013 s. 21; MSB 2012 s. 43.  
61

 Darin Mattson m.fl. 2014 Det arktiska klimatet och dess utmaningar för Försvarsmakten; Andersson m.fl. 2013 Ett förändrat 

Arktis: En inledande kartläggning av FOI-kompetenser; Simonsson m.fl. 2012 Arktis - ett framtida insatsområde?.  
62

 MSB 2012 s. 32. 
63

 Smith och Vivekananda 2008. 
64

 MSB 2012 s. 43.  
65

 Se t.ex. Matthew 2014 Integrating climate change into peacebuilding, Climatic change. 
66

 SOU 2007:60 s. 465-466. 
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klimatanpassningsåtgärd. I utredningen föreslogs inga åtgärder eller fördjupade analyser för att utreda hur 

klimatförändringarna kan påverka migration och vilken betydelse det kan få för Sverige och svensk 

klimatanpassning.  

Kunskaperna om klimatdriven migration har ökat markant sedan 2007.
67

 Det är dock uppenbart att området 

kantas av starka ideologiska, politiska och normativa uppfattningar och olika aktörer använder även olika 

benämningar, vilka speglar olika perspektiv. En följd av detta är därför betydelsen av att uppmärksamma 

vilka perspektiv som tas liksom hur konsekvenser utifrån olika perspektiv kan samverka.  

3.2.1 Klimatförändringar och migration  

Migration och mobilitet utgör en delaspekt i IPCC:s utvärdering av hur klimatförändringarna kan påverka 

mänsklig säkerhet. Utgångspunkten är, som vi förde fram i avsnittet ovan, en syn på säkerhet som omfattar 

inte enbart säkerhetsutmaningar för individer, utan även hur de samspelar med utmaningar för staten och 

samhället i stort. Vi identifierar följande centrala slutsatser i IPCC:s utvärderingsrapport:
68

  

 Klimatförändringar påverkar mänsklig säkerhet genom att öka migration som människor annars hade 

undvikit. 

 Vissa migrationsflöden är känsliga för förändringar i tillgången av resurser och ekosystemstjänster. 

Omfattande extremväderhändelser har historiskt inneburit betydande omflyttningar, och framtida 

förändringar i förekomsten av extremhändelser riskerar att innebära ökade utmaningar vid dessa 

omflyttningar. Många sårbara grupper saknar emellertid resurser för att kunna migrera som ett led i att 

undvika effekterna från översvämningar, stormar och torka. Migranter är många gånger sårbara för 

klimatförändringarnas effekter i det område dit de migrerat (eng. ”destination area”), detta gäller 

särskilt migranter i urbana områden i utvecklingsländer.  

 Migration och mobilitet är etablerade anpassningsstrategier i alla regioner i världen och utgör en 

strategi för att upprätthålla en god livsmiljö. Människor som saknar förmåga att flytta exponeras i 

högre grad än andra gentemot väderrelaterade extremer, särskilt i rurala och urbana områden i låg- och 

medelinkomstländer. Ökade möjligheter till mobilitet kan reducera sårbarheter gentemot 

klimatförändringarna och öka människors säkerhet. 

I IPCC:s avsnitt om migration återspeglas mycket av den komplexitet som omgärdar denna fråga: 

Migration bottnar i ett samspel mellan olika faktorer. Klimatförändringarnas effekter på människors 

livsmiljöer kan förstärka migrationsflöden samt leda till migration som människor annars skulle ha 

undvikit,
69

 vilket ibland benämns som ofrivillig eller påtvingad migration (eng. ”forced migration”).
70

 

Migration behandlas även i IPCC:s utvärderingsrapport i avsnittet om risker
71

 och karaktäriseras där som 

en s.k. framväxande risk som karakteriseras av att vara indirekt, långväga och gränsöverskridande. 

Klimatförändringarna förväntas få betydande konsekvenser på migrationsflöden vid vissa tidpunkter och 

platser, och framhålls även kunna leda till både för- och nackdelar för migranter liksom för ursprungsländer 

och destinationsländer.
72

 IPCC konstaterar även att forskning om klimatdriven migration har ökat, men att 

den är alltför otillräcklig ännu för att kunna ligga till grund för att uppskatta regionspecifika 

konsekvenser.
73

  

                                                 
67

 Vi har valt att använda oss av begreppet klimatdriven migration, vilket även är den benämning som IPCC använder i den femte 

utvärderingsrapporten, AR5. Vi gör detta även om man kan ifrågasätta möjligheten att de facto kunna urskilja själva 

klimatpåverkansaspekten i migrationsflöden eftersom migration alltid bottnar i ett samspel mellan en mängd olika faktorer. Vi 

anser dock att man tala om klimatdriven migration som en företeelse även om det knappast går att urskilja en enskild klimatdriven 

migrant. Se även Oppenheimer m.fl. 2014, avsnitt 19.4.2.2.  
68

 Adger m.fl. 2014. 
69

 Adger m.fl. 2014, avsnitt 12.4; Foresight 2011b. 
70

 Laczko och Aghazarm 2009 Migration, Environment and Climate Change: Assessing the evidence. 
71

 Oppenheimer m.fl. 2014, executive summary. 
72

 Oppenheimer m.fl. 2014, avsnitt 19.4.2.1 
73

 Oppenheimer m.fl. 2014, avsnitt 19.4.2.1 
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3.2.2 Betydelsen av klimatdriven migration för Sverige 

Klimatdriven migration tas i Sverige upp i flera olika policynära sammanhang. Försvarsberedningen har 

konstaterat att migration kan leda till stora utmaningar och att klimatförändringarna kan ligga till grund för 

en ökad andel ofrivillig migration.
74

 I Försvarsberedningens slutrapport diskuteras även hur den 

säkerhetspolitiska miljön förändras och ett av de exempel som nämns som grund för detta utgörs av 

konsekvenser av migration.
75

 Ingen fördjupad analys görs emellertid ifråga om vilka konsekvenser av 

migration som kan påverka den säkerhetspolitiska miljön eller vilka slags utmaningar migration kan 

innebära och för vem.  

I MSB:s analys av klimatförändringarnas konsekvenser på området samhällsskydd och beredskap 

diskuteras den ökande risken för social oro, vilken exempelvis kan bero på ökad migration till följd av 

klimatförändringar.
76

 Samtidigt framhålls att migration som följd av yttre påfrestningar, t.ex. 

naturkatastrofer, oftast leder till inhemsk migration eller migration i närområdet. Ett misslyckat 

klimatanpassningsarbete i andra länder bedöms emellertid kunna innebära ökad migration till Sverige.
77

 

MSB framhåller dock att det finns en generell trend med avseende på ökad rörlighet, så migrationsflödena 

kan därmed öka oberoende av klimatförändringarna. Den primära konsekvens som förs fram i fråga om vad 

en ökad andel migranter i Sverige betyder för samhällets samhällsskydd och beredskap är behoven av en 

förbättrad målgruppsanpassad information exempelvis med avseende på språk och val av 

informationskanaler.
78

  

Även i en rapport initierad av Sida diskuteras hur klimatförändringarna kan påverka migrationsflöden.
79

 

Där framhålls bl.a. att klimatförändringarna kan påskynda den urbanisering som för närvarande pågår. I 

rapporten poängteras att migration inte behöver vara en destabiliserande faktor, men att den kan vara det, 

särskilt om den sker till länder som redan ”är nätt och jämnt livskraftiga”.
80

 I rapporten konstateras att det 

inte är migrationsflödena i sig som är säkerhetsutmaningen, utan det är kontexten och den politiska 

reaktionen på migrationen som formar riskerna för våldsamma konflikter. 

Om vi beaktar vilka studier som gjorts som behandlar klimatdriven migration och vad den kan få för 

betydelse för Sverige, finns det bl.a. en kunskapsöversikt om sambanden mellan klimatförändringar, 

migration och konflikter.
81

 Klimatdriven migration har även behandlats i ett EU-projekt som satt fokus på 

vilka forsknings- och policyutmaningar detta område kan innebära utifrån ett EU-perspektiv.
82

 Det finns 

även ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet som har fokuserat på de moraliska och juridiska 

aspekterna kring klimatdriven migration. I projektet undersöktes vilka moraliska skyldigheter framförallt 

den industrialiserade delen av världen har gentemot dels klimatmigranter som individer, dels gentemot 

deras hemländer, men även vilken juridisk status klimatmigranter bör ha.
83

 Sett till hur klimatdriven 

migration kan påverka Sverige har vi identifierat två områden av betydelse för Sverige och ett antal förslag 

på hur arbetet kan föras vidare:  

Klimatförändringarnas betydelse för migrationsflöden och migrationsmönster 

Även om migration bottnar i ett samspel mellan olika faktorer – sociala, ekonomiska, kulturella – har 

klimatförändringarna betydelse för vilka migrationsflöden och migrationsmönster som uppstår. Olika 

klimatförändringsprocesser tycks medföra olika migrationsmönster där en skiljelinje går mellan gradvisa 

förändringar och plötsliga händelser. Med gradvisa förändringar, vilket kan innebära att en livsmiljö 
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förstörs, så kan permanent migration förstärkas. Samtidigt innebär gradvisa förändringar ett utrymme för att 

bygga upp anpassningskapacitet, vilket kan minska den förväntade migrationens omfattning. När det gäller 

plötsliga händelser leder ofta extrema väderhändelser till en temporär migration som sker i närregionen. 

Torka i sin tur hänger primärt samman med en cyklisk migration, vilket beror på att torka ofta innebär ett 

återkommande fenomen i en region. Den generella slutsats som dras är att den migration som drivs på av 

klimat- och miljöfaktorer oftast sker inom landet eller i närregionen.
84

 När det gäller omfattningen av 

framtida migration saknas vetenskapliga underlag för att göra projektioner över den framtida utvecklingen. 

Däremot finns det en generell trend av ökad rörlighet, vilket har betydelse för migrationspolitiken i stort. 

Sammantaget kan följande delaspekter pekas ut som viktiga i det fortsatta arbetet:  

 Behov av att kunna hantera mer omfattande internationell migration: I och med att migration generellt 

sett förväntas öka finns det ett generellt behov av att kunna ta emot fler migranter. Klimatdriven 

migration är i dagsläget framförallt nära sammankopplad med extrema väderhändelser, vilka primärt 

tycks leda till en lokal eller regional migration. Denna utveckling kan dock ändras allteftersom 

klimatförändringarnas effekter på livsmiljöer tilltar. Även inom EU förväntas migrationsflödena 

förändras till följd av klimatförändringarna. I dagsläget bedrivs i huvudsak kortsiktiga analyser av hur 

migrationsflöden förändras. Det föreligger således analysbehov som sätter fokus på hur dessa flöden 

kan förändras över tid där klimatförändringarna utgör en faktor bakom flera i fråga om migrationens 

omfattning och karaktär samt arbete som inriktas mot hur ökade migrationsflöden kan hanteras.   

 Ökade behov av att bistå med humanitär hjälp: Eftersom klimatförändringarna förväntas leda till en 

ökning av ofrivillig eller påtvingad migration, t.ex. till följd av extrema väderhändelser, kan Sverige i 

ökad utsträckning behöva bistå fler människor med humanitär hjälp. I detta arbete är det viktigt att 

notera att inte alla människor kan migrera ens under de mest svåra förhållanden.
85

 Detta innebär att 

humanitära insatser kan behöva verka under extremt svåra omständigheter och i klimatologiska 

riskmiljöer.  

 Stärka det förebyggande arbetet: För att mildra de effekter klimatförändringarna kan få på 

migrationsflöden är ett förebyggande arbete ifråga om risk- och sårbarhetsreducering och 

klimatanpassning betydelsefullt. Särskilt riktade insatser för att stödja utsatta regioner och länder kan 

därmed vara en viktig del i biståndsrelaterade verksamheter. Förebyggande åtgärder kan också 

innebära positiva effekter för samhällsutvecklingen i stort och även verka stabiliserande.
86

  

 Utreda juridiska aspekter av klimatdriven migration: I Sverige och internationellt förs en diskussion 

om vilken juridisk status migranter bör ha till följd av klimatförändringarnas konsekvenser. Det är en 

komplex fråga som delvis är beroende av möjligheterna att kunna avgöra vilket skäl som låg till grund 

för migrationen. Det finns såväl förespråkare som motståndare till att använda flyktingbegreppet i 

relation till klimatförändringar. I och med att området får ökad aktualitet internationellt så kan det vara 

en fråga som Sverige kan komma att behöva ta ställning till.  

Säkerhetsutmaningar kopplat till klimatdriven migration 

När migrationens säkerhetsutmaningar nämns i policyrelaterade dokument görs sällan några fördjupade 

beskrivningar av vilka slags säkerhetsutmaningar som kan följa eller för vem, men dokumenten tycks 

överlag ha tagit utgångspunkt i ett vidgat säkerhetsbegrepp.
87

 Detta innebär att säkerhetsutmaningarna kan 

vara av vitt skilda karaktär; för enskilda människor såväl som för samhällen och nationer. När det gäller 

kopplingen mellan klimatdriven migration och väpnade konflikter saknas ett enkelt orsak-verkan-samband, 

utan kontexten är central. I de fall där väpnade konflikter har associerats till större migrationsflöden har 

mottagarlandet i allmänhet saknat kapacitet – och vilja – att ta emot migranter.
88

 En analys av vilka 
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säkerhetsutmaningar klimatdriven migration kan innebära behöver därför ta utgångspunkt i ett vidgat 

säkerhetsbegrepp så att interaktionen mellan olika säkerhetsutmaningar uppmärksammas liksom vilka 

säkerhetskonsekvenser olika (politiska) beslut får för människor och samhällen.
89

 En viktig del utgörs även 

av att uppmärksamma dem som inte kan migrera och deras säkerhetssituation.
90

 Åtgärder som kan vara av 

särskild betydelse för Sverige är att: 

 Stärka det förebyggande arbetet: Att minska samhällens sårbarheter och stärka anpassningskapacitet är 

sannolikt de enskilt viktigaste åtgärderna för att reducera säkerhetsutmaningar från klimatdriven 

migration. Sverige kan härvidlag inom ramen för utvecklingspolitiken göra prioriterade insatser för att 

stärka anpassningskapacitet i särskilt sårbara länder.  

 Stärka integrerade perspektiv och samverkan över politikområden: Säkerhetsutmaningarna kopplat till 

klimatdriven migration bottnar i komplexa skeenden där samspel finns mellan olika slags 

säkerhetsutmaningar. Det är därför viktigt att synliggöra vilka olika säkerhetsperspektiv som tas liksom 

hur de interagerar. Många politiska beslut som påverkar utvecklingen tas inom vitt skilda 

politikområden – handel, näring, miljö – vilket innebär att det även är relevant att granska vilka 

effekter dessa beslut får på människors och samhällens säkerhet i stort. Det föreligger således behov av 

att arbeta utifrån ett integrerat perspektiv på säkerhet (det vidgade säkerhetsbegreppet) liksom 

departements- och sektoröverskridande. Som Statskontoret konstaterat i sin utvärdering av Sveriges 

politik för global utveckling har det emellertid varit generellt sett svårt att styra och fånga upp 

tvärsektoriella frågor i Regeringskansliet.
91

 Ett organisatoriskt utvecklingsarbete är därför även 

betydelsefullt.  

3.3 Areella näringar: jordbruk, skog och fiske 

I Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 fanns ingen specifik sektion om hur klimatförändringarna i 

omvärlden kan påverka de svenska areella näringarna, dvs. jordbruk, skog och fiske. Betydelsen av 

omvärldsfaktorer förs dock fram i anslutning till jordbruk och specifikt i förhållande till ”efterfrågan på 

jordbruksmark i ett förändrat klimat”.
92

 I avsnittet sägs att omvärldsutveckling är ”av stor betydelse för hur 

jordbruket i Sverige kommer att utvecklas”, men också att den är svårbedömd.
93

 Två modeller presenteras 

för hur den mängd jordbruksmark som behövs för matråvara i Sverige och Europa kan förändras och 

utredarna konstaterar att om man ser isolerat till effekterna av klimatförändringarna med nuvarande socio-

ekonomiska förutsättningar så skulle svensk åkermarks konkurrenskraft för mat- och foderproduktion 

öka.
94

 När det gäller de andra två areella näringarna – skog och fiske – omnämns inte omvärldsfaktorers 

betydelse.  

Trots att klimatförändringarnas effekter i omvärlden inte behandlades i Klimat- och sårbarhetsutredningen i 

relation till areella näringar bedömer vi att det finns anledning att lyfta detta som ett potentiellt 

betydelsefullt område. Orsaken är de omfattande förändringar som de areella näringarna står inför mot 

bakgrund av klimatförändringarna i kombination med den omfattande handel Sverige bedriver just med 

produkter från och till dessa näringar, exempelvis import av livsmedel och insatsvaror till livsmedel. Flera 

av de risker IPCC för fram som nyckelrisker och framväxande risker handlar om klimatförändringarnas 

effekter på jordbruk och fiske.
95

 De brittiska rapporterna behandlar även områdena livsmedel och fiske.
96
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3.3.1 Klimatförändringar och de areella näringarna 

IPCC behandlar produktionssystem för livsmedel och livsmedelssäkerhet i ett specifikt kapitel.
97

 Därutöver 

behandlas klimatförändringarnas konsekvenser för de areella näringarna i anslutning till respektive region i 

världen. Eftersom vi gör en översiktlig genomgång av klimatförändringarnas indirekta effekter har vi inte 

haft utrymme att gå igenom samtliga relevanta delar i IPCC:s utvärderingsrapport, utan vi har satt fokus på 

kapitlet om produktionssystem och livsmedelssäkerhet vid sidan om att vi även beaktar vilka risker som 

identifierats med avseende på jordbruk, livsmedel och fiske. De centrala slutsatserna är följande:
98

 

 Klimatförändringarna påverkar redan nu primärproduktionen av t.ex. grödor, liksom fiske och 

fiskodling. Även om denna påverkan många gånger är negativ finns också positiva effekter i länder på 

höga breddgrader. Extremt varma dagar (med temperaturer över 30°C) har visat sig kunna påverka 

skördar negativt och invasiva ogräs kommer att bli ett större problem i framtiden. 

 Det finns en förväntan om att livsmedelssäkerheten kommer att påverkas av klimatförändringarna men 

det finns behov av att veta mer om hur t.ex. priser och användning påverkas. 

 Den globala produktionen av vete, ris och majs påverkas negativt vid +1°C temperaturhöjning om inte 

anpassning sker. Om temperaturhöjningen blir så stor som +4°C förväntas stora negativa effekter på 

den globala livsmedelsproduktionen och på livsmedelssäkerheten. De negativa effekterna blir störst i 

länder med liten anpassningskapacitet. Anpassning kan göra stor skillnad i skördenivå (15-18 procent) 

och anpassningspotentialen är störst i tempererade områden.  

 De globala livsmedelspriserna förväntas stiga. Det är emellertid oklart hur mycket.  

 Anpassning är nödvändig över hela livsmedelskedjan som förutom primärproduktion även inkluderar 

förädling, paketering, transport, lagring och försäljning. Det saknas för närvarande kunskaper om andra 

led än primärproduktionen. 

I IPCC:s analys av klimatrelaterade risker handlar åtskilliga risker, både nyckelrisker och framväxande 

risker, om jordbruk och fiske. En nyckelrisk som identifieras utgörs av försämrad livsmedelsförsörjning 

och livsmedelssäkerhet. De utmaningar relaterade till klimatförändringarna som livsmedelsförsörjningen 

ställs inför är särskilt kopplat värme, torka och nederbördsförändringar. Regioner med en hög andel fattiga 

identifieras som särskilt utsatta. En annan nyckelrisk utgörs av förlust av marina ekosystem och de tjänster 

de erbjuder för kustsamhällen, och en tredje nyckelrisk är förlust av landbaserade ekosystem och de tjänster 

de erbjuder. Biologisk mångfald och landbaserade ekosystem framhålls vara viktiga för rurala och urbana 

samhällen världen över och att dessa tjänster hotas av temperaturökning, förändringar i nederbörd och 

extrema väderhändelser.  

Bland de framväxande risker som identifieras finns följande som knyter an till areella näringar:
99

 

klimatförändringarnas påverkan på jordbruk och färskvattentillgångar vars utmaningar förstärks av 

förlusten av ekosystemtjänster, vilka understödjs av biologisk mångfald; risker från hantering av vatten, 

land och energi i en klimatförändringskontext; och ökade livsmedelspriser på den globala marknaden till 

följd av lokala klimatförändringar i kombination med försämrad livsmedelssäkerhet. Gemensamt för dessa 

framväxande risker är att de än så länge saknar omfattande kunskapsunderlag, men att de bedöms vara av 

sådan karaktär att de efterhand kommer att uppfylla kriterierna för att utgöra nyckelrisker.  

3.3.2 Klimatförändringarnas påverkan på areella näringar globalt och deras 
påverkan på Sverige 

Mot bakgrund av de nyckelrisker som identifierats med koppling till areella näringar har vi riktat in oss mot 

att identifiera studier som har satt fokus på hur det svenska livsmedelssystemet kan komma att påverkas av 

                                                 
97

 Porter m.fl. 2014 Food security and food production systems. 
98

 Porter m.fl. 2014, executive summary. 
99

 Oppenheimer m.fl. 2014, executive summary. 



FOI MEMO Datum/Date Sida/Page 

2014-11-27 
    

21 (33) 

Titel/Title Memo nummer/number 

Klimatförändringarnas indirekta effekter och deras betydelse för 

Sverige FOI Memo 5129 

 
klimatförändringarnas effekter i omvärlden. Vi gör denna avgränsning för att vi bedömer att detta område 

är viktigt i förhållande till klimatförändringarnas indirekta effekter. Vi har dock inte hittat många studier 

som behandlar klimatförändringarnas effekter i omvärlden och hur de påverkar livsmedelsförsörjningen 

eller livsmedelssäkerheten i Sverige. I den mån vi identifierat studier som fokuserar på andra delar av de 

areella näringarna uppmärksammar vi även detta, även om denna analys är än mer begränsad jämfört med 

livsmedelsområdet. 

Betydelsen av en tryggad global livsmedelsförsörjning förs fram i olika politiska sammanhang där de 

utmaningar samhällen världen över ställs inför diskuteras. I Sveriges politik för global utveckling framhålls 

att en god livsmedelsförsörjning är av vikt för fattigdomsbekämpning och att klimatförändringar liksom 

klimatrelaterade naturkatastrofer på sikt kan hota den globala livsmedelsförsörjningen.
100

 Även inom 

Försvarsberedningen lyfts livsmedelsförsörjningen fram som en potentiellt viktig faktor bakom ökad social 

oro och att klimatförändringarna utgör en viktig påverkansfaktor.
101

 Livsmedelsförsörjning och 

livsmedelssäkerhet är därmed viktiga för de behov och förändrade miljöer som Sverige kan behöva agera 

inom i en internationell kontext.  

MSB lyfter fram livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet i flera sammanhang. Livsmedelsförsörjning 

har kommit att bli en allt viktigare fråga för jordbrukssektorn i Europa, vilket innebär ett ökat intresse för 

vilka produktionsförhållanden som finns liksom vilka ekonomiska implikationer ett förändrat jordbruk kan 

få. Som MSB betonar så har diskussionerna tidigare dominerats av kvalitetsaspekter.
102

 EU:s och Sveriges 

importberoende diskuteras även av MSB, som noterar att jordbrukssektorn har blivit alltmer 

importberoende och mer priskänslig, vilket på sikt kan innebära faktiska hot i form av plötsliga 

prishöjningar som slår mot enskilda hushåll eller att vissa bristsituationer uppstår (t.ex. mjölk).
103

 

Klimatförändringarna spelar viss roll i denna utveckling. Johansson m.fl. analyserade den svenska 

livsmedelsförsörjningen utifrån ett klimatförändringsperspektiv och fann att livsmedelsproduktionen 

sammantaget sett står inför en divergerande utveckling i olika delar av världen där produktionen på vissa 

håll kan öka och på andra ställen minska, vilket kan skapa spänningar även om den totala 

livsmedelsproduktionen vid en måttlig klimatförändring bedöms kunna bli positiv.
104

  

Genom en alltmer globaliserad livsmedelshandel uppstår nya slags utmaningar. Detta eftersom den svenska 

livsmedelsförsörjningen därmed kan påverkas av negativa konsekvenser i produktion av livsmedel som 

sker långt borta. Den globaliserade livsmedelshandeln kan emellertid även innebära en ökad redundans. Det 

är därför betydelsefullt att fortlöpande analysera de styrkor och svagheter som finns i det svenska 

livsmedelsförsörjningssystemet. Vi kan konstatera att denna fråga har lyfts fram i några olika sammanhang, 

men att någon fördjupad analys ännu inte är gjord. Forskningsplattformen Future Agriculture vid SLU har 

exempelvis analyserat hur jordbruksproduktionen globalt sett kan förändras och vilka implikationer det kan 

få för det svenska jordbruket. Ett par explorativa omvärldsscenarier har utvecklats som kan ligga till grund 

för att diskutera i vilken förändrad kontext det svenska lantbruket kan komma att verka inom.
105

 Vid 

Stockholm Environment Institute, SEI, pågår ett projekt som analyserar hur ett par livsmedelsprodukter 

som Sverige importerar kan påverkas av klimatförändringarnas effekter och hur importflödet kan 

påverkas.
106
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Även inom forskningsprogrammet Mistra Swecia har klimatförändringarnas påverkan på villkoren för 

jordbruksproduktion och skog i Sverige och Europa studerats.
107

 Vi har dock inte hittat några publicerade 

resultat och kan därmed inte säga hur pass stort fokus analyserna har för det svenska 

klimatanpassningsarbetet när det gäller indirekta effekter. I en årsrapport från Mistra Swecia nämns att 

analyserna ska omfatta hur villkoren för jordbruksproduktion inom Europa kommer att se ut liksom vilka 

utmaningar klimatförändringarnas effekter kan ställa EU:s gemensamma jordbrukspolitik inför. Mistra 

Swecia uppmärksammar även klimatförändringarnas potentiella effekter för svensk skogsindustri där 

huvudintresset tycks ligga på vilka konsekvenser klimatförändringarna får i de länder som Sverige 

konkurrerar med.
108

 Men inte heller här har vi identifierat några publicerade resultat.  

Betydelsen av klimatförändringarnas indirekta effekter för Sverige med avseende på de areella näringarna i 

allmänhet och livsmedelssystemet i synnerhet är svårbedömd. Detta beror i stor utsträckning på att 

områdena är tämligen obeforskade utifrån ett svenskt perspektiv. Vi noterar emellertid att det är flera 

studier på gång. Det verkar dock saknas analyser som syftar till att ge en överblick i fråga om relevansen av 

klimatförändringarnas indirekta effekter för de areella näringarna i Sverige och i så fall inom vilka områden 

som dessa effekter kan vara mest angelägna. Så förutom att föreslå att en mer samlad översyn görs i fråga 

om klimatförändringarnas indirekta effekters betydelse på Sveriges areella näringar ser vi att följande 

områden kan vara värda att sätta i fokus för fördjupad analys: 

 Utreda hur klimatförändringarnas indirekta effekter kan påverka svensk livsmedelsförsörjning: 

Klimatförändringarna innebär att fler och kanske nya slags störningar i livsmedelsförsörjningen kan 

komma att uppstå, vilka delvis beror på den alltmer globaliserade livsmedelshandeln. Kunskap om 

livsmedelssystemets sårbarheter är därför betydelsefullt för utformningen av den svenska 

livsmedelsförsörjningen liksom för Sveriges beredskap för hur störningar i livsmedelsförsörjningen 

kan hanteras.  

 Analysera hur förändringar i den globala livsmedelsproduktionen kan påverka efterfrågan på och 
användning av svensk jordbruksmark: På sikt kommer klimatförändringarna att innebära betydande 

negativ påverkan på livsmedelsproduktion globalt sett, särskilt med en global medeltemperaturökning 

på över 3 grader C.
109

 Detta kan få betydelse för den egna markanvändningen men beror även på 

exempelvis den politik som förs inom EU.  

 Studera konsumtionsvalens betydelse för vilka utmaningar Sverige ställs inför: I dagsläget importerar 

Sverige stora mängder frukt, grönsaker, kaffe och te, men även kött och fisk. Vilka konsumtionsval 

som görs har betydelse för vilka sårbarheter den svenska livsmedelsförsörjningen inbegriper och är 

därför en faktor att ta hänsyn till i analysen. Eftersom konsumtionsval även påverkas av politiska beslut 

behöver också detta ingå i analysen.  

3.4 Transporter och energi 

Den ständigt ökande globala handeln innebär att ett mycket stort antal sektorer, inte bara transportsektorn, 

påverkas indirekt av störningar i internationella transporter. Detsamma gäller energiområdet, där den 

globala obalansen i tillgång och efterfrågan på energi, gör att de flesta länders energisektorer är beroende 

av utvecklingen utanför sitt lands gränser. Genom energisektorns stora beroende av transporter och 

transporsektorns behov av energi är dessa områden tätt sammanflätade.  

Trots dessa tydliga internationella beroenden beskrivs de indirekta effekterna av klimatförändringen på 

svensk energiförsörjning i Klimat- och sårbarhetsutredningen i mycket begränsad grad. Utredningen 

noterade en möjlig ökad efterfrågan på el från Europa samt en risk för störningar i importen av vissa 

energislag, t.ex. olja.
110

 Indirekta effekter av störningar i transportsystemet omnämns överhuvudtaget inte.  
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3.4.1 Transporter, energi och klimatförändringarna 

Transporter och energi behandlas i IPCC:s kapitel om nyckelsektorer och tjänster
111

 samt i de regionala 

avsnitten. Konsekvenserna redovisas separat för de olika trafikslagen och några av de centrala slutsatserna 

är:  

 Klimatförändringarna kan ge flera potentiella effekter på såväl väg- som järnvägstransporter vilka 

beror på temperatur, nederbörd, översvämningar och havsnivåhöjning.  

 För sjöfart förlängs den isfria perioden vilket kan förlänga transportsäsongen, något som i sin tur kan 

ge kortare transportsträckor med fallande transportkostnader. Att vissa områden kommer att få fler 

stormar kan å andra sidan leda till längre transporttider och öka transportkostnaderna på grund av större 

behov av säkerhetsåtgärder och längre rutter.
112

  

 Hamnsystemen kommer att påverkas av stigande havsnivåer där vissa hamnar får bättre förutsättningar 

för djupgående fartyg medan andra blir oanvändbara.  

 För flygtrafik noterar IPCC att varmare luft, på grund av dess lägre densitetkan för flygplatser belägna 

på hög höjd under sommaren kan innebära begränsad lastkapacitet, säkerhet och väderrelaterade 

förseningar om inte startbanorna förlängs. Detta gäller i synnerhet flygplatser lokaliserade på hög höjd. 

Ökad stormfrekvens vid flygplatser, i synnerhet de kustnära, kan leda till ett ökat antal väderrelaterade 

förseningar och inställda turer.  

Klimatförändringarnas påverkan på energisystemet presenteras huvudsakligen i avsnittet om nyckelsektorer 

och tjänster.
113

 IPCC noterar där att en hel del har skrivits sedan den fjärde utvärderingsrapporten (AR4) 

om energianvändningen och i synnerhet om användningen i bostäder och i viss mån lokaler. Väldigt få 

studier handlar om industri och jordbruk. Några huvudslutsatser i IPCC:s avsnitt om energi är: 

 Energianvändningen förväntas öka i höginkomstländer i varmt klimat som en följd av ökad användning 

av luftkonditionering medan den i kalla länder förväntas minska. I fattiga länder är det ökade inkomster 

som framför allt driver på ökad energianvändning.
114

  

 Ökade temperaturer leder till lägre verkningsgrad i värmekraftverk.
115

 Bristande tillgång på kylvatten 

kan dessutom leda till minskad produktion, drift med lägre effekt och till och med tillfällig stängning 

av kraftverk. Extrema väderhändelser pekas ut som ett potentiellt allvarligt problem för kärnkraftverk 

om det inte hanteras. Hanteringen kan ske genom tekniska åtgärder (t.ex. skydd mot översvämning) 

eller att anpassa driften vid extrema förhållanden.
116

  

 De förnybara energislagens produktion och tidsmässiga fördelning kan påverkas kraftigt men det är 

svårt att bedöma effekterna på exempelvis vindkraft. Tekniken förändras i riktning mot större turbiner 

samtidigt som havsbaserad vindkraft får en ökad roll. Båda dessa förändringar påverkar vilken 

betydelse klimatförändringarna får. Dessutom kan hela resursbasen förskjutas både tidsmässigt och 

geografiskt och det intervall som framtida energiproduktion kan förändras inom är relativt stort. Dock 

pekar regionala studier på att inga betydande förändringar i vindresurser i Europa kommer att ske fram 

till 2050.
117

 Även vattenkraftsproduktionen kommer att förändras i Europa, med förbättrade 

produktionsförhållanden i norra Europa och försämrade i södra Europa.
118
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 Klimat- och väderrelaterade risker inom olje- och gassektorn inkluderar tropiska cykloner med 

potentiellt allvarliga effekter på off-shore-plattformar och on-shore-infrastruktur. Dessa förväntas leda 

till oftare förekommande produktionsavbrott. Distribution kan påverkas av sekundära effekter av 

klimatförändringen som havsnivåhöjningar och smältande permafrost i Arktis. Smältande permafrost 

skulle också kunna öka konstruktionskostnaderna för olje- och gasvinning då markförhållandena blir 

mindre stabila än när permafrost råder.
119

 Pipelines kan påverkas av sekundära effekter av 

klimatförändringarna genom havsnivåhöjning i kustnära områden, smältande permafrost i kalla 

regioner, översvämningar etc.
120

 Det finns även effekter som kan påverka energisystemet positivt. 

Exempelvis att det kan öppna sig nya områden för oljeutvinning i de arktiska regionerna när 

isutbredningen minskar liksom att nya transportrutter öppnar sig. Det har betydelse för såväl 

energitransporter som transporter i övrigt.
121

 

Bland de risker som IPCC identifierar med anledning av energi och transporter är det systemiska risker som 

dominerar.
122

 Ett område som dessa risker kan vara särskilt relevanta för är kritisk infrastruktur, däribland 

elektricitet (vid sidan om färskvatten, hälsa och räddningstjänst). Risker för omfattande skador och förluster 

på samhällsviktig verksamhet till följd av klimatförändringshändelser pekas även ut som en framväxande 

risk. Denna risk framhålls vara av särskild relevans för lågt liggande urbana och rurala områden, men kan 

även få långväga effekter beroende på vilka flöden och beroenden som utgår från det utsatta området.  

Även den brittiska Foresight-rapporten pekar på risker kopplat till infrastruktur i lågt liggande områden.
123

 

Exempelvis ser man att tillfälliga störningar i havsnära energianläggningar kan bli mer vanliga (t.ex. 

raffinaderier, naturgasterminaler, och hamnanläggningar) vid en högre havsnivå. Man pekar också på 

sårbarheten för energiinfrastruktur för tinande permafrost i Arktis. Denna negativa effekt på infrastrukturen 

för energitransport bedöms i studien komma att påverka såväl pris som säkerhet för brittisk energiimport. 

Elva procent av världens flygplatser ligger i lågt liggande kustzoner och kan därmed hotas av 

havsnivåhöjningar.
124

 Förändrade vindmönster kan påverka transporttider och bränslebehov både positivt 

och negativt. Allvarliga stormar kan försena och stoppa flyg. Sammanfattningsvis framhåller Foresight-

rapporten att havsnivåhöjning och förändringar i stormfrekvens och intensitet troligen kommer att ha 

negativ effekt på globala transportrutter och infrastrukturanläggningar och därmed på brittiska företag och 

handel.  

3.4.2 Indirekta effekter för Sverige inom transport- och energiområdet  

Hur klimatförändringarnas effekter på transporter utanför landets gränser kan påverka Sverige har såvitt vi 

vet inte utretts.
125

 Mycket talar dock för att man kan se liknande effekter som för Storbritannien. Det kan 

gälla störningar i flygtrafiken som på något sätt är beroende av lågt liggande flygplatser i havsnära lägen. 

Höjd havsnivå kan påverka användbarheten av befintliga hamnar på olika sätt både positivt eller negativt 

vilket indirekt kan påverka sjötransporter till Sverige. Ökad stormfrekvens skulle också kunna påverka 

svenska sjötransporter negativt. Väderrelaterade störningar i väg- och järnvägstrafik skulle kunna påverka 

svenska utrikestransporter men i vilken grad är okänt och skulle behöva utredas. Eventuella positiva 

effekter av nya transportrutter som pekats ut vad gäller exempelvis Arktis torde också kunna komma 

svenska transporter till del.  

De indirekta effekterna av klimatförändringarna för svensk energiförsörjning har inte behandlats i någon 

större grad. Ett undantag är Veibäck och Jonsson
126

 som redovisade ett urval exempel på indirekta effekter 
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av klimatförändringarna på svensk energiförsörjning. Man noterar att svensk energiförsörjning är invävd i 

den globala energimarknaden och att när klimatförändringar slår mot hela den globala ekonomin och 

samhällssystemet påverkas även handeln med energi. Allmänt kan det innebära mindre investeringsmedel 

tillgängliga för energisektorn till förmån för klimatanpassning eller återuppbyggnad som följd av skador 

efter extrema väderhändelser. Mer specifikt kan det enligt författarna röra sig om skador på 

oljeanläggningar, såväl produktions- som distributionsanläggningar. Det kan också handla om minskad 

global biobränsleproduktion som följd av klimatförändringarna. Veibäck och Jonsson pekar också på risken 

för en ökad politisering av energin i klimatförändringarnas fotspår vilket skulle stå i konflikt med den 

svenska strategin att basera sin försörjningstrygghet på internationella marknader.  

Kopplat till energiomställningen (med ökad variabel elproduktion) ser Veibäck och Jonsson ett ökat 

intresse för svensk vattenkraft som i ljuset av europeisk energisolidaritet kan förväntas stödja hela EU:s 

försörjningstrygghet snarare än den specifikt svenska. Hur utvecklingen i verkligheten blir beror till stor del 

på hur elsystemet utvecklas och hur integrationen av det nordeuropeiska energisystemet utvecklas. Det 

svenska elsystemet påverkas av förändringar i tillgång och efterfrågan inom EU genom den 

överföringskapacitet som installeras.  

Mer frekventa produktionsstörningar till följd av klimatförändringar skulle kunna leda till ökad volatilitet 

på energimarknaderna vilket genom de internationella oljemarknaderna kan spilla över på Sverige. Vilken 

betydelse det kommer att ha för Sverige beror på hur den framtida svenska energibalansen kommer att se 

ut. Förändringar i den globala energiefterfrågan som följd av klimatförändringarna kommer också påverka 

Sveriges energiförsörjning, genom förändringarnas påverkan på världsmarknadspriserna på energi och 

därmed indirekt på de svenska energipriserna.  

Nedan listar vi två delområden som vi bedömer kan vara aktuella för analys:  

 Inkludera klimatförändringarnas indirekta effekter på energisystemet i energiaktörernas klimatarbete: 

I samband med detta kan det finnas skäl att utreda om och i så fall hur dessa indirekta effekter skiljer 

sig från andra störningar på Sveriges energisystem.  

 Utreda hur den svenska energiförsörjningen kan påverkas av klimatförändringarnas påverkan på 

energiefterfrågan och teknisk infrastruktur utanför Sveriges gränser: Klimatförändringarna kommer i 

olika utsträckning påverka energiefterfrågan och teknisk infrastruktur innanför och utanför Sveriges 

gränser. Beroende på hur framtida energisystem kommer att se ut kan det att leda till olika typer av 

utmaningar för Sverige. Det är därför betydelsefullt för den svenska energitryggheten att kunskaper 

finns om vilka sårbarheter som finns i de internationella system som Sverige är beroende av. I 

sammanhanget behöver det beaktas hur en klimatpolitiskt motiverad energiomställning (i Sverige, EU, 

och globalt) kan påverka hur Sverige berörs av indirekta effekter av de samtidigt pågående 

klimatförändringarna.  

3.5 Handel, näringsliv och industri  

Detta område innefattar en omfattande grupp av aktiviteter som på olika sätt kan påverkas av 

klimatförändringar.
127

 Varuproducerande industriföretag agerar på en internationell marknad med handel 

mellan länder som i olika grad är sårbara för klimatförändringarna. En möjlig påverkan på företagen sker 

såväl genom import och export av insatsvaror och varor för slutkonsument som genom ägande av företag 

och anläggningar utanför landets gränser. Även ett stort antal tjänsteföretag agerar på en internationell 

marknad och kan komma att påverkas. Turismen är en bransch som här är särskilt beroende av väder och 

klimat. En annan bransch som ofta diskuteras i samband med klimatförändringarna är försäkringsbranschen 

som påverkas direkt av en ökning av extrema väderhändelser. Genom olika system för återförsäkringar 

sprids effekterna av ökade skador från klimatförändringarna indirekt i form av ökade kostnader även till 

mindre drabbade länder. Finansbranschen kan i sin tur påverkas av att olika ekonomiska tillgångar påverkas 
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(såväl negativt som positivt) av klimatförändringarna. Finanssektorn är idag i stor grad globaliserad och 

därmed ett typiskt exempel på en sektor som är utsatt för indirekta effekter av händelser utanför landets 

gränser.  

Klimat- och sårbarhetstutredningen behandlade inte de indirekta effekterna av klimatförändringarna på 

näringslivet i någon större grad. Det man framförallt betonade var ett behov av ökad beredskap från 

näringslivets sida för snabba strukturomvandlingar, vilket även beror på en förväntad globalisering. För 

turismsektorn noterade man att regionala klimateffekter i t.ex. Medelhavet och Alperna kan leda till ökad 

turism i Skandinavien. Även effekter på försäkringsverksamhet framhålls kunna ske genom att det 

internationella återförsäkringssystemet kan påverkas med dyrare försäkringar som följd.
128

  

3.5.1 Handel, näringsliv, industri och klimatförändringarna 

IPCC behandlar handel, näringsliv och industri huvudsakligen i ett kapitel om nyckelsektorer och tjänster, 

men frågorna behandlas i olika utsträckning även i de regionala kapitlen. Industrin behandlas inte i någon 

större omfattning utan fokus ligger på turism, försäkring och finansiella tjänster. De huvudslutsatser vi har 

identifierat i IPCC:s rapport är följande: 

 Klimatförändringarna kan påverka tillverkningsindustrin på tre sätt:
129

 För det första påverkar 

klimatförändringarna primärproduktion och därmed råvaror och priser till tillverkningsindustrin. För 

det andra kan produktionskedjan inklusive produktkvalitet påverkas bl. a. genom att 

arbetsproduktiviteten kan sjunka framför allt i fuktigt klimat. Detta kan förstärkas av ökad frekvens av 

malaria och vektorburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som sprids av levande organismer, t.ex. myggor 

och fästingar. Denna fallande produktivitet kan emellertid begränsas av teknisk utveckling. Trots det 

kan det enligt IPCC tänkas att klimatförändringarna påverkar näringslivets lokalisering. Slutligen lyfter 

IPCC fram att produktefterfrågan kan förväntas bli förskjuten som en följd av klimatförändringarna.  

 Turismen är en bransch som kommer att påverkas på ett tydligt sätt och som kan innebära 

omlokalisering av turistströmmar i både tid och rum.
130

 Man noterar att forskning pekar på att de 

generella förutsättningarna för turistaktiviteter kommer att förbättras betydligt sommartid i norra 

Kontinentaleuropa, Finland, södra Skandinavien och södra England medan de under samma tid på året 

försämras i södra Europa. IPCC bedömer att turismen från och med år 2050 kommer att öka i norra 

Europa och delar av Kontinentaleuropa på de södra delarnas bekostnad.
131

 Denna process kan, från 

Sveriges perspektiv, ses som en kombination av direkta effekter av klimatförändringarna i Sverige, och 

indirekta effekter av klimatförändringarna i andra länder.  

 För försäkringsbranschen kan klimatförändringarna påverka riskbilden och IPCC framhåller att ökad 

volatilitet och skadebörda i många regioner kan påverka försäkringsindustrin på ett fundamentalt 

sätt.
132

 IPCC noterar också att såväl direkta som indirekta förluster som följd av väderrelaterade 

händelser har ökat substantiellt de senaste decennierna såväl globalt som regionalt.
133

  

 Enligt IPCC är relativt få studier gjorda som behandlar klimatförändringarnas inverkan på 

finanssektorn och undersökningar som genomförts pekar på att få av dem som är verksamma i 

bankverksamhet och egendomsförvaltning ser klimatförändringarna som ett materiellt hot.
134

 Endast få 

finansiella institutioner har inkluderat klimatförändringarna i sina riskhanteringssystem. Indirekta 

effekter på finanssektorn kan materialiseras under kommande decennier genom värdeförluster på 

tillgångar och låneportföljer som en följd av fysiska skador. IPCC anser att det är svårt att kvantifiera 

hur betydelsefulla klimatförändringarna kommer att vara för finanssektorn. Man bedömer dock inte att 
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klimatförändringarna ensamt kommer att påverka likviditeten eller den finansiella kapaciteten hos en 

institution. Däremot kan både aktie- och lånemarknaden försvagas som en följd av ett flertal faktorer 

kopplade till klimatförändringarna.  

PWC har gjort en studie åt Defra
135

 om internationella hot och möjligheter för Storbritannien kopplade till 

klimatförändringarna.
136

 De identifierar både hot och möjligheter för brittiska företag liksom för handel och 

investeringar som en följd av klimatförändringarna. Dessa typer av hot kan med största sannolikhet även 

vara relevanta för svenska företag även om detaljerna skiljer sig åt. De tre övergripande hot som lyfts upp 

är:
137

 skador på fysiska och finansiella tillgångar utomlands som en följd av extremväder; begränsad 

tillgång på importerade material och volatila priser på grund av störningar i leverantörsländer; och hinder 

för import och export som en följd av störningar i transport- och distributionsnätverk.  

PWC identifierar även ett antal möjligheter som klimatförändringarna kan innebära. Det handlar om ökade 

förutsättningar att exportera varor och tjänster som behövs för klimatanpassning, reducerade 

transportkostnader som en följd av att transportrutter i Arktis kan öppnas, och att intresset för att investera i 

Storbritannien ökar som en följd av landets relativt sett hög anpassningskapacitet.
138

 Även dessa fördelar 

torde vara tillämpliga för Sverige.  

3.5.2 Indirekta effekter för Sverige 

De indirekta effekterna av klimatförändringarna på näringslivet är, såvitt vi har kunnat utröna, inte 

studerade i Sverige.
139

 Mycket talar dock för att de indirekta effekter som identifierats av PWC för 

Storbritannien, se ovan, med största sannolikhet även är relevanta för Sverige. Sverige är ett land vars 

ekonomi är integrerad med omvärlden och effekter av klimatförändringarna utanför landets gränser 

kommer därför att påverka svenskt näringsliv och svenska företag.  

I vilken omfattning klimatförändringarna påverkar företags verksamhet och vilka förutsättningar företag 

har att anpassa sig till klimatförändringarna är således områden som kan vara relevanta att studera. Det är 

emellertid inte givet vilken roll staten har i att realisera detta. Vi menar dock att för sådan samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur där det finns stora inslag av företag som ansvarar för verksamheterna, 

finns det stor anledning att staten med dess myndigheter skaffar sig kunskap om vilka strategier och vilken 

kapacitet företagen har att upprätthålla samhällets kritiska funktioner, däribland transporter, 

kommunikation, energi- och livsmedelsförsörjning.  
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 Däremot behandlas klimatförändringarnas betydelse för näringslivet i ett underlag till SMHI:s kontrollstation, se SMHI 

Uppdragsrapport 2015:1, Bilaga 5: Näringslivsdialog. Pussel konsult. Klimatförändringarnas indirekta effekter behandlas dock inte 

explicit i detta underlag.  
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4 Diskussion och förslag till fortsättning 
Som genomgången ovan har visat påverkar klimatförändringarna samhället på en rad olika sätt däribland 

genom indirekta effekter. Vi menar att forskningen nu allt tydligare visar att denna påverkan kan se ut på 

olika sätt och vi anser att det kan vara fruktbart att särskilja mellan dessa olika former av 

påverkansmönster. Dessa kan innefatta systemiska utmaningar, vilka bottnar i samspel och beroenden 

mellan olika system, såväl som indirekta, gränsöverskridande och långväga effekter. Förutom att i 

analyserna rikta större uppmärksamhet mot hur dessa påverkansformer ser ut, vilket kan höja den 

analytiska stringensen och transparensen, är det viktigt att vara tydlig med vilka klimatförändringsscenarier 

som analyserna utgår från. Vi ska här avslutningsvis ge exempel på några områden och perspektiv som kan 

vara betydelsefulla att arbeta vidare med i det fortsatta klimatarbetet. Vi anser att det kan vara viktigt att: 

 Genomföra en mer omfattande analys av klimatförändringarnas indirekta effekter som involverar en 
bredare krets av aktörer: För att utveckla en mer samlad kunskapsbas om betydelsen av 

klimatförändringarnas indirekta effekter behöver en mer omfattande analys göras av dessa effekter än 

vad som varit möjligt i denna studie. I det arbetet behöver en bredare krets aktörer ingå så att en större 

mångfald kunskaper kan omhändertas. Mot bakgrund av de begränsningar som denna studie är gjord 

utifrån anser vi inte att det finns möjligheter för oss att föreslå vilka prioriteringar Sverige ska göra. I 

den genomgång vi har gjort har vi löpande identifierat områden som är relevanta att gå vidare med, 

vilka kan tjäna som inspiration för utredningar och studier. Men för att prioritera vilka områden eller 

uppgifter som Sverige särskilt ska omhänderta vad gäller klimatförändringarnas indirekta effekter 

behöver det ske i ett större perspektiv där fler aktörer är involverade och utifrån kriterier för hur denna 

bedömning ska göras. Att utveckla dessa kriterier är således även en betydelsefull del i det fortsatta 

arbetet.  

 Utreda i vilken utsträckning sektoröverskridande utmaningar har omhändertagits i det svenska 

klimatanpassningsarbetet: Som vi förde fram inledningsvis handlar klimatförändringarnas indirekta 

effekter inte enbart om hur förändringar i omvärlden kan påverka verksamheter inom Sverige, utan 

även hur följdeffekter kan uppstå mellan olika sektorer och verksamheter. Som vi noterade 

inledningsvis har det svenska klimatanpassningsarbetet inte systematiskt utvärderat detta område, 

vilket innebär att det finns ett behov av att ta ett samlat grepp om hur klimatanpassningsarbetet i 

Sverige både analyseras och organiseras. Denna utredning kan göras som en separat genomlysning 

alternativt i anslutning till en mer omfattande generell analys av klimatförändringarnas indirekta 

effekter. 

 Utöka bredden i vilka klimatförändringsscenarier som används i det svenska klimatarbetet: 

Klimatförändringarnas utmaningar beror delvis på hur omfattande klimatförändringarna blir. Mot 

bakgrund av den utveckling som skett sedan 2007, där världen ännu inte har lyckats samla sig till 

krafttag i fråga om att minska utsläppen av växthusgaser, finns det stor anledning att även analysera 

vilka effekter mer omfattande klimatscenarier, s.k. högnivåscenarier, kan få för Sverige.
140

 Dessa 

scenarier är inte enbart relevanta vid analys av klimatförändringarnas indirekta effekter, utan i minst 

lika stor grad för de direkta. Hittills har det svenska klimatanpassningsarbetet utgått från förhållandevis 

modesta klimatförändringsscenarier. En viktig uppgift för det fortsatta klimatanpassningsarbetet i 

Sverige är således att analysera hur mer omfattande klimatförändringar kan påverka Sverige direkt och 

indirekt liksom hur anpassningsarbetet kan utformas. Denna analys kan antas vara särskilt angelägen i 

långsiktig planering och för samhällsviktig verksamhet, men även detta är något som behöver utredas 

där en bredare krets intressenter ingår.  

 Analysera och vidareutveckla de analysmodeller som används i det svenska klimatanpassningsarbetet: 

Som denna rapport pekar på utgör klimatförändringarnas indirekta effekter ett område som fått ökat 
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 Det finns en mindre studie som uppmärksammade hur mer omfattande klimatscenarier kan påverka svensk livsmedelsförsörjning 

och energiproduktion, se Mobjörk 2011b och underlagsstudierna av Wikman-Svahn och Carlsen 2011, Johansson m.fl. 2011, och 

Veibäck och Jonsson 2011.  
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intresse under senare år. Man kan emellertid betrakta denna uppdelning mellan direkta och indirekta 

effekter som artificiell, eftersom en analys av vilka sårbarheter ett system har bör omhänderta såväl 

direkta som indirekta effekter. För snäva systemgränser i både tid och rum innebär helt enkelt en alltför 

begränsad analys. Eftersom klimatanpassningsarbetet i Sverige nu har kommit en bra bit på väg, kan 

det därför finnas skäl att göra en samlad utvärdering av de metoder som ligger till grund för arbetet och 

analysera hur pass väl de olika metoderna svarar upp mot de utmaningar som analysen ställs inför. En 

dylik utvärdering skulle kunna bidra till en bättre vägledning för det fortsatta klimatarbetet.  

Avslutningsvis vill vi betona att klimatförändringarna påverkar långt fler områden än de som traditionellt 

sett ingår i klimatanpassningsarbetet. Detta framträder inte minst när fokus läggs på klimatförändringarnas 

indirekta effekter. Försvars- och säkerhetspolitik liksom industri, handel och näringsliv blir därmed på olika 

sätt relevanta områden vilket öppnar upp för en mängd aktörer som normalt sett inte inkluderas i 

klimatarbetet. En betydelsefull åtgärd är därmed att införliva klimatförändringarnas effekter i befintliga 

strukturer och arbeten samtidigt som de gräns- och sektoröverskridande utmaningarna beaktas. För att 

främja detta kan de organisatoriska strukturerna behöva förändras så att tematiska och tvärsektoriella 

arbetsprocesser och analyser kan utvecklas.  
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1. Inledning 
 

1.1 Ett näringslivsperspektiv på klimatanpassning 
Klimatförändringar med mer värmeböljor, översvämningar och extremväder kommer att påverka 

svenska företag och branscher både positivt och negativt.  

Svenska företag behöver skapa en beredskap för risker med klimatförändringar som kan komma att 
drabba Sverige, Europa och resten av världen. Samtidigt bör de förbereda sig för att 
klimatförändringarna kan innebära nya affärsmöjligheter, både när det gäller förebyggande åtgärder 
och mer akuta klimatrelaterade kriser. Marknaden för klimatanpassningsåtgärder växer och beräknas 
årligen omsätta miljardbelopp globalt inom några år. Uppskattningar visar att svenska kommuner 
behöver investera tiotals, kanske hundratals miljarder kronor i klimatanpassning.1 Även business-to-
business försäljningen av klimatanpassningslösningar förväntas öka i ett framtida förändrat klimat.  
 
Price Waterhouse Coopers, PWC, ett företag inom revision och rådgivning, riskhantering mm 
sammanställde 2013 hur det brittiska näringslivet kan komma att påverkas av globala 
klimatförändringarna.2 De identifierade fem risker och tre möjligheter som innefattar:  
 

 Risker: Skador på fysiska och finansiella tillgångar i utlandet på grund av ekonomiska skador 
från extrema väderförhållanden (De thailändska översvämningarna 2011, kostade Lloyds of 
London £ 1,4 miljarder), ökad volatilitet i livsmedelspriser, politiska eller politiska reaktioner 
som påverkar tillgången på livsmedel (t.ex. protektionistiska åtgärder ) 

 Möjligheter: Ökad potential att exportera brittiska anpassningsvaror och tjänster, och 
reducerade fraktkostnader pga. minskade isar i Arktis 

 
Environmental Business International, EBI, uppskattar att redan 2016 kommer anpassningsaffärer att 
vara en miljardindustri (i USA) som innefattar analys, kartläggning och planering av projekt, 
klimattjänster. I förlängningen kommer även stora investeringar att göras i vallar, förstärkningar av 
hamnar och avsaltningsanläggningar.3  
 

1.2 Tidigare svenska insatser  
Hittills har svenskt klimatanpassningsarbete främst varit fokuserat på offentliga aktörer Näringslivets 

utmaningar och förmåga att bidra till klimatanpassningsarbetet har inte ägnats så stor 

uppmärksamhet.  

Klimat- och sårbarhetsutredningen slutfördes 20074 med uppdrag att kartlägga det svenska 

samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av 

dessa förändringar samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringen kan ge upphov till. 

Viktiga slutsatser drogs och 59 stycken förslag lämnades inom följande områden5:  

 Ändring av ansvarsförhållanden  

                                                           
1
 Se t ex DN Debatt 2011. Bråttom att åtgärda riskerna för jordskred i Göta älvdalen. Birgitta 

Boström, generaldirektör Statens geotekniska institut, SGI. 22/12. 
2
 PWC, 2013. International threats and opportunities of climate change to the UK. 

3
 Environmental Business International, 2014. Report 4800: Climate Change Adaptation. 

http://ebionline.org/climate-change-industry-research-reports/50-report-4800 
4
 Miljödepartementet, 2007. Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. SOU 2007:60 

5
 http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/klimat-och-sarbarhetsutredningen/forslag-till-

anpassningsatgarder-1.25887 

 

http://ebionline.org/climate-change-industry-research-reports/50-report-4800
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/klimat-och-sarbarhetsutredningen/forslag-till-anpassningsatgarder-1.25887
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/klimat-och-sarbarhetsutredningen/forslag-till-anpassningsatgarder-1.25887
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 Uppdrag till myndigheter  

 Ändrad lagstiftning  

 Utredning om ändrad lagstiftning  

 Statlig finansiering av investeringar 

 EU och internationellt 

 Forskning och kunskapsuppbyggnad 

Denna utredning fokuserade främst på det offentliga Sverige, även om vissa åtgärder har bäring på 

näringslivet. Under senare år har medvetenheten hos svenska aktörer om näringslivets betydelse och 

förutsättningar för klimatanpassning ökat. Regeringen har en viktig roll att spela för att stödja 

näringslivets klimatanpassning genom att ta bort hinder och skapa incitament för att minimera risker 

och maximera möjligheten att ta tillvara positiva effekter av klimatförändringar.6 

I juni 2013 arrangerade Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI tillsammans med 

Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och VINNOVA en Innovationsdialog för 

klimatanpassning7. Syftet var att tillsammans med mötesdeltagarna förbättra förutsättningarna för 

samhället att klimatanpassa sig genom att främja innovationer, som en del av implementeringen av 

den nationella innovationsstrategin. Idéerna från Innovationsdialogen rörde:  

 Samarbete i nya former och med fler aktörer önskas  

 För genomförande krävs flyttat fokus från teknik till livsstil och samhällsförändringar 

 Tydligare styrning krävs för långsiktighet och prioritering  

 Klimatanpassningen innebär nya möjligheter - struktur behövs för att hantera dessa  

Utöver de möten, kunskapsbyggande och kontaktnät som Innovationsdialogen möjliggjorde, 

resulterade dagens många diskussioner i ett antal viktiga, konkreta medskick till arrangörerna, dvs. 

SMHI:s Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och Regeringskansliet, tillsammans med 

Boverket och VINNOVA. Förhoppningen var att de konkreta resultaten från dialogen skulle fortsätta 

att spridas vidare i många organisationer och sammanhang.  

Med finansiering från svensk och nordisk försäkringsindustrin pågår ett antal större forskningsprojekt 

som syftar till ett tryggare boende. Inom In Hac Vitae (NORD-STAR*) utvecklas ett 

visualiseringsverktyg som ska hjälpa enskilda husägare att hantera klimatrelaterade risker.8  

Under den årliga konferensen ”Klimatanpassa Sverige” som sedan 2011 arrangeras av Miljöaktuellt 

har näringslivet fått en alltmer framträdande roll. Från att i huvudsak adresserat forskningsfronten 

presenteras nu ett flertal programpunkter där näringslivet är direkt involverade.9  

Inom EU-projektet BaltAdapt hölls 2013 två workshops med representanter från turism och 

besöksnäring respektive jordbruket i länderna kring Östersjön.10 Diskussionerna mynnade ut i ett 

antal förslag kring  

 bättre kontroll av sjukdomar vid gränserna 

                                                           
6
 Carbon Discloser Project, 2014. Climate Change Resilience in Europe. A Snapshot of the Private Sector.  

7
 http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/innovationsdialog-for-klimatanpassning-5-juni-2013-1.28755 

8
 www.visadapt.infowww.visadapt.info 

9
 http://miljoaktuellt.idg.se 

10
 Andersson, L.; Alberth, J.; van Riper, F. 2013: Baltadapt Stakeholder Dialogues. Stakeholder Input from the 

Tourism and Agricultural Sectors to the Baltadapt Strategy and Action Plan on Adaptation to  
Climate Change in the Baltic Sea Region. Baltadapt Report # 10. Danish Meteorological Institute,  
Copenhagen. www.baltadapt.eu. 

http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/innovationsdialog-for-klimatanpassning-5-juni-2013-1.28755
http://www.visadapt.info/
http://www.visadapt.info/
http://www.baltadapt.eu/
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 behov av bidrag till anpassningsåtgärder och försäkringslösningar vid extrema väder 

 utbildning och informationsspridning om risker med klimatförändringarna och hur dessa kan 

hanteras 

 nationella klimatanpassningsstrategier med legalt stöd 

 en samordning av klimatanpassningsfrågan både mellan olika departement i respektive land 

och mellan länderna i regionen  

Dessa tankar integrerades senare i den övergripande strategin för klimatanpassning för den 

Baltiska regionen och medföljande handlingsplan.11 

1.3 Uppdraget Näringslivsdialog 
 

Uppdraget Näringslivsdialog (Dialog kring behov av och möjligheter till klimatanpassning hos aktörer 

inom svenskt näringsliv) syftar till att undersöka näringslivets behov av klimatanpassning, samt 

identifikation av näringslivets prioriteringar av åtgärder för att främja klimatanpassningsarbetet.  

Näringslivsdialogen genomfördes som en del i SMHIs arbete med regeringsuppdraget, att utarbeta 

underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat (M2013/3204/K1).12 Detta 

regeringsuppdrag syftar till att ge ett aktuellt underlag för att kunna bedöma framstegen i arbetet 

med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Underlaget ska användas för att säkerställa att 

arbetet med anpassning fortskrider på ett ändamålsenligt sätt och som stöd i arbetet med att 

prioritera de mest angelägna insatserna. Underlaget ska även belysa hur tvärsektoriellt samarbete 

kan utvecklas. Mycket av fokus i övriga arbetet ligger på offentliga aktörer, och detta uppdrag 

kompletterar denna bild med ett hittills ganska förbisett perspektiv från näringslivets aktörer.  

Detta uppdrag kan även ses som en uppföljning och fokusering av tidigare initiativ 

(Innovationsdialogen, BaltAdapt och SOU 2007:65), med syftet att specifikt vända sig till svenskt 

näringsliv för att undersöka hur man inom olika branscher ser på klimatrisker och utmaningar och 

möjligheter kopplade till anpassning.  

 

2. Genomförande 
Näringslivsdialogen genomfördes mellan juli-oktober 2014. Inledningsvis gjordes en orientering och 
kontaktsondering med branschföreträdare och enstaka företag för att identifiera nyckelaktörer för 
samarrangemang av dialogerna. Under augusti/september detaljplanerades dialogerna och 
inbjudningar spred via de samarrangerade organisationerna. LRF, Svenskt Näringsliv, Svensk 
Försäkring, Tillväxtverket och ASSET – föreningen svensk miljöteknik samt via SMHI.  
 
Fyra dialogworkshops arrangerades under september 2014 i Stockholm med representanter för 
företag och branschorganisationer:  
 

 Dialog 1: Företag som påverkas av klimateffekter i Sverige, t ex skogsbruk, jordbruk, turism 
och besöksnäring i samverkan med LRF. Deltagare: LRF, Hushållningssällskapet, 
Länsförsäkringar, Svebio, Svensk Turism AB och Skogsindustrierna, sammanlagt 9 personer. 
 

                                                           
11

 http://www.baltadapt.eu/ 
12

 Miljödepartementet, 2014. (M2013/3204/K1). Ett regeringsuppdrag som syftar till att ge ett aktuellt underlag 
för att kunna bedöma framstegen i arbetet med att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. 

http://www.baltadapt.eu/
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 Dialog 2: Företag med långa leverantörskedjor som påverkas av klimateffekter i tredjeland, 
t ex livsmedelsföretag, klädproducenter i samverkan med Svenskt Näringsliv. Deltagare: 
Svenskt Näringsliv och Livsmedelsindustrierna, sammanlagt 3 personer. Teknikföretagen 
bidrog med skriftliga synpunkter.  
 

 Dialog 3: Företag med riskhantering som affärsidé, fr a försäkringsbolag i samverkan med 

Svensk Försäkring. Deltagare: Svensk Försäkring, Länsförsäkringar, If, Trygg 

Hansa, Sirius, Folksam, Dina, Moderna, Zürich, sammanlagt 13 personer 

 Dialog 4: Företag med tjänster, produkter och innovationer som bidrar till klimatanpassning, 
t ex byggföretag, konsultföretag, miljöteknikföretag samt företag som erbjuder climate 
adaptation services, t.ex. konsulttjänster inom klimatanpassningsområdet. Dialogen 
genomfördes i samverkan med Tillväxtverket och Föreningen Svensk Miljöteknik.  
Deltagare: InSitu, Skanska Sverige AB, COWI, Wavin, WSP Sverige AB, Sweco, Tyrens, IVL 
Svenska Miljöinstitutet, SP, GISPROCESS AB, 4C Strategies, NOAQ Flood protection AB, 
Argomento GIS och IT AB samt Länsstyrelsen Stockholm som förnärvarande bygger nätverk 
med SME företag inom klimatanpassning, sammanlagt 20 personer. 

 
Totalt deltog 45 representanter för näringslivet i dialogerna.  
 
Dialogerna var upplagda på liknande sätt. Efter en inledning av värdorganisationen gav Lotta 

Andersson, ansvarig för regeringsuppdraget vid SMHI, en kort presentation av regeringsuppdraget, 

och sedan vidtog diskussioner i plenum och smågrupper kring följande frågor:13 

 Vilka möjligheter och utmaningar innebär ett förändrat klimat för ert företag/bransch? 

 Hur arbetar ni inom företaget/branschen för att möta möjligheter och utmaningar?  

 Vad behövs ytterligare för att stödja ett gott anpassningsarbete inom er företag/bransch? 
 
Varje dialog avslutades med en rekapitulering från konsulterna av de viktigaste förlag som 

framkommit under diskussionerna. Dialogerna dokumenterades med anteckningar och postIT-lappar 

och som sammanställdes i nära anslutning till respektive dialog.  

De förslag som kom fram i dialogerna sammanställdes under rubriker som  

1) Nationell styrning och ledning 

2) Kunskapsspridning, forskning och teknisk utveckling 

3) Affärsutvecklande insatser 

4) Resurser och finansiella instrument 

5) Nationella riktlinjer och branschspecifika verktyg 

6) Bättre beredskap för extrema väderhändelser 

7) Uppföljning och övervakning 

8) Internationella frågor 

Ett utkast till rapport togs fram tidigt i oktober, och cirkulerades till samtliga deltagare för synpunkter 

och möjlighet gavs att lyfta fram speciellt bra eller dåliga förslag. Prioriteringen gick till så att 

deltagarna fick lista de fem bästa förslagen och de tre sämsta förslagen. Sammanlagt 10 deltagare 

svarade (5 av dessa deltog i Dialog 1, 2 i Dialog 2, 2 i 3 samt 2 från Dialog 4) och deras kommentarer 

                                                           
13

 För Dialog 3 användes något modifierade frågeställningar: 

 Vilka risker, möjligheter och utmaningar innebär ett förändrat klimat för försäkringsbranschen?  

 Hur kan försäkringsbranschen arbeta för att minimera skador till följd klimatförändringarna? 
 Vilka åtgärder/beslut behövs i omvärlden (kommun, stat, kund) för att minimera skador till följd av 

klimatförändringarna? 
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är inarbetade i texten. Följande organisationer lämnade synpunkter: Visita/ Svensk Turism AB, LRF, 

LRF Risk, LRF Skog, Länsförsäkringar, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Svensk Försäkring, ASSET 

och Länsstyrelsen i Stockholm. Endast två deltagare valde att peka ut förslag som de tyckte var 

mindre bra. 

Några kompletterande insatser gjordes:  

 Deltagande i slutworkshop för projektet ”A Changing Climate for Business”14 

 Fördjupning om Gröna Obligationer – hemsidestudier och intervju med Danijel Afolter, 
Göteborgs stad15 

 Fördjupning om offentlig upphandling – hemsidestudier mm 
 

2.1 Studiens representativitet 
I de fyra dialogerna diskuterades ett stort antal förslag för hur svenska företag kan hantera 

klimatförändringar och dra nytta av de marknadsfördelar som klimatförändringarna kan ge.  

I sammanställningen av förslag i Kapitel 3 nedan har vi redovisat de förslag som kom fram under 

dialogerna. Vi har som konsulter vinnlagt om att inte sortera bort något förslag, om de inte 

uppenbart handlat om annan än klimatanpassning (t ex branschers allmänna utveckling eller 

åtgärder som bidrar till utsläppsminskningar).  

I dialogen deltog 45 representanter från stora företag, små och medelstora företag, 

branschorganisationer, institut och myndigheter. Det var en stor bredd på deltagarna och de 

representerar olika sätt att se på frågan. Samtidigt ska man ha i minne att var just bara 45 

representanter deltog, varav endast 10 hjälpte till med prioriteringen. Som ansvariga konsulter för 

uppdraget Näringslivsdialog menar vi att detta var ett första steg för att öka förståelsen för 

näringslivets behov och vilken roll näringslivet kan har i genomförandet av en mer offensiv 

klimatanpassningspolitik. Fördjupad dialog med näringslivet bör vara en prioriterad insats framledes.  

Denna rapport redovisar diskussionerna som fördes utifrån dels de behov, prioriteringar och förslag 

som framkom under dialogerna (löpande text i Kapitel 3), dels en vidareutveckling av dessa förslag 

med konsulternas tankar kring utformning, ansvarig aktör, liknande exempel mm (tabellerna i Kapitel 

3). De åtgärder som prioriterades under remissrundan är markerade som ”Prioriterat förslag” i den 

löpande texten och med en Asterix i förslagstabellerna. Rapporten avslutas med Kapitel 4, där 

konsulterna summerar och diskuterar de viktigaste dragen från dialogerna och utvecklar en del 

tankar och förslag ytterligare. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.krinova.se/profilomrade/projekt/a-changing-climate-for-business/ 
15

 Telefonintervju 2014-10-14. 

http://www.krinova.se/profilomrade/projekt/a-changing-climate-for-business/
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3. Resultat från näringslivsdialog om klimatanpassning: åtta förslagsområden 
 

3.1 Nationell styrning och ledning  
 

Samordning av klimatanpassningsarbetet 

I samtliga dialoger lyftes behovet av en bättre samordning av klimatanpassningsarbetet. De flesta 

dialogdeltagare efterlyste en starkare generell samordning av klimatanpassningsfrågan, medan man 

även kunde ana en viss skepsis mot ”onödiga och krångliga regleringar”.  

I Dialog 2 lyftes att det är en fråga om ”företagens ansvar, rättigheter och befogenheter”. Bland 

deltagarna i Dialog 4 betonades vikten av en ökad samordning av det svenska 

klimatanpassningsarbetet, och även hårdare styrning i form av kravställningar på kommuner mm. 

”Att som idag16 ha ansvaret spritt på 7 departement och 30 myndigheter är inte hållbart” (Dialog 3). 

Ökad samordning efterfrågades dels som ett sätt att minska fragmentiseringen och ibland 

motsägelsefullheten i dagens arbete, dels för att få ett starkare genomslag för anpassningsfrågor 

inom samhällets olika sektorer. Under Dialog 1, framför allt inom skogssektorn, lyftes ett behov av 

starkare samordning eftersom ”Innan valet satt Landsbygdsdepartementet mellan 

Näringsdepartementet och Miljödepartementet och försöker balansera produktions- och 

bevarandemål.”  

En önskan från deltagarna i Dialog 3 och 4 var att säkerställa ett nationellt organ som kan kravställa 

mot olika aktörer, d.v.s. ett sammanhållet organ för en tydligare och snabbare integrering av 

klimatanpassningsperspektiv hos svenska myndigheter.  

Olika alternativa lösningar nämndes: skapa en ny klimatanpassningsmyndighet eller att lägga 

ansvaret på någon redan befintlig myndighet (SMHI/Naturvårdsverket/Miljödepartementet, 

MSB/Försvarsdepartementet).  

Behovet av ett kombinerat Klimatdepartement eller klimatmyndighet som kan lägga fokus på både 

utsläppsminskningar och anpassning och fungera som huvudansvarig för hela klimatområdet och 

samordna alla samhällsfunktioner och natur/miljö/produktion lyftes upp i Dialog 1. Frågan om 

klimatdepartement/ klimatmyndighet är dock kontroversiell - i prioriteringen av åtgärder pekades 

klimatdepartement/ klimatmyndighet ut som den åtgärd flest av de svarande inte ville se samtidigt 

som någon lyfte upp den som mest prioriterad.  

 

Nationella strategier som främjar klimatanpassning 

Som en del i en tydligare styrning och samordning såg många deltagare behovet av en nationell 

klimatanpassningsstrategi. En sådan sågs som nödvändig för att stärka klimatanpassningsens 

prioritet i regeringskansliet och ge ett utrymme för att fatta de långsiktiga beslut som krävs för att 

anpassa hela samhället till ett nytt klimat. I prioriteringen av åtgärdsförslagen pekades formulering 

av en nationell strategi för klimatanpassning ut som en av de viktigaste åtgärderna för regeringen att 

fatta beslut om. Prioriterat förslag. 

Behovet av strategier som adresserar delområden inom klimatanpassning fördes fram i flera dialoger 

och pekades ut i prioriteringen av förslagen. Prioriterat förslag. 

                                                           
16

 Strax efter valet 2014, alla uttalanden och referenser till Departement och ansvarsfördelning avser tiden före 
den nya S/Mp regeringen tillträdde. 
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 Nationell strategi för planerande och byggande i ett förändra klimat med syfte att tydliggöra 

kommunernas (och regionernas) ansvar för att arbeta proaktivt med klimatanpassning.  

 Nationell beredskapsstrategi för extrema händelser inom Sverige alt för extrema 

väderhändelser och katastrofberedskap. Pekades även ut i prioriteringen av förslagen. 

 Livsmedelsstrategi för Sverige, inkl en strategi för livsmedelproduktion i ett förändrat klimat. 

En strategi som tar tillvara Sveriges möjligheter att producera livsmedel i ett framtida 

förändrat klimat lyftes upp i Dialog 1. En sådan strategi bör handla om att säkerställa att det 

finns mat även vid klimatkris i Sverige eller i våra vanligaste importländer. 

Livsmedelsstrategin behöver även visa en politisk vilja till att öka den offentliga 

upphandlingen av svensk mat och till att förenkla regelverket för lokal livsmedelsförädling. 

Det senare är av vikt för turismnäringen som ser lokal mat som en viktig reseanledning i ett 

framtida förändrat klimat. 

 Nationell exportstrategi lyftes upp från Dialog 2 

 

Behov av tydliga spelregler som lägger ramarna för marknaden 

Generellt ansågs att statens roll är att skapa förutsättningar för att marknaden ska kunna ta större 

ansvar för klimatanpassning genom tydligt och långsiktigt regelverk och tillgång till finansiering. För 

företagen är statlig styrning och ledning en dubbelbottnad fråga. Å ena sidan vill man ha tydliga 

spelregler å andra sidan ska reglerna inte påverka marknadsvillkor på ett negativt sätt. Företag 

definierar vattendelaren mellan dessa önskemål på olika sätt. Hos företag och branscher i Dialog 1, 2 

och 4 lyftes vikten av att staten varken kan eller ska ta ansvar för allt som har med klimatanpassning 

att göra, och att det bör tydliggöras att privata aktörer, från enskilda husägare till multinationella 

företag, alla bär en del av ansvaret för samhällets klimatanpassning. Framförallt under Dialog 4, såg 

man potentialen att via statliga regleringar och incitament lägga ramarna för hur 

klimatanpassningsfrågor kan hanteras av marknaden. Ett exempel som nämndes var kärnkraften, 

som i Sverige drivs i privat regi, men som är hårt reglerad av säkerhetsskäl. I nuläget gör ramverket 

det olönsamt för privata aktörer att driva kärnkraftverk, och dessa ”fasas nu ut automatiskt”. På ett 

liknande sätt skulle statliga regleringar kunna styra samhället mot säkrare (= klimatanpassade) 

investeringar i bostäder och infrastruktur som gör det olönsamt för företag att verkställa 

investeringar som inte är klimatsäkrade. Dessa regleringar måste dock skapas i samklang med 

omvärlden så de inte leder till att utsläpp och företag (inkl. arbetstillfällen) flyttar utomlands. 

Under remissrundan hade deltagarna i Dialog 2 synpunkter på texterna kring reglering av 
marknaden: ”Det är viktigt med styrmedel, regler och åtgärder men får inte snedvrida konkurrensen 
Vi är beroende av att resten av världen gör åtaganden i någorlunda samma takt.” 
 

För mycket regler blockerar, fördyrar och komplicerar 

Under Dialog 4 men även Dialog 2, påtalades att regleringar, pålagor och standarder som hindrar 
företagens arbete samt blockerar innovation och produktutveckling. För hårda och omfattande 
regleringar kan också styra fel genom att man tar onödigt stor höjd överallt och inte bara i de fall/på 
de platser där det finns anledning. Detta blir i längden mycket kostsamt för alla aktörer, och leder 
inte heller till ett mera resilient samhällsbygge. Några exempel som nämndes var:  

• Lokala förutsättningar är unika och nationella riktlinjer måste anpassas till dessa. (Dialog 4) 
• Det finns krav på hur många dagar per år som kor ska gå ute. Det är i grunden bra, men det 

behöver finnas en flexibilitet då det finns tillfällen då kor mår bättre av att vara inne. Vid 
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översvämmade betesmarker finns risk att markerna trampas sönder och att kornas klövar 
skadas. Vid temperaturer över 25o mår korna dåligt och producerar sämre. (Dialog 1) 

• Kommersiella fastigheter behöver egentligen inte regleras, marknadsekonomin kommer att styra 

uthyrbarhet, underhållskostnader och skadekänslighet (inte minst för vårdbyggnader som redan 

idag har svårigheter med hälsovådligt höga temperaturer under värmeböljor).  

 

Förslag Ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

*Utred hur den nationella styrningen och 
ledningen kan förbättras när det gäller 
klimatanpassning och som tar hänsyn till 
näringslivets förutsättningar 

Regeringskansliet med 
departementen miljö, försvar, 
landsbygd, näring och finans.  

1, 3, 4 
 

*Formulera en nationell 
Klimatanpassningsstrategi 

Den myndighet/departement 
som får det övergripande 
ansvaret för 
klimatanpassningsfrågor i 
samverkan med övriga relevanta 
departement 

3 

*Formulera en särskild nationell strategi för 
planerande och byggande i ett förändrat 
klimat 

Socialdepartementet/Boverket 3 och 4 

*Nationell beredskapsstrategi för extrema 
händelser inom Sverige alt för extrema 
väderhändelser och katastrofberedskap.  

Försvarsdepartementet/ MSB 3 

*Formulera en Livsmedelsstrategi för Sverige, 
inkl. en strategi för livsmedelproduktion i ett 
förändrat klimat  

Landsbygdsdepartementet 1 

* Prioriterat förslag 

3.2 Kunskapsspridning, forskning och teknisk utveckling 
 

Forskning och teknisk utveckling 

Följande behov av forskning och teknikutveckling lyfts fram under Dialog 1:  

● Odlingsteknik för blöta vårar och höstar. Utmaningen är att få in skörden utan att packa marken, 
då fungerar inte dagens tunga maskiner.  

● Odlingsteknik för direktsådd, vilket möjliggör att ta in två skördar per år 
● Växtförädling för odling på höga breddgrader. Det behövs ökad kunskap om växtförädling i ett 

framtida nordiskt klimat. Det är inte bara och ta växtsorter från sydligare breddgrader och 
applicera här, efter som det är mörkare, ljusare, kallare och blötare här än längre söder ut. 

● Metastudier för att syntetisera kunskap ur tidigare forskning, t.ex. via MISTRAS råd för 
evidensbaserad miljövård17 

● Forskning kring resiliens  
● Teknikutveckling kring lättare skogsfordon för blöt och/eller otjälad mark 
● Forskning kring skadegörare i ett förändrat klimat (insekter, svampsjukdomar, nematoder etc.)  

En gradvis förändring av klimatet kan leda till en slags ”tipping-point” där nya skadegörare 
ganska plötsligt får en omfattande spridning. När denna väl är igång kan den vara i princip 
omöjlig att stoppa. Exemplet med almsjukan nämndes och det spekulerades skräckslaget: ”Tänk 
om det kommer en almsjuka som går på gran…” Detta skulle innebära ett allvarligt hot mot i 

                                                           
17

 http://www.eviem.se 

http://www.eviem.se/
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princip hela den svenska skogsnäringen. En utmaning som ansågs svår att hantera för 
skogsägarna. (Jfr tallvedsnematod i Portugal och contorta tall-skalbaggen i Kanada) 

● Växtskyddsmedel och metoder för anpassning till abiotiska skador inom skogen behöver 
utvecklas 

● Forskning kring hur skogen kan anpassas till abiotiska skador som kommer med förändrat klimat.  
● Utveckling av ”klimatanpassade” växtskyddsmedel som kan nyttjas inom jord- och skogsbruk. 
● Forsknings- och utvecklingsinsatser kommer att krävas inom ett flertal områden: trädslag, 

provenienser, växtförädling, skötsel, skogsskydd (inkl. växtskyddsmedel), gödsling, körskador, 
bränsleförbrukning, vägar, nya produkter etc.  

Kunskapsspridning 

Det fanns deltagare som hävdade att ”Egentligen har vi inget stort behov att öka forskningen 

ytterligare. Däremot finns ett behov av kunskapsspridning, t ex genom högskolorna och fler 

aktiviteter som involvera näringslivet” (Dialog 1). I flera dialoger framkom ett behov av kunskaps- och 

medvetandegörande insatser och det konstaterades från flera håll att både företag/ branscher och 

statliga aktörer har ett ansvar. 

 

Det lyftes upp att det saknas kunskap om klimatanpassning i näringslivet och att det behöver 
tydliggöras vad som menas med begreppet klimatanpassning. I många företag arbetar man idag med 
klimatanpassning, men under en annan terminologi och som en del i den övergripande 
riskhanteringen. Kanske behöver man använda den terminologi som företagen själva använder? 
(Dialog 2). Därtill behöver förståelsen för skillnad mellan klimatanpassning och minskade 
växthusgasutsläpp ökas. 
 
Företagen såg sig ha ett långt gående eget ansvar för att öka sin egen kunskap om hur verksamheten 
påverkas av effekter av ett förändrat klimat samt för att kartlägga, analysera sin egen verksamhet 
och sprida informera i organisationen. Att rekrytera rätt personal sågs som en viktig del av företags 
kunskapsuppbyggnad. (Dialog 4) 
 
Medvetenheten och intresset hos fastighetsägare (och exploatörer) sågs som relativt lågt. Det fördes 
fram att man känner till risker med översvämningar, storm etc., men att det ännu inte lett till några 
egentliga initiativ för att göra nya och befintliga byggnader mindre skadekänsliga. Förändringar i 
temperatur och nederbörd kan förväntas påverka uthyrbarheten på olika sätt för olika byggnader. 
Kylning sommartid betalas av hyresgästen och i många fall (inte minst i vårdbyggnader) saknas 
möjligheten till kylning över huvud taget. Även om marknadsekonomin styr, så sågs 
kapitalförstöringen till följd av okunskap som onödig. "Bristande anpassning till klimatförändringen 
kan förväntas leda till minskad uthyrbarhet, nya underhållsfrågor och sämre ekonomi, vilket kommer 
att styras av marknadsekonomin (Dialog 1) 

Fastighetsbranschen arbetar med minskade utsläpp sedan ett antal år, men har ännu inte fått upp 
frågan om anpassning på agendan. Det finns alltså ett behov av information om vad klimat 
förändring innebär i praktiken till olika målgrupper. Följande förslag lyftes fram:  

 Ta fram bra och lättillgängliga prognoser som underlättar för alla parter, t ex prognoser över hur 

åkermark påverkas vid högre havsvattennivåer (Skåne, Öland, Gotland) (Dialog 2) 

 Information till fastighetsägare om att de själva har ansvaret för sitt översvämningsskydd, 

kombinerat med underlag så att de har och möjlighet att ta detta ansvar. (Dialog 3) 

 Information och skadeförebyggande råd till mindre fastighetsägare (villaägare) samband med 
besiktningar. (Dialog 3) 

 Information till kommunala planerare om vikten av att upprätthålla gamla vattenföretag. 

(Dialog 1)  
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 Kommunala säkerhetssamordnares kompetens om klimatanpassning bör höjas, såväl som 

politiker medvetenhet om behovet av klimatanpassningsåtgärder. (Dialog 3) 

 Informera skogsägare om riskspridning såsom val av trädslag för att öka resiliens och 

motståndskraft både mot abiotiska (storm) och biotiska (insekter) skador. (Dialog 1) 

 

Det fördes även fram behov av ny kunskap: 

● Förbättrade hydrologiska och meteorologiska indata till modeller och minskade ”spann” för 

indata till olika tekniska beräkningar vad gäller osäkerheter (Dialog 4) 

● Pilotprojekt med medverkan av privata och offentliga aktörer för gemensamt lärande och 

skapande av goda exempel (Dialog 4) 

● Kartläggning av effekter i urban vattenhantering av större regnmängder (Dialog 3) 

● Förbättrade skogskartor med hydrologisk information vad gäller grundvattennivåer mm för 

skogsbrukare(Dialog ) 

 

Förslag Ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

Stöd till forskning om växtodling i ett 
förändrat klimat, resiliens och 
kunskapssammanställningar 

Landsbygdsdepartementet18 
fattar beslut om att allokera 
forskningsmedel till forskningsråd 
för riktade utlysningar, Stiftelsen 
lantbruksforskning? 

1 

Stöd till forskning om kring skadegörare i ett 
förändrat klimat (insekter, svamp, sjukdomar)  

Landsbygdsdepartementet fattar 
beslut om att allokera 
forskningsmedel till forskningsråd 
för riktade utlysningar, 
SKOGFORSK? 

1 

Förbättrad hydrologiska och meteorologiska 
modeller och minskade ”spann” för indata till 
olika tekniska beräkningar vad gäller 
osäkerheter. 

Uppdrag till SMHI 4 

Statlig finansiering till pilotprojekt som 
överbrygger gap mellan privata och offentliga 
aktörer samt mellan forskning och praktisk 
tillämpning. Sektorsspecifika eller 
sektorsövergripande. 

Beslut om utlysning av medel 
från berörda myndigheter/ 
forskningsråd  

4 

Statlig finansiering till riktade 
informationsinsatser till olika målgrupper som 
 
 
• Fastighetsägare 
• Kommunala planerare  
• Skogsägare 

Nationellt kunskapscentrum i 
samverkan med 
målgruppsspecifik aktör 
 
Fastighetsägarna 
SKL, Försäkringsbranschen 
LRF, Skogsstyrelsen, 
Skogsindustrierna 

 

 

 

                                                           
18

 Eller departement där dessa frågor hamnar med nya S/Mp regeringen. 
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3.3 Affärsutvecklande insatser  
Affärsutvecklande insatser diskuterades i Dialog 1, 3 och 4. Man kan här skilja på  

● företag med lösningar på samhällsutmaningen klimatanpassning, t ex byggande av 

skyddsvallar, infrastruktur och riskhantering mm, dvs företag som jobbar direkt med 

klimatanpassning. (Dialog 3 och 4) 

● företag som ser nya affärsmöjligheter till följd av ett förändrat klimat, turism, jordbruk, 

skogsbruk, dvs företag som ser ett förändrat klimat som en omvärldsfaktor för produktion/ 

tillväxt i på längre sikt. (Dialog 1 och 2) 

 

Att främja affärsutveckling inom riskhantering/klimatanpassning  

Det fördes fram att det är viktigt med ett allmänt gott företagsklimat och ett entreprenörvänligt 

Sverige för att få klimatanpassningsbranschen att växa, t ex när det gäller teknikutveckling. (Dialog 3 

och 4). Kanske skulle det underlätta om klimatanpassning samlades i en egen bransch, ”kris och 

katastrof” (Dialog 3).19 

Stegen i EUs scoreboard som affärsområden 

I dialog 4 diskuterades affärsmöjligheter relaterat till den Scoreboard som EU under 2014 utvecklar 

för att följa medlemsstaternas klimatanpassningsarbete. Processledarna presenterade exempel på 

affärer i de olika stegen:  

● Steg 1: Förutsättningar för klimatanpassning  affärer för t ex strategistöd, 

samverkansplattformar 

● Steg 2: Samhällets kapacitet att bedöma risker och sårbarhet inför ett förändrat klimat  

affärer för utbildningar, kartläggningar, sårbarhetsbedömningar, GIS tjänster 

● Steg 3: Identifiera anpassningsåtgärder  affärer för tekniska utredningar, kostnadskalkyler 

● Steg 4: Genomföra anpassningsåtgärder  affärer för skyddsvallar, klimatsäkra infrastruktur, 

samhällsbyggnad 

● Steg 5: Övervaka och utvärdera  affärer för utvärderingar 

 

Deltagande företag såg affärsmöjligheter i samtliga steg och som någon nämnde ”Det här är ju en 

beskrivning av fem olika affärsområden för oss”. 

Nätverk och mötesplatser 

Under Dialog 4 lyfte företagen ett behov av utveckla affärer genom nätverkande. Flera deltagande 

företag menade det främst var utsikten att få träffa kunder och konkurrenter som fört dem till 

dialogen. Behovet av externa nätverk bedömdes vara större för mindre företag än för större företag.  

I Dialog 4 ville flera företag gärna ha fortsatta tematräffar om klimatanpassning, men mer 

specificerade frågeställningar att nätverka runt. Några förslag som lyftes: 

● Tematiskt: hantering av vatten/översvämning eller hållbar stadsbyggnad  

● Utveckling av affärsnätverk med match-making som metod för att utveckla nätverken.  

● Mötesplats/ samverkansplattform där offentliga och privata aktörer kan mötas och 

tillsammans diskutera klimatanpassning, 

● Större samverkan mellan offentliga och privata aktörer kring klimatanpassning 

                                                           
19

 Detta skulle dock innebära en risk att man missar både gradvisa klimatförändringar och proaktiva åtgärder. 
(Konsultens kommentar.) 
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● Minimässor/konferenser med presentation av lösningar, metoder, teknik, leverantörer 

 

Tillväxtverket lyftes som en viktig aktör för nätverkande. I prioriteringen lyftes regelbundna 

nätverksaktiviteter för företag om klimatanpassning upp som ett Prioriterat förslag.  

Mellan 2008-12 koordinerade Boverket en plattform för Hållbara Städer20 enligt två 

regeringsuppdrag. Ett sådant initiativ skulle kunna återupptas med ett tydligare 

klimatanpassningsfokus (Dialog 1). 

Behovet av (lokala) processledare som minimerar gapet mellan politiska ambitioner och 

genomförandet av (affärsutvecklande) insatser på regional och lokal nivå lyftes upp i Dialog 4. I dialog 

1 föreslogs att personer/grupper som har ansvar för att koordinera beredskap även får uppgiften av 

koordinera förberedelser inför ändrat klimat. Kommuner och län sågs som lämpliga geografiska 

indelningar och branden i Västmanland gav en hel del erfarenheter. 

I Dialog 3 diskuterades nya möjligheter för försäkringsbranschen, t ex nya försäkringsprodukter som 

försäkringar mot klimatrelaterad smitta samt hälsoförsäkringar och infrastrukturförsäkringar. Det 

diskuterades också hur försäkringsbranschen vid ökad kunskap om risker kan bidra till 

teknikutveckling genom differentierade premier och prissättning av återförsäkringar. Behov av nya 

produkter som asfalt med hål i för bättre dränering och viadukter med djupangivelser för att förare 

ska kunna bedöma farbarhet vid översvämning lyfts fram (Dialog 3 och 4).  

 

Att ta tillvara möjligheter med klimatförändringar 

Företag inom jordbruk, skogsbruk och turism (Dialog 1) ser ofta klimat som en (av flera) 

omvärldsfaktor för ökad produktion/ tillväxt. För att kunna tillvarata skogens tillväxt krävs dock 

livskraftiga företag och god infrastruktur  

Både den inhemska och utländska turismen i Sverige förväntas öka generellt och ett förändrat klimat, 

kanske framförallt utanför landets gränser, sågs kunna bidra till denna ökning. Traditionella 

vinterturismdestinationer som t.ex. Åre förväntas bli mer av en året runt destination. 

Lokalproducerad och förädlad mat av hög kvalitet förväntas bli en allt vanligare reseanledning till 

besök på landsbygden. Ökad turism bl. a. till följd av ett förändrat klimat förväntades generera fler 

jobb över hela landet. Följande förslag på insatser för att stärka besöksnäringen lyftes i Dialog 1: 

 Eftersom infrastrukturen för att få ut resande i landet är sårbar och vi redan idag ser effekter av 

ett förändrat väder så behövs en ökad kapacitet när det gäller infrastruktur, t ex transporter med 

tåg, flyg, buss, väg. Bra vägar är även viktigt för skogsbranschen. 

● Stöd till lokala producenter av livsmedel t ex genom att förenkla reglerna för småskalig 

livsmedelsproduktion 

 

Under Dialog 1 fördes en diskussionen kring hur samhället kan hitta balansen mellan produktion och 

miljöskydd i de areella näringarna.  

För skogssektorn diskuterades dikning av skogsmark som i dagsläget är förbjudet i stora delar av 

landet i syfte att skydda värdefulla biotoper. Dikning är en åtgärd som fram till 1980-talet 
                                                           
20

 http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/delegationen.aspx 
 

http://www.hallbarastader.gov.se/Bazment/hallbarastader/sv/delegationen.aspx
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subventionerades staten. Framväxande kritik mot ett hårt fokus på produktion ledde 1992 till en ny 

Skogsvårdslag som sökte hitta balans mellan produktionsmål och miljöbevarande. I och med detta 

förbjöds all ny-dikning av skog, bl. a. för att skydda värdefulla biotoper.  

Skogsrepresentanterna i Dialog 1 ansåg att detta förbud bör kunna omprövas både utifrån en tanke 

om differentierat skydd, men också utifrån ökade nederbördsmängder i ett varmare klimat. Vissa 

områden måste kanske nydikas för att kunna producera överhuvudtaget. Man önskade möjligheter 

att lägga vissa arealer med enbart produktionsfokus (”underlätta produktionshöjande åtgärder på 

skogsmark lämplig för hög produktion”) där dikning, exotiska träslag och användning av 

växtskyddsmedel ska vara tillåtet. Här blev balansen mellan miljöskydd och produktion återigen 

tydlig, och klimatförändringarna sågs som ytterligare ett argument för att skifta denna balans 

åtminstone i vissa rena produktionsskogar.  

 

Förslag Ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

*Regelbundna nätverksaktiviteter för företag 
om klimatanpassning 

Tillväxtverket och ASSET, 
Energimyndigheten, Boverket 
Regionförbund/Länsstyrelser 

4 

Undersöka hur klimatanpassning kan bli en 
del av den plattform för Hållbara Städer som 
Boverket koordinerar (regeringsuppdrag).  

Boverket 2 

Undersöka om det finns behov av att definiera 
”kris- och katastrof” (naturkatastrofer) som 
egen bransch 

Eventuellt SCB 3 

Utbyggnad av infrastruktur för att 
transportera turister i hela landet 

Trafikverket 1 

Stödja lokal mat, t ex genom regelförenkling Landsbygdsdepartementet 1 

Omprova förbudet till dikning i skog genom 
justeringar i Skogsvårdslagen 

Landsbygdsdepartementet, 
Skogsstyrelsen 

 

*Prioriterat förslag 

 

3.4 Resurser och finansiella instrument  
Speciellt under Dialog 3 och 4 såg deltagarna ett generellt behov av att mera pengar investeras i 

framförallt offentliga (nationella, regionala och lokala) klimatanpassningsåtgärder. Detta behov är 

speciellt uttalat bland företag med riskhantering och/eller klimatanpassning som affär.  

 

Ökat statligt stöd till klimatanpassning 

Under Dialog 3 lyftes att en del mycket omfattande åtgärder varken kan eller bör, finansieras helt av 

kommuner och att någon slags mekanism (och medel) för statlig medfinansiering måste komma på 

plats, utöver de 25 Mkr per år som idag kan sökas via MSB. Exempel på sådana åtgärder som 

nämndes är åtgärder med regional bäring, t.ex. avtappningen av Vänern och Mälaren (inkl. Slussen), 

Skånska sydkusten, samt lokala åtgärder i enskilda kommuner med speciellt utsatt placering, t ex 

Kristianstad: ”Det finns ju en del kommuner som ligger väldigt illa till, och som vi inte kan lämna 
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ensamma med finansieringsbördan.”21 Dock ska kommunen i normalfallet ta ansvar för egna 

förebyggande insatser. 

Ett behov av resurser för att främja utvecklingen av nya produkter och tjänster som kan bidra till 

klimatanpassning lyftes i Dialog 4. Vissa stora företag avsätter idag 10-tals miljoner årligen som de 

växlar upp i olika branschprojekt. Denna möjlighet har dock inte alla företag och följande förslag 

lyftes fram: 

● En miljöfond för innovatörer, dvs. kapital, bidrag och villkorslån till utveckling och 

implementering av ny klimatanpassningsteknik (Dialog 3 och 4) Prioriterat förslag 

En grön fond liknande den gröna fond för miljöteknik som föreslås hanteras av Almi och 
Energimyndigheten. Det är Näringsdepartementet som ligger bakom och eftersom fonden är tänkt 
att finansieras av strukturfonderna ligger ärendet för granskning och godkännande av EU 
kommissionen. 

● Statligt stöd till små och medelstora företag (SME) för att hjälpa dem att nå ut med 

förebyggande produkter, t ex projektmedel till klimatanpassning inom Tillväxtverkets 

program Miljödrivna marknader, både i Sverige och för export. (Dialog 4) Prioriterat förslag 

● Stöd i att söka EU medel. Ett gott exempel här är Finlands miljödepartement som har ett par 

personer anställda med uppgift att hjälpa företag med ansökningar. Det är inte tillräckligt 

med existerande planeringsbidrag. (Dialog 4) Prioriterat förslag 

● Investeringsmedel till klimatanpassning av jordbruket, t ex kombinerade 

bevattningsdammar, översvämningsdammar och växtnäringsfällor. (Dialog 1) 

 

Det fördes fram att det bör vara möjligt att via Näringsdepartementet poola resurser från 

Tillväxtverket, VINNOVA och Energimyndigheten till stöd för företagande inom 

klimatanpassningsområdet. (Dialog 4) 

Ett förslag kring en klimatsäkring av ROT-avdragen (avdrag enbart för hållbar renovering och med 

fokus på klimatanpassning samt utöka till att gälla även flerfamiljshus och renovering av 

miljonprogramsområden) diskuterades som ett sätt att styra resurser till investeringar och öka 

efterfrågan på klimatanpassade lösningar. (Dialog 4) 

Marknadsbaserade finansieringsmekanismer 

Utifrån diskussionerna om hur marknadens drivkrafter kan användas för att göra klimatanpassning 

lönsam, kom frågan om privat finansiering av klimatanpassning upp och olika nya finansiella 

instrument diskuterades i samtliga workshopar. Dessa kan bidra till  

a) omfördelning av resurser från branscher som ”vinner” på klimatförändringarna till 

”förlorare”, 

b) ”att fördela vinsten av en proaktiv klimatanpassning” samtidigt som resurser investeras i 

dessa proaktiva åtgärder,  

c) bättre riskhantering genom möjligheter att hedga22/gardera sig med hjälp av optioner 10-30 

år.  

                                                           
21

 T ex beräknas Kristianstad behöva göra nyinvesteringar på 2-600 miljoner kronor de närmaste åren för att 
skydda staden från höjd havsvattennivå. (P1 Morgon 2014-10-08) 

22
 Hedging, (engelska: inhägna, gardera sig) innebär att med hjälp av mot- eller täckningsaffärer i en 

investeringsstrategi minska eller eliminerar risk, som kan uppkomma genom ogynnsam pris- eller 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Risk
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Vissa större infrastrukturprojekt (utbyggnad av vägar etc.) fördröjs för att staten har en utgiftsbudget 

och inte en investeringsbudget. Detsamma gäller på kommunal nivå, där t.ex. Vatten och Avlopps-

taxan enligt lag inte får generera vinst och där medel därför inte kan fonderas för större investeringar 

i bättre dagvattenhantering. Detta gör det dyrt (höga räntekostnader) för offentliga aktörer att få 

tillgång till de ganska omfattande monetära resurser som behövs för infrastrukturella 

klimatanpassningsåtgärder. En möjlig lösning på denna problematik som fördes fram var Gröna 

Obligationer. Situationen på de finansiella marknaderna tycks i dagsläget gynnsam för en sådan 

lösning, eftersom det på de europeiska kapitalmarknaderna finns god tillgång på långsiktigt kapital 

(löptid över 10 år) till relativt låg ränta.  

Exempel på finansiella instrument:23 
 

 Gröna obligationer på lokal/regionnivå 

 CAT Bonds, katastroffonder, hanterar osäkerheter genom att finansmarknaden bedömer 

risker 

 Offentlig-Privat Samverkan inom finansiering, t.ex. har Länsförsäkringar lånat ut pengar för 

en utbyggnad av Södertälje sluss både för avtappning av Mälaren och för att möjliggöra ökad 

Mälar-sjöfart 

 Norges katastroffonder 

 IPS Danmark (pensionsfond) som lånar ut till långsiktiga investeringar 
 
Tilltron till dessa instrument var hög, men kunskapen bland deltagarna kring omfattning, utformning 
och effekter något fragmenterad. Ytterligare kunskap behövs om denna typ av finansiella instrument 
för att avgöra om behov av speciell underlättande och reglerande lagstiftning finns.  
 

I Dialog 1 efterlystes modeller för att fondera eller föra över medel till produktion av 

ekosystemtjänster som gör nedströms tätbebyggda områden mera motståndskraftiga för 

klimatförändringar:  

 Vid häftig nederbörd med risk för översvämning av bebyggelseområden används ibland 
jordbruksmark som översvämningsyta. Detta är en tjänst som jordbruket levererar som 
måste betalas för. Det behövs en affärsmodell för samarbete mellan kommuner/tätorter och 
markägare i omgivningen om att dämma vatten på skogs- eller jordbruksmark. Det ska vara 
överenskommet i förväg och ersättningen ska vara överenskommen för den skada som 
uppstår på mark, skog, dränering etc. Ett gott exempel är den modell för internförsäkring 
som finns i Holland, dit dit kommuner årligen avsätter pengar för att betala lantbrukare för 
att leda vatten över deras mark.  

 Fondering av medel inom jordbruket för att kunna använda till investeringar i dränering och 
täckdikning. En modell för en sådan fonderingsmekanism som föreslogs är skogskonto, fast 
omvänt. Skogskonto är en periodiseringsfond som jämnar ut oregelbundna inkomster under 
maximalt 10 år och där beskattning sker först när pengarna tas ut. Här skulle syftet vara att 
slå ut investeringskostnader över en längre tid. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
kursutveckling. Syftet uppnås genom att göra flera investeringar som helt eller delvis tar ut varandra vid vinst 
eller förlust, t.ex. genom s.k. terminsaffärer. Hedging var tidigare vanligast inom bomullsmarknaden, men 
förekommer numera inom alla marknader, inte minst valutamarknaden.(Wikipedia) 

23
 I kapitel 4 fördjupas beskrivningen av Gröna obligationer, CAT Bonds och Norges Katastroffonder. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Terminsaff%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Valutamarknad
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Förslag Förslag på ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

Möjlighet till statlig medfinansiering av 

anpassningsåtgärder för att göra samhället 

mindre skadekänsligt. 

 3 

*En miljöfond för innovatörer, d.v.s. kapital, 

bidrag och villkorslån till utveckling och 

implementering av ny 

klimatanpassningsteknik 

 4 

*Statligt stöd till små och medelstora företag 

(SME) för hjälpa dem att nå ut med 

förebyggande produkter,  

Projektmedel till 
klimatanpassning inom 
Tillväxtverkets program 
Miljödrivna marknader.  

4 

*Stöd i att söka EU medel. Ett gott exempel 

här är Finlands miljödepartement som har ett 

par personer anställda med uppgift att hjälpa 

företag med ansökningar.  

 4 

Kartlägg och utred vidare omfattning, 
utformning och effekter av olika finansiella 
instrument som kanaliserar privata medel till 
offentliga investeringar i 
klimatanpassningsåtgärder och vilken roll 
staten kan ha i etablerandet av sådana 
instrument 

Finansinspektionen 1,2,3,4 

Investeringsmedel till klimatanpassning av 
jordbruket – kombinerade 
bevattningsdammar, översvämningsdammar 
och växtnäringsfällor. 

Landsbygdsdepartementet 1 

Utöka Energimyndighetens program ”Uthållig 
Kommun” till att gälla även 
klimatanpassningslösningar. 

  

*Prioiriterad åtgärd 

 

3.5 Nationella riktlinjer, standardiserat arbetssätt och branschspecifika verktyg 
Behovet av verktyg för att på ett standardiserat sätt integrera kunskap kring klimatförändringar i 

olika beslutskontexter lyftes av många.  

Klimatanpassnings modul i existerande verktyg för riskbedömning/ hantering 

I Dialog 2 fördes en diskussion om vilka behov som företag med långa leverantörskedjor har när det 

gäller hantering av klimateffekter i tredje land och hur klimatfrågan adresseras av dessa företag. 

Deltagande branschorganisationer förmodade att klimatanpassningsfrågan hanteras som en del i 

företagens bedömning och hantering av risker. Ett förslag som framfördes var att integrera 

klimatanpassning i gängse verktyg för riskhantering, t ex genom att utveckla en 
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klimatanpassningsmodul. Syftet med en sådan modul bör vara att på ett systematiskt sätt genomlysa 

dagens och framtidens risker med klimatförändringarna och ge en metod för riskminimering. 

Prioriterat förslag 

Premiejustering 

Inom försäkringsbranschen (Dialog 3) diskuterades möjligheterna att justera villkor och/eller premier 

efter risk i relation till klimatförändringar. Detta görs på många andra områden, och inom 

brandskydd är aktsamhetskrav ofta förekommande, delvis pga. lagstiftning på området. Dock är 

hemförsäkringstecknandet idag en förenklad procedur som i stor utsträckning baseras på 

postnummer vad avser alla typer av risker. Branschen följer nogsamt utvecklingen med avseende på 

utbetalningar om dessa blir för höga måste försäkringens villkor eller omfattning ändras.  

 

Troligen kan konkurrensfrågor bli centrala här, om ett försäkringsbolag ställer sådana krav och ett 

annat inte. Privat försäkring drivs under konkurrens; bolagen får inte komma överens om något som 

upphäver den. Här behövs antingen lagstiftning eller ett branschgemensamt initiativ. En modell för 

ett branschgemensamt initiativ kan vara Brandskydds föreningen Elektriska nämnden som arbetar på 

uppdrag av de försäkringsbolag som tecknat avtal. Elektriska Nämnden genomför oberoende 

revisionsbesiktning av elanläggningar för att förebygga person- och egendomsskador samt att 

reducera konsekvenserna vid driftavbrott. 

 

Att mäta med samma meter 

Under Dialog 4 lyftes behovet av ett standardiserat arbetssätt när det gäller sårbarhetsanalyser. 

Osäkerheter i indata och svårigheterna att jämföra effekter som kan vara väldigt olika (t ex 

översvämmade vägar och källare vs dödsfall pga. värme) är problem som måste lösas. Approachen 

måste också kunna hantera både planering, förebyggande åtgärder och krishantering samt risker 

förknippade med både bestående förändringar, t.ex. höjd havsnivå, och snabba förlopp, t.ex. skyfall 

eller värme. Ett standardiserat arbetssätt där man ”mäter med samma meter” krävs för att kunna 

göra prioriteringar mellan olika åtgärder. Prioriterat förslag  

Dialog 3 menar att det för det förebyggande arbetet fel genom att relatera till årsregn. I de pågående 

klimatförändringarna kommer ett årsregns värden hela tiden förskjutas. Mot den bakgrunden bör 

man utgå från antal mm/minut (eller annat lämpligt tidsmått) när det ska anges vilka regn som ett 

område eller system ska tåla.  

 

Bygglov och fysisk planering  

Kommunerna har en viktig roll när det gäller fysisk planering och bygglov. Hur kommunerna planerar 

påverkar förutsättningarna för företagande genom att öka efterfrågan på klimatanpassningslösningar 

och underlättar för försäkringsföretagen. Fysisk planering är också viktig för att öka säkerheten 

(tillgång till bevattning, undvikande av översvämningar, sjukdomsspridning) för företag inom de 

areella näringarna, då vattensystemen ofta är sammanlänkade mellan stad och land. 

I Dialog 3 och 4 diskuterades vikten av att staten/regeringen både ställer krav på kommuner (och 

regioner) och ger förutsättningar för att planera klimatanpassat. I Dialog 3 efterlystes en nationell 

strategi för planerande och byggande i ett förändra klimat och i Dialog 3 och 4 ett tydliggörande av 
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kommunernas ansvar för att arbeta proaktivt med klimatanpassning när det gäller fysisk planering 

och bygglov.  

Det finns redan i dag en tydlig ansvarsfördelning i Plan- och bygglagen. Kommunerna har ansvar för 

att tillåta bebyggelse och förebygga skador inom kommunen. Det fördes fram att det i PBL bör 

införas krav på att blicka framåt mot kommande hot för byggnaders livslängd. Nu ska endast dagens 

hot beaktas. PBL bör kompletteras med krav på kommunala klimatanpassningsplaner. (Dialog 3) 

Man ansåg att detta lämpligen regleras genom en skärpning av plan och bygglagen (PBL) och genom 

föreskrifter och riktlinjer från Boverket. ”Idag är Boverkets riktlinjer anpassade efter gårdagens 

klimat vilket gör det svårt för leverantörer att ta höjd för extrema väder i anbud, då man riskerar att 

prisa ut sig eftersom offentliga upphandlingar till 80 % utvärderas på pris.” (Dialog 3 och 4) Dessutom 

ansågs det att Länsstyrelserna behöver bli hårdare i sin överprövning av detaljplaner/bygglov (Dialog 

3).  

Både tydligare krav på kommuner att ta hänsyn till klimatanpassning i fysisk planering och krav på 
Länsstyrelsen lyftes fram som Prioriterade förslag. 
 
Följande önskemål om krav på kommuner lyftes upp i dialogerna: 

 Antagen klimatanpassningsstrategi/ plan och proaktivt arbetssätt. Krav på en plan borde vara 
grundläggande för t ex den statliga medfinansieringen av åtgärder. (Dialog 3 och 4) 

 Ökad hänsyn till risker i samband med strandnära bygglov – i dag kan det vara svårt för 
kommuner att stå emot ekonomiska intresse i strandnära bebyggelse, underlättar om det 
finns lagkrav att hänvisa obekväma beslut, t ex när det gäller villkor om att höja marknivån 
för att få bygga. Detta gäller även besöksnäringens anläggningar: trots att exempelvis sjö-
nära anläggningar kan inbringa intäkter till kommunen idag måste hänsyn tas till framtida 
förutsättningar redan före investeringsbeslutet. (Dialog 1, 3 och 4) 

 Förbättra förutsättningarna för ytlig markavrinning genom att planera för gröna ytor i 

nybebyggelse och ta bort hårdgjorda ytor i existerande bebyggelse (Dialog 3) 

 Omhändertagande av dagvatten från hårdgjorda ytor även vid häftig nederbörd, bräddningar 

av orenat avloppsvatten/ dagvatten innebär smittorisker som påverkar staden och 

kringliggande jordbruksmark. (Dialog 1) 

 Minska risken för översvämning i de åldrande kommunala avloppssystemen (Dialog 3) 

 Tydliggöra ansvaret för att restaurera och underhålla dikessystem i staden. Jordbruket får 

ibland sitt vatten från dikessystem som regleras enligt dikesföretag beslutade för länge 

sedan. Ursprungligen låg dessa dikesföretag på landsbygden. Med växande bebyggelse finns 

fall då de leder från landet genom staden och vidare ut på landet igen. Kommunen har här 

ett ansvar i att upprätthålla dikesföretagen. Om detta inte tas finns risk för översvämningar 

eller brist på vatten för bevattning. (Dialog 1) Prioriterat förslag  

 Hantering av två olika tidsperspektiv, förebyggande och krishantering, det är skillnad på 

bestående förändringar till följd av höjd vattennivå och snabba förlopp, t ex skyfall, värme 

(Dialog 4) 

 

Försäkringsbranschen uttryckte ett önskemål om att ha en utpekad roll i att stötta kommunerna i 

plan och bygglovsprocesser för att minimera skador till följd av att otillräcklig hänsyn till 

klimatförändringarna. ”Att ge beskedet till en husägare att det här kan vi inte försäkra vore ett 
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bakslag.” Försäkringsbranschen vill ha en samverkande funktion och skulle kunna dela med sig av 

kunskap kring var det finns klimatrelaterade risker och hjälpa till med att tydliggöra kostnader och 

intäkter för anpassningsåtgärder. (Dialog 3) 

 

Upphandlingar  

Under Dialog 4 lyftes unisont behovet av att styra både offentliga aktörer och marknaden mot mera 

resilienta och klimatanpassade lösningar. Prioriterat förslag 

Offentlig upphandling är metoden som kommuner och myndigheter som t.ex. Trafikverket använder 

för upphandling av lösningar på klimatanpassning. I dialogen framkom att förfrågningsunderlag 

oftast är upplagda så att leverantören ska erbjuda lägsta pris på en av kommunen vald lösning. Även 

vid stora nyinvesteringar i infrastruktur bortser man idag i stort från kvalitetsaspekter och väljer 

anbud i huvudsak efter pris. Det leder till att företag som tar höjd för extrema värden och 

klimatförändringar i anbud riskerar att ”prisa ut sig” och därför efterhand sänker ambitionsnivån.  

I Dialog 4 lyftes ett behov av samhällsekonomiskt bättre upphandlingar som belönar nya lösningar 

och som är upplagda så att även mindre företag kan buda. Behovet av att utveckla metodik för att 

använda upphandlingar som ett strategiskt verktyg för att utveckla ett hållbart samhälle 

diskuterades. Det kan handla om att belöna nya lösningar, öka krisberedskapen och bidra till positiva 

effekter på biologisk mångfald och social hållbarhet. Ett konkret förslag som fördes fram var att 

utveckla metodik för att vikta upp klimatanpassnings- och resilienskrav i offentliga upphandlingar. Ett 

annat att öka användningen av så kallad Innovationsupphandling.  

Det ansågs att landsting och kommuner måste ta mera hänsyn till framtida värmeböljor när man 

handlar upp vårdbyggnader. Idag ställer dessa aktörer ofta lägre krav än kommersiella aktörer. 

(Dialog 1) 

Det lyftes även upp ett behov av att öka dialogen med företag om möjliga lösningar innan själva 

upphandlingen för att ge kommuner bättre underlag att ställa krav.  

Det sågs som ett viktigt steg att öka politikers vilja till samhällsekonomiskt förbättrade upphandlingar 
så att upphandlare i kommuner och landsting får ett tydligare mandat på området. Även om t.ex. 
Boverkets riktlinjer följs så är de satta efter gårdagens klimat (och inte morgondagens).  
En tänkbar väg att gå som lyftes fram under Dialog 4 var att bygga in delar från redan existerande 
standarder (t ex ISO22301:2012 Ledningssystem för kontinuitet, eller BS 25999-1:2006 Business 
continuity management) i Lagen om Offentlig Upphandling.  
 

Förslag Förslag på ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

*Undersöka hur en modul för 
klimatanpassning kan kopplas till existerande 
verktyg för riskhantering för företag som 
verkar på en global marknad  

 2 

* Utveckla ett standardiserat arbetssätt när 
det gäller sårbarhetsanalyser 

 4 

*Tydligare krav på kommunerna att ta hänsyn 
till klimatanpassning i fysisk planering och 
bygglov i föreskrifter och riktlinjer. 

Socialdepartementet och 
Boverket 

3, 4 
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* Tydliggöra ansvaret för att restaurera och 
underhålla dikessystem i staden 

 2 

*Tydligare krav på Länsstyrelsen när det gäller 
överprövning av detaljplaner/bygglov. 

Länsstyrelsernas regleringsbrev – 
vilket departement? 

3 

Undersöka hur försäkringsbranschen kan ha 
en tydligare roll i plan- och bygglovsprocesser. 
Ett pilotprojekt med försäkringsbranschen 
tillsammans med ett antal kommuner.  

Kunskapscentret/ Boverket? 3 

*Sprid kunskap hos politiker och kompetens 
hos upphandlare om möjligheter att ställa 
krav på klimatanpassning inom ramen för 
dagens LoU 

Ny myndighet för upphandling 
(tillsvidare Konkurrensverket, 
tidigare Miljöstyrningsrådet) 

4 

* Prioriterat förslag 

3.6 Bättre beredskap för extrema väderhändelser  
Det fanns en enighet om att beredskapen för att hantera extrema väderhändelser behöver öka. 

Frågan är dock vilka krav man kan ställa på krisberedskap i t ex ett infrastruktursystem som idag 

består av en mosaik av aktörer, beställare, konsulter och underleverantörer? Det konstaterades att 

det saknas beredskapsjour i och med att den allmänna värnplikten avvecklats. (Dialog 3) 

Under Dialog 1, och framförallt bland representanter från skogsnäringen, diskuterades den bristande 

beredskapen för brand, med utgångspunkt från Sala-branden 2014 och Boden-branden 2006. Ett 

första steg som föreslogs var att säkerställa att brandbevakningen med privatflyg fortsätter (det har 

diskuterats tidigare att dra in en existerande liten ersättning till privatflyg för att rapportera in 

förekomst av brand, vilket skulle förhindra tidig brandbekämpningen). Vidare ansåg deltagarna att 

den allmänna krisberedskapen bör stärkas och då inte bara med avseende på brandplan och 

helikoptrar. Lika viktigt är att fastställa klara beslutsordningar i kris ”Ifall en skogsbrand plötsligt 

sprider sig från en kommun till flera, vem tar beslutet om att en krishantering bör föras över från 

kommunal till regional(läns) nivå?” Någon deltagare såg ett gap som uppstod när försvarsmakten 

bantades och ansåg inte att den utlovade satsningen på civilförsvaret för att öka den vidare 

beredskapen i samhället (även för miljökriser mm): ”Vad hände egentligen med denna förmåga?” 

Man efterfrågade tydliga beredskapsplaner för stora skaderisker i skogen: skogsbrand, nya 

skadegörare, storm, översvämningar.  

 

Förslag Förslag på ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

*Nationell beredskapsstrategi för extrema 
väderhändelser och katastrofberedskap 

Försvarsdepartementet och MSB  

Säkerställ att brandspaning med sportflyg kan 
finansieras även i framtiden 

MSB 
förhandling med EU) 

1 (skog) 

* Prioriterat förslag 

3.7 Uppföljning och övervakning 
 
Ett behov av ökad uppföljning och övervakning lyftes upp i flera dialoger: 

• Noggrant följa skadeutvecklingen avseende naturskador (Dialog 3) Prioriterat förslag 

• En förstärkning av övervakningssystemet för ohyra föreslogs, då befintligt system har monterats 

ner under de senaste åren. (Dialog 1) 
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• En utökning av den importkontroll av plantor som görs av Jordbruket, då mycket kommer in i 

landet utanför deras kontroll. Bakgrunden är att plantor från t ex Asien kan bära med sig nya 

parasiter/skadegörare. (Dialog 1) 

• En regelbunden uppföljning och utvärdering t ex vart 10 år av hur naturskyddet av vissa områden 

fallit ut föreslogs. Bakgrunden är att ett förändrat klimat ger förändrad flora och fauna vilket 

kräver flexibilitet i naturvårdsavsättningar. ”Finns den naturtyp eller den särskilda art som man 

från början ville skydda kvar? Kommer det att finnas kvar i framtidens klimat?” Naturvärdena i 

ett område kan ha sjunkit så pass att områden kan återgå till att vara rena produktionsskogar och 

nya/andra områden får avsättas istället. (Dialog 1) 

 

Förslag Förslag på ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

*System för att följa skadeutvecklingen 
avseende naturskador 

 3 

Förstärk övervakningssystemet för ohyra Jordbruksverket i samarbete med 
näringen. 

1 

Följ upp naturskyddet vart 10e år som en del 
av Miljömålsuppföljningen 

Naturvårdsverket och 
Länsstyrelser 

1 

*Prioriterat förslag 
 

3.8 Internationella frågor 
Flertalet företag i dialogerna verkar på en global marknad och behöver hantera klimateffekter i 

tredje land. Antingen genom att de har underleverantörer eller marknad i klimatutsatta länder eller 

genom att de försäkrar svenska företag som verkar globalt.  

Exportfrämjande stöd 

Det finns exportpotential i klimatlösningar till länder som är mer drabbade av klimatförändringarna. 

Genom att stödja företag som har klimatanpassningslösningar ökar den svenska tillväxten samtidigt 

som det importerande landet får en bättre anpassningsförmåga. Företag med klimatanpassning som 

affärsidé kan i många fall behöva stöd i att komma ut på den internationell marknad. Ett exempel 

som nämndes är att utveckla affärer med Kina, där det krävs många besök innan det leder till affär. 

D.v.s. det är kostsamt att ta sig fram till affär. Här kan det offentliga eller större företag/ institut ha 

en roll i de inledande besöken och ta med sig presentationer från svenska företag med relevanta 

lösningar. Det är dock viktigt att de som tar de inledande kontakterna har en förståelse för sakfrågan 

och för den tänkta affären.  

Information om klimatrisker på länder-nivå 

I Dialog 2 fördes dialog med branschorganisationer om företag med underleverantörer i tredje land. 

Ett önskemål om en bättre tillgänglighet på information om klimatrisker och anpassningsarbete på 

landnivå fördes fram, t ex riskkartor för vattenbrist eller riskanalys kopplat till råvara. Helst ska sådan 

klimatinformationen vara integrerad i de källor till länderinformation som företagen redan använder. 

Vilka dessa källor till länderinformation är behöver tittas närmare på. Tänkbara organisationer är FOI, 

Business Sweden, ambassaderna, forsknings- och vetenskapsattachéer (under Tillväxtanalys). 

Prioriterat förslag 

Fördjupade kontakter med företag som verkar på den globala marknaden behöver tas för öka 

förståelsen för vilka behov av stöd som företagen har när det gäller riskhantering. 



 

24 
 

Klimatanpassning i svenskt bistånd 

Under Dialog 2 diskuterades finansiering av klimatanpassningsåtgärder i andra länder där svenska 

företag verkar. Ett av förslagen som kom upp var om förebyggande åtgärder i särskilt utsatta länder 

skulle kunna komma till stånd med hjälp av biståndspengar 

Förslag Förslag på ansvarig aktör från Dialog  
1, 2, 3 eller 4 

Lyft klimatanpassningsfrågor tydligare inom 
svenskt bistånd 

SIDA/UD 2 

Verka för en global kanalisering av 
biståndspengar till klimatanpassning i de mest 
sårbara länderna 

UD/svenska 
klimatförhandlingsdelegationen 

2 

*Information om klimatrisker på länder nivå UD, är FOI, Business Sweden, 
ambassaderna, Tekniska 
attachéer, ITPS.  

2 

Exportfrämjande stöd  4 

Öka kontrollen vid import av plantor Jordbruksverket i samarbete med 
näringen. 

1 

* Prioriterat förslag 

4. Summerande diskussion  
 
I detta kapitel ger konsulterna sin summering och tolkning av diskussionerna under dialogerna. Vi 

fördjupar förslag som haft en framträdande roll i diskussion och/eller som lyfts fram i prioriteringen. I 

detta kapitel ingår även del fördjupad tankar om förslag och styrmedel som kan vara fruktsamma att 

gå vidare med. Vi försöker också göra en avvägning mellan förslag och åsiktsyttringar som är specifika 

i relation till just klimatanpassning, och önskningar som mera generellt berör företagandets villkor i 

Sverige.  

4.1 Utveckla tydliga strategier och förbättrad samordning 
En mycket tydlig signal från dialogerna var att bristen på nationell styrning vad gäller 

klimatanpassning behöver åtgärdas och att det nationella ansvaret behöver tydliggöras. Exakt hur 

detta ska ske gav dialogerna med naturlighet inget entydigt svar på. Vissa föreslog tydligare 

ansvarsfördelning mellan redan existerande instanser (departement och myndigheter) medan andra 

föreslog att en ny Klimatanpassningsmyndighet borde inrättas, alternativt att anpassningsfrågor 

borde lyftas in direkt under Regeringskansliet. Ett extra kontroversiellt förslag som diskuterades var 

att skapa en ny klimatmyndighet med ansvar för utsläppsminskningar och anpassning. Någon 

föreslog detta som ett prioriterat förslag medan flera andra svaranden lyfte upp det som ett värsting 

förslag. Detta speglar en ständigt närvarande dynamik mellan dels en önskan om tydligare ramar för 

den privata företagsamhetens villkor med bäring på klimatanpassning, och dels en tveksamhet till 

alltför tung och krånglig myndighetsutövande som hämmar denna företagsamhet.  

Ett nationellt strategiarbete avseende klimatanpassning förordades från flera håll. Först och främst 

lyftes behovet av en nationell klimatanpassningsstrategi men även av mera sektorsspecifika 

strategier som:  

 Nationell strategi för planerande och byggande i ett förändra klimat: tydligare krav på 
kommuner att ta hänsyn till klimatanpassning i fysisk planering och tydligare krav på 
länsstyrelserna när det gäller överprövning av kommunala planer 
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 Nationell beredskapsstrategi för extrema väderhändelser och katastrofer: skapande av ett 
robust samhälle med en förstärkt infrastruktur med hänsyn till den sårbarhet som blir följden 
av ett varmare klimat  

 Livsmedelsstrategi för Sverige, inklusive en strategi för livsmedelproduktion i ett förändrat 
klimat: Stöd till lokal matproduktion, t ex genom regelförenkling och främjande. Ett starkt 
inhemskt, diversifierat jordbruk och en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel gör oss 
mindre utsatta för de stigande råvarupriser som vi redan nu ser. 

 Nationell exportstrategi 

Vikten att ta hänsyn till näringslivets förutsättningar vid utveckling av styrmedel lyftes fram. 

Regelverk måste utformas så att det skapas förutsättningar för att marknaden att ta ett större ansvar 

för klimatanpassning. Regler och åtgärder får inte snedvrida konkurrensen - svenska företag är 

beroende av att resten av världen gör åtaganden i någorlunda samma takt. Återigen kan man ana en 

viss skepsis mot alltför många och detaljerade regleringar som man ansåg kunna hämma företagens 

utveckling. 

 

4.2 Offentlig upphandling som strategiskt verktyg  
En tankegång som utvecklades starkt i framförallt Dialog 4, rörde möjligheterna att använda offentlig 

upphandling som ett verktyg för att klimatsäkra nya investeringar. Metoder som kan hjälpa 

kommuner, regioner och statliga myndigheter att ställa högre krav på klimatanpassning i offentlig 

upphandling lyftes från flera håll. I prioriteringsförfarandet fick dessa tankar starkt stöd från fler håll. 

Många företag med klimatanpassnings som affär lyfte detta speciellt, med hänvisning till att man 

idag kan buda ut sig från en upphandling om man tar höjd för t ex ett 100 års-flöde i sina anbud.  

Lagen om Offentlig Upphandling ger redan idag möjligheter till att ställa hållbarhetsrelaterade krav i 

upphandlingar. Konkurrensverket erbjuder flera verktyg som stöd, t.ex. Riktlinjer för användning av 

hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling, CSR-kompassen och Uppföljningsportalen.24 Ett 

liknande verktyg eller underlag för klimatanpassad upphandling skulle behöva utarbetas.  

I sin första budget föreslår den nya regeringen (S/Mp 2014) inrättandet av en ny myndighet för 

upphandlingsstöd från den 1 september 2015. Arbetsuppgifter som rör stöd, information och 

vägledning, där miljökrav ingår, ska överföras från Konkurrensverket till den nya myndigheten.25 Här 

torde klimatanpassningsaspekter kunna vara ett specifikt område för den nya myndigheten att 

arbeta med. Ett första steg vore att ge den nya myndigheten ett regeringsuppdrag (likt den kring 

livsmedelsupphandling och giftfri förskola som redovisades den 31/3 201426) att ta fram och utveckla 

kriterier för klimatanpassad upphandling tillsammans med referens- och expertgrupper. Ett andra 

steg kan vara att den nya myndigheten tillsammans med t.ex. Boverket genomför en 

marknadsförings- och kommunikationsinsats om de redovisade kriterierna. Frågan faller dock även 

tillbaka på utformningen av nationella regler och riktlinjer för planering och byggande, eftersom 

många offentliga beställare faktiskt inte anser sig villiga att betala kostnaden för en klimatsäkring av 

nya projekt och därför endast följer riktlinjernas lägsta-nivå. 

Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar och innovationer förordades. 

Olika sätt att främja detta kan vara genom att föra dialog med branschen innan upphandlingen 

startar, öka användningen av Innovationsupphandlingar samt utveckla en metodik för att vikta upp 

klimatanpassnings/resilienskrav i upphandlingar. 
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 se www.konkurrensverket.se 
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 Miljöaktuellt 24 oktober 2014. 
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 www.konkurrensverket.se 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.konkurrensverket.se/
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Innovationsupphandling lyftes upp som ett viktigt verktyg för att handla upp bästa tänkbara teknik. 

Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter 

nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga 

upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.  

 

4.3 Affärsutvecklande insatser 
Deltagarna i dialogerna framhöll vikten av ett allmänt gott företagsklimat och ett entreprenörvänligt 

Sverige för att stödja företag vad gäller klimatanpassning. Näringslivsaktörer inom jordbruk, 

skogsbruk och turism ser klimat som en omvärldsfaktor för ökad produktion/ tillväxt och lyfte 

åtgärder som att öka kapaciteten att ta emot turister, balansen mellan miljöskydd och bevarande 

intressen mm.  

Företag med klimatanpassning som affärsidé prioriterade insatser som  

 nätverksträffar för företag om klimatanpassning  

 statligt stöd till små och medelstora företag (SME) för att hjälpa dem att nå ut med 

förebyggande produkter  

 stöd till företag som vill söka EU medel, ett gott exempel här är Finlands miljödepartement 

som har ett par personer anställda med uppgift att hjälpa företag med ansökningar 

 

4.4 Avsätt resurser och följ framväxten av nya finansiella instrument 
Framför allt i Dialog 4, men även 3, lyftes bristen på resurser för dels rena klimatanpassningsåtgärder 

och dels klimatsäkring av andra investeringar. En miljöfond för innovatörer, d v s kapital, bidrag och 

villkorslån till utveckling och implementering av ny klimatanpassningsteknik och offentlig-privat-

samverkan för kommuner som finansiering av infrastrukturprojekt lyftes fram i prioriteringen.  

Utvecklandet av nya finansiella instrument för att finansiera klimatanpassning på marknadens villkor 

prioriterades av flera. I diskussionen lyftes Gröna obligationer, Cat-Bonds (Katastrofobligationer) 

samt Norges katastroffond som exempel på finansiella instrument. Aktörer som använder Gröna 

obligationer för att placera tillgångar är t ex de stora pensionsfonderna och privata gröna fonder 

samt försäkringsbolag. Nedan görs en fördjupning om dessa finansiella instrument. Framväxten av 

dessa instrument är dock en självgående utveckling på den finansiella marknaden och inte något som 

direkt lämpar sig för statlig stimulans/styrning. Volymen på dessa gröna penningströmmar är än så 

länge närmast försumbar, och kommer troligen inte att utgöra någon lejonpart av 

finansmarknaderna inom överskådlig framtid. Dock kan det vara viktigt att hålla sig à jour med 

utvecklingen.  

Gröna obligationer:  

En grön obligation är en obligation där kapitalet viks åt olika slags miljöprojekt. Tidigare var det 

framför allt internationella finansiella institut som Världsbanken som emitterade denna typ av 

obligationer med det senaste året har även betydligt mindre aktörer i bl. a. Sverige emitterat. Den 

gröna komponenten i begreppet ”Grön Obligation” är inte myndighetsreglerad på traditionellt sätt 

utan kan istället närmast liknas vid ett varumärke. (Däremot är den finansiella mekanismen reglerad 

via Finansinspektionen på sedvanligt sätt.) ”Allt handlar om förtroende mellan utgivare och 

investerare. Tappar man det så är det kört”.27 Dessutom finns tredjepartsorganisationer (norska 

Cicero och DNV är två sådana) som certifierar enligt vissa standarder, som ställer krav på processen 

att välja investeringsprojekt. En reell fara med utvecklingen inom gröna obligationer är så kallad 
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 Intervju med Magnus Borelius, finanschef, Göteborgs stad. Fjärde AP-fondens årsredovisning 2013. 
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”greenwashing”, en slags läpparnas bekännelse från investerare. Det är extremt viktigt att 

marknaden utvecklas på ett sätt som minimerar den risken. Det är också viktigt att ha en fungerande 

due diligence, det vill säga tredjeparts-genomlysning, av projekten för att säkerställa att grön 

finansiering också går till gröna projekt.28  

Några exempel på emissioner: 

Hösten 2013 öronmärkte Göteborgs Stad - som första stad i världen - 500 miljoner för så kallade 

gröna obligationer. I en andra omgång sommaren 2014 emitterades ytterligare 1,8 miljarder, med 

SEB som förmedlande bank. Med gröna obligationer vänder sig staden till investerare som av olika 

skäl vill medverka i miljösatsningar. De områden staden valt att prioritera är: Avfallshantering, 

Energieffektivitet, Energismarta hus, Förnyelsebar energi, Kollektivtrafik, Smarta elnät samt 

Vattenrening. När finansieringen är på plats väljer staden vilka projekt man vill prioritera. Det är 

investerare med ett uttalat etiskt mandat som köpt obligationerna. Det kan handla om stora fonder, 

någon AP-fond är med, men även Svenska kyrkan till exempel. Göteborgs satsning på gröna 

obligationer har på kort tid väckt stort intresse från många håll - både inrikes och internationellt. 

Dessutom tar Göteborg täten för ett FN-uppdrag.29 

November 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. Gröna obligationer 

får enbart används till investeringar som omfattas av Vasakronans ”Ramverk för gröna obligationer” 

som beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och 

därmed är kvalificerade att finansieras med gröna obligationer. Detta ramverk har genomlysts av 

klimatforskningsstiftelsen Cicero. Emitterade gröna obligationer uppgår till 3,3 mdkr.  

I maj 2014 emitterade Stockholms läns landsting, som första landsting, en grön obligation om 1,1 

miljarder. 

9 oktober 2014 emitterade Örebro kommun 750 miljoner kronor i den gröna obligationen, som löper 

på 5 år till bra marknadsmässiga villkor. Bland investerare som köpt obligationen kan nämnas SPP, 

AMF Fonder, Carnegie Fonder, Cliens Kapitalförvaltning samt Länsförsäkringar Jönköping 

(Örebroguiden, 2014) 

Även Skanska, SCA och ARISE Windpower har emitterad gröna obligationer. 

CAT Bonds, Katastrofobligationer:30 

Katastrofobligationer (Cat Bonds) är värdepapper som överför en risk från en sponsor till en 

investerare. Cat Bonds har sitt ursprung i orkanen Andrew som träffade Florida och Louisiana 1992. 

Då skadorna började regleras gick elva försäkringsbolag i konkurs och andra klarade sig med stor 

svårighet. Följden blev att många, såväl försäkrings- som återförsäkringsbolag, drog sig ur marknaden 

och det blev svårare att teckna försäkringar. Cat Bonds är värdepapper som överför försäkringsrisker 

från försäkringsbolag och organisationer till kapitalmarknaderna. Värdepappren ges ut av ett 

specialföretag (Special Purpose Vehicle, SPV) och det företag som tar initiativ till Cat Bonden för att 

överföra risk benämns sponsor. Värdepapperets nominella belopp placeras i värdepapper med låg 

kreditrisk, vanligen T-Bills. Investerare får avkastning i form av räntor på det nominella värdet och 

därtill en så kallad spread som utgör en riskpremie för att bära försäkringsrisken. Konstruktionen 

innebär att investerare skyddas mot kreditrisker. För försäkringsbolagen innebär det ett fullt 
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 Fjärde AP-fondens årsredovisning 2013. 
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 Vårt Göteborg, 2014-02-26. 
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 Lindblom, 2014. Cat Bonds – betta mot naturkatastrofer. Underlag för presentation vid seminariet 
Pensionskapitalet – jakten på avkastning 2014-05-08. 
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säkerställt skydd. Villkoren för att en Cat Bond ska ”triggas” anges då de ges ut i form av ett antal 

villkor. I huvudsak kan triggers bero på faktiska skador, på mätbara storheter som vindstyrka eller på 

någon form av parametrar, som ett förutbestämt skadeindex. Det finns ca tre aktörer i Sverige. För 

att översiktligt förklara Cat Bonds har Entropics producerat en animerad film.31 

Norges katastroffonder: 

I Norge finns dels en stiftelse som förfogar över en större summa pengar till vilken även 

försäkringsbolagen bidrar, dels finns det två särskilda naturkatastroflagar vilka avgränsar villkoren 

och typ av händelser där ersättning kan utgå. Vid samtal med Landbruksdepartementet, under vilket 

naturkatastrofer hanteras, framgår att Norge även har väl inarbetade men delvis informella system 

vilka gör att det går lätt och snabbt att få fram pengar även vid större och kostsamma 

olyckshändelser. Sveriges riksdag har vid minst två tillfällen behandlat motioner med Norge som 

förebild kring inrättandet av ett liknande system i Sverige: 

 Motion 2000/01: Fö708 Uppbyggnad av katastroffond (Vänsterpartiet)  

 Motion till riksdagen 2004/05: Fö206 Katastroffond (Moderaterna) 

 
Med den politiska spridningen på motionärerna tycks detta som ett förslag som kan vinna 
parlamentariskt stöd. 
 

4.5 Stöd utveckling av verktyg för riskbedömning  
De flesta stora företag som verkar på en global marknad har redan system för riskbedömning och 

hantering på plats, men klimatrelaterade risker är inte alltid inkluderade i dessa. Förslaget att ta fram 

en modul för klimatanpassning som kan kopplas till existerande verktyg för riskhantering och 

tillgängliggörande av information om klimatrisker på länder nivå prioriterades i Dialog 2.  

Exempel på ett verktyg för att få in naturkatastrofrisker i ett sådant riskbedömningsarbete är WWFs 

verktyg32 samt det verktyg som utvecklas inom projektet ”A changing climate for business” (Krinova). 

Sådana beslutstödsverktyg utgör också ett affärsområde där aktörer som t.ex. PWC, Acclimatise och 

Maplecroft redan idag levererar tjänster till multinationella (större) företag. Deras kunder är 

framförallt mycket stora globala företag som HM, IKEA, Electrolux som kompletterar sin interna 

kompetens på området med externa konsultinsatser. För något mindre företag kan ett enkelt verktyg 

och lättillgänglig information vara tillräckligt för att med egen kompetens kunna kartlägga och 

hantera klimatrelaterade risker. 

I projektet ”A Changing Climate for Business”33 (med inspiration från Storbritannien) har ett tiotal 

SMEs och två större företag inom areella näringarna i Skåne tillsammans vidareutvecklat en metod 

för att ta in de risker och möjligheter som klimatförändringarna innebär för verksamheten. I metoden 

utgår företaget från hela produktions- och leveranskedjan, från råvara till slutkund. För varje del i 

kedjan analyseras både risker och möjligheter som klimatförändringarna medför. Syftet är att bygga 

upp en robusthet som gör företaget bättre förberett för störningar, samt att genom affärsutveckling 

ta vara på nya möjligheter.  
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Verktyget är både enkelt och allmängiltigt och lämpar sig väl för små och medelstora företag i en 

mängd olika branscher. Arbetsprocessen att tillsammans med företag i ett antal workshops utveckla 

och konkretisera modellen har gjort metodens utformning användaranpassad, men också utvecklat 

de medverkande företagens syn på och approacher för att hantera risker och ta vara på möjligheter.  

Projektet drevs av Krinova Incubator and Sciencepark 2013-2014, och förhoppningen är att kunna 

utveckla metoden vidare med fokus på skogsnäringen. Initiativet är ett gott exempel på den typ av 

praktiska pilotprojekt som efterfrågas av många dialogdeltagare och motsvarar i stora delar förslaget 

ovan om behovet av ett verktyg för medelstora företag för att hantera risker i långa värdekedjor 

kopplade till klimatförändringar.  

 

4.6 Målgruppsanpassa och sprid kunskap  
Behov kring mera forskning var inte speciellt starkt uttalade under dialogerna.  

I Dialog 1 lyftes ett behov av teknisk utveckling och tillämpad forskning för att kunna ta tillvara 

jordbrukets och skogsbrukets större produktionspotential i ett förändrat klimat. Bland annat 

efterfrågades lättare skogsfordon och olika växtskyddsmedel för nya sjukdomar och skadegörare i ett 

varmare klimat. Även behov av bättre prognosmodeller för nederbörd och vattenflöden kom fram 

under Dialog 4. 

Vad gäller sammanställning och spridning av redan existerande kunskap och information kring 

klimatanpassningsfrågor var det tydligt att det finns åtskilligt kvar att göra. Det är inte kunskapen i sig 

som saknas, utan snarare målgruppsanpassade kunskapssammanställningar och kanaler för att 

sprida dessa. Innehållsmässigt rörde det sig om allt från kunskap om effekterna av 

klimatförändringarna på olika verksamheter, via att peka på behovet av att klimatanpassa dessa 

verksamheter, till vilka åtgärder som kan vara aktuella i olika sammanhang.  

Verktyget ”Gradvis”34 riktat till lantbrukare togs som ett gott exempel, där arbete pågår för en 

utvidgning även till skogsägare. Samtidigt framkom att verktyget Gradvis faktiskt inte används i alla 

de sammanhang som vore lämpliga. Spridande av kunskap om vilka verktyg som finns och vad de kan 

användas till kan alltså även den förbättras. Det finns ett antal initiativ som skulle kunna genomföras 

i en nära framtid för att börja åtgärda dessa luckor.  

Vad gäller kunskapssammanställningar för olika branscher och verksamheter bör respektive bransch 

genom sina branschorganisationer i samarbete med relevanta myndigheter kunna ta ett stort ansvar 

för att utveckla sådana. I den mån som t ex SMHIs arbete med nedskalning av klimatscenarier är av 

relevans bör detta tillhandahållas för att utgöra ett underlag till sådana sammanställningar. När det 

gäller sammanställningar av åtgärder, dess kostnader samt för och nackdelar är troligen 

branschorganisationerna de som kan sina områden bäst. Detta gäller även för hur 

sammanställningarna målgruppsanpassas och kanaler för spridning (broschyrer, mässor, konferenser, 

rådgivningsarbete mm). Relevanta myndigheter bör dock kunna ta initiativ och delfinansiera sådant 

arbete. T ex finansierar just nu MSB en kunskapssammanställning riktad till kommuner om hur man 

kan hantera en värmebölja. Inom skogsbranschen hänvisades till ett mycket välfungerande 

rådgivningsarbete med flera olika komponenter såsom rådgivning på kommersiell basis (LRF Konsult, 

Hushållningssällskapet) i kombinations med delvis ideellt arbete inom lokala organisationer med 

träffar och andra aktiviteter. För området privata fastigheter kan nyckelgruppen mäklare och 

besiktningsföretag nämnas som möjliga yrkeskårer att utbilda kring klimatrelaterade risker. Många 
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liknande initiativ skulle enkelt kunna formuleras och sjösättas t ex inom ramen för de olika strategier 

som föreslås ovan.  

Värt att nämna är också att Klimatanpassningsportalen har mycket liten spridning och användning 

bland dialogdeltagarna. Denna borde dock kunna utvecklas med en ”företags”-länk, där information 

om vad som finns och görs av andra kan sammanställas och länkas vidare. T ex Danmarks 

motsvarighet till Klimatanpassningsportalen har tre specifika länkar till tre olika målgrupper: 

kommuner, medborgare och företag.35 

Även behov av bättre prognosmodeller och pilotprojekt med privata och offentliga aktörer för 

gemensamt lärande och skapande av goda exempel formulerades under dialogerna (framförallt 

Dialog 4). 

 

4.7 Avslutande reflektioner 
Vid en jämförelse mellan slutsatserna från detta uppdrag och de från tidigare initiativ (SOU 2007:60, 

Innovationsdialogen och BaltAdapt) är riktningen på förslagen och prioriteringarna i mångt och 

mycket liknande. Behovet av en tydligare ansvarsfördelning och starkare politiskt driv bakom 

klimatanpassningsfrågan, av resurser och utbildning/informationsspridning samt betydelsen av att ta 

tillvara näringslivet som en resurs som tillsammans med olika offentliga aktörer kan göra skillnad i 

arbetet känns igen från tidigare. Något som denna utredning kanske kan sägas ha bidragit med är en 

ytterligare utmejsling av ett antal olika förslag som kan leda till att dessa brister åtgärdas åtminstone 

delvis. Intressant i sammanhanget är att väldigt få av de förslag som lämnats inom tidigare dialoger 

faktiskt genomförts, trots att de t ex var tydligt rekommenderade redan i SOU 2007:60. Kanske är 

tiden nu mogen för ett mera handlingskraftigt policyarbete? 
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