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”Den studie som presenteras i denna rapport
fokuserar på effekter av klimatförändringar och
ger således ett perspektiv på händelseutvecklingar,
risker och möjligheter, som kan uppstå drivet av
global uppvärmning.”
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Introduktion till rapporten
Klimatanpassningsåtgärder pågår i Sverige och har så gjort under en tid. Åtgärderna bygger i
huvudsak på analyser av direkta effekter i Sverige av klimatförändringar och fokuserar på åtgärder att hantera förändrade klimatförutsättningar inom landet. Analyser av hur Sverige påverkas
av klimatförändringar i andra länder har inte gjorts i samma utsträckning, och beslutsunderlag
för åtgärder i syfte att möta sådan påverkan, behöver därför utvecklas. PwC har på uppdrag av
Nationella expertrådet för klimatanpassning knutet till SMHI utfört en studie av indirekta effekter
av klimatförändringar i andra länder och vi presenterar i denna rapport resultatet av vår studie.
Regeringen tillsatte under 2018 i enlighet med Sveriges
nationella strategi för klimatanpassningar ett nationellt
expertråd för klimatanpassning. Expertrådet ska följa och
utvärdera klimatanpassning, samt ta fram underlag för
revidering av klimatanpassningsstrategin. Expertrådet har
beställt en övergripande och aktuell omvärldsanalys av
hur klimatförändringar i andra länder påverkar Sverige. En
mindre studie gjordes 2015 som bland annat föreslog att
en utökad analys genomfördes.1 Liknande studier som den
som presenteras i denna rapport har tidigare genomfört i
andra länder, till exempel i Storbritannien av PwC år 2013.

För varje tema har relevanta indikatorer på påverkan identifierats, varpå analys har skett av vilka länder Sverige har
starkast koppling till och vilka effekter klimatförändringar
väntas få i de länderna. Bedömningarna har baserats på
scenarier över risker för extrema väderhändelser, samt
sårbarhetsindex som ställer förväntade klimateffekter i förhållandet till ländernas motståndskraft. Med utgångspunkt
i analysen har sedan möjligheter och hot kartlagts på
övergripande nivå. För att ytterligare illustrera resultaten
kompletteras varje tema med ett exempel på utmaningar
för en specifik bransch som knyter an till temat.

Under hösten 2018 släppte FN:s klimatpanel IPCC en
specialrapport som ger en bild av skillnader i konsekvenser för världen av 1,5 grads uppvärmning i förhållande till
2 grader. Rapporten visar på övertygande vetenskaplig
grund att skillnaderna är högst väsentliga.2 Med nuvarande utveckling kommer även en begränsning till 2 graders
uppvärmning att vara mycket svår att nå. Till exempel visar
PwC:s Low Carbon Economy Index 2018, som åskådliggör koldioxidintensitet genom att ställa koldioxidutsläpp i
relation till BNP, att minskning av denna faktor behöver ske
med 6,4 % per år. Nuvarande minskningstakt är 2,6 %.3

Förändring i världen drivs av många olika företeelser och
fenomen. Stora globala förändringar, ofta benämnda megatrender, sker till exempel genom demografisk förändring
när barnadödlighet minskar och människor lever allt längre,
genom teknologisk utveckling, genom migration i form av
urbanisering, och så vidare. Klimatförändringar är en av
dessa megatrender, som får olika typer av effekter. Den
studie som presenteras i denna rapport fokuserar på effekter av klimatförändringar och ger således ett perspektiv
på händelseutvecklingar, risker och möjligheter, som kan
uppstå drivet av global uppvärmning. För fördjupad förståelse för konsekvenser av, och sannolikhet för, inträffande
måste de risker och möjligheter som lyfts fram ställas i
relation till andra samverkande drivkrafter för förändring.

Den studie som redovisas i denna rapport har tagit
utgångspunkt i att den globala uppvärmningen kommer
överstiga 2 grader. Effekterna av en sådan utveckling kan
bli långt mer omfattande än vad som antas i vår studie,
vilket då också ökar riskerna för Sverige. Analyser av risker
och möjligheter, sannolikhet och konsekvenser, kommer
därför behöva uppdateras och utvecklas allt eftersom
kunskapsläget förbättras. Analyserna i denna studie är en
början på ett sådant arbete baserat på tillgänglig kunskap
och ett scenario som bedöms troligt i dagsläget.
Studien har genomförts enligt en metod där landets
kopplingar till andra länder har analyserats tematiskt
inom sex områden:
• handel
• finansiell sektor
• människors rörelsemönster
• infrastruktur
• livsmedel
• geopolitik
1 Mobjörk och Johansson 2014
2 IPCC 2018b
3 PwC 2018

Det är vår förhoppning att rapporten kan bidra till nya
insikter och vara en utgångspunkt för fortsatt arbete inom
detta viktiga område.

Daniel Johansson Stattin
Director, PwC Sverige,
Sustainability & climate
change

Fredrik Ljungdahl
Partner, PwC Sverige,
Sustainability & climate
change
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Slutsatser och rekommendationer
Globala klimatförändringar kommer att förändra förutsättningarna för mänskligt liv på jorden.
Det råder idag stor enighet om att vi människor orsakar klimatförändringar och att dessa förändringar nu sker i en takt som tidigare inte skådats. Ett varmare klimat får stor påverkan i sig och
riskerna för följdeffekter på ekosystemet ökar med stigande temperaturer. Motverkan av mänskligt orsakad global uppvärmning är därför avgörande för framtida levnadsvillkor.

Det är ett faktum att klimatförändringar kommer påverka
Sverige på olika sätt. Hur stor påverkan blir beror på hur
mänskligheten lyckas med åtagandet att minska klimatpåverkan på global nivå. Klimatförändringar i Sverige
förväntas dock i ökande grad få effekter för svenska
förhållanden och arbete pågår därför för att förbereda
landet inför nya förutsättningar genom klimatanpassning.
Klimatförändringar i andra länder kommer också få effekter i Sverige. Det handlar då om indirekta effekter, följder
av att andra länder utsätts för direkta effekter eller ställer
om för att anpassa sig till nya förutsättningar.
Omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär stora
utmaningar, men också stora möjligheter, och på samma
sätt innebär anpassning till ett varmare klimat både risker
och möjligheter.
Den här studien ger en bild av potentiella effekter som
klimatförändringar i andra länder kan komma att få för
Sverige och en introduktion till tänkbara möjligheter och
hot dessa effekter kan innebära. I rapporten presenteras
en analys som identifierar risker och möjligheter inom sex
olika teman. Rapporten kan användas som underlag för
beslut om klimatanpassningsåtgärder eller som ingång till
fördjupade analyser för att öka förståelsen och därmed
beredskapen att möta nya förutsättningar i framtiden.
En övergripande slutsats av studien är att det saknas
tillräckliga underlag för att kunna genomföra en värdering
av sannolikheter och konsekvenser av identifierade risker
och möjligheter för Sverige, över tidsperioden fram till år
2100. Fördjupad analys behövs därför för att ge fullständiga
underlag för prioritering av klimatanpassningsåtgärder
över tid. Den analys på aggregerad nivå som genomförts

här ger dock en översikt över potentiella utmaningar, som
visar att riskerna överväger möjligheterna för Sverige.
Detta leder till den självklara slutsatsen att klimatåtgärder
i syfte att minska effekterna av mänskligt orsakad global
uppvärmning, bör ha högsta prioritet. Det leder också till
slutsatsen att det är viktigt att Sverige rustas för att möta
indirekta effekter av klimatförändringar. Vi kan konstatera
att Sverige som land idag inte är tillräckligt rustat att möta
dessa utmaningar.
Att riskerna överväger innebär dock inte att det saknas
möjligheter. Behovet av anpassning till nya klimatförhållanden kan skapa möjlighet för innovation och svensk
export av varor, tjänster, kunskap och kompetens. Fysiska
klimatförändringar kan förändra olika länders komparativa
fördelar gentemot varandra, vilket till exempel kan skapa
möjligheter för svensk råvaruexport eller ökad inhemsk
livsmedelsproduktion. Även analyser på övergripande
nivå, som de som presenteras i den här rapporten, blir
snabbt komplexa när ämnet är komplext.
I rapporten presenteras risker och möjligheter var för sig.
I verkligheten är det naturligtvis inte så enkelt. Enskilda
företeelser och fenomen kan innebära både risker och
möjligheter och utvecklingen i världen påverkas av många
olika faktorer. Det är komplext att bedöma vad olika
effekter av klimatförändringar innebär, då möjligheter
som uppstår kan utmanas av risker som samtidigt ökar. I
rapporten lyfts till exempel möjligheten till ökade intäkter
på grund av ökad efterfrågan på skog.
Skogsprodukter har stor potential i omställningen till ett
fossilfritt samhälle och Sverige kan ha komparativa fördelar som skogsproducent i förhållande till andra länder,
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när klimatförändringar får effekter på förutsättningarna för
produktionen. Samtidigt kan ökad exploatering av skog
innebära målkonflikter, både i förhållande till åtgärder
för att minska den mänskligt orsakade globala uppvärmning och i förhållande till andra angelägna mål. Skogen
fungerar som kolsänka då skog binder mer koldioxid än
den släpper ut, ökad exploatering är således inte okomplicerad. Konflikter kan också finnas mellan skogsbruk
och bevarande av biologisk mångfald samt bevarande av
värdefulla naturområden för rekreation, vilket inte minst är
viktigt för besöksnäringen.
Potentialen i besöksnäringen är en annan möjlighet som
lyfts i rapporten. Sveriges attraktionskraft som destination kan nämligen öka i förhållande till andra länder tack
vare ett klimat som väntas bli mer behagligt i vårt land än
i många länder som idag är starka turistnationer. Å andra
sidan kan ökad turism till Sverige innebära belastning
på miljön i form av till exempel resor och belastning på
samhällets resurser.
Analysen av indirekta effekter av klimatförändringar är
komplex och behöver fördjupas. Med den här rapporten
ger vi en tidig översiktlig bild av tänkbara indirekta effekter
av klimatförändringar i andra länder och vi lyfter potentiella möjligheter och hot, vars vidare konsekvenser, kontraherande motsatseffekter, sannolikheter och så vidare, kan
och bör, utredas vidare. Komplexiteten och behovet av
vidare utredning får dock inte leda till handlingsförlamning.
Underlag behövs för klimatanpassning och analyserna i
den här rapporten kan vara en start för vidare agerande,
antingen genom fortsatt forskning och analys, eller i vissa
fall direkt genom planering av anpassningsåtgärder.
Med väl planerade klimatanpassningsåtgärder och med
ett framsynt och lösningsfokuserat förhållningssätt, har
Sverige som nation möjlighet att göra skillnad. Analysen av
indirekta effekter för Sverige av klimatförändringar i andra
länder är viktig, både för förståelsen för hur och varför Sverige ska agera för att motverka globala klimatförändringar,
men också för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
klimatanpassning i Sverige. Med samlad kraft från staten
och offentliga organisationer, från civilsamhället och inte
minst från näringslivet, kan vi bidra till att göra världen till
en bra plats att leva, både i Sverige och i andra länder.
Studiens viktigaste resultat
Denna studie är genomförd på en övergripande nivå och
baserad på tillgängliga källor. Ingen ny data och inga nya
undersöknings- eller forskningsrön presenteras. De resultat och slutsatser som presenteras ska därför ses som
indikativa och vidare utredning och analys behövs för att
verifiera och utveckla resultaten.
Övergripande slutsatser
• Sverige har starka band till andra länder som är mer
exponerade för risker kopplade till fysiska klimatföränd-

ringar än vad Sverige är. Det medför att Sverige indirekt
är exponerat för fysiska klimatförändringar i andra länder.
• Sverige saknar tillräcklig kunskap om potentiella
effekter av klimatförändringar i andra länder för att en
fullständig värdering av risker och möjligheter ska vara
möjlig att genomföra. Denna studie har genomförts
under kort tid, och det är tänkbart att befintlig kunskap
inte har fångats in i alla delar, men det är tydligt att
analys av sannolikhet och konsekvenser inte enkelt kan
genomföras baserat på tillgänglig information. Fördjupad
analys och tillkommande studier behövs över tid för att
öka tillförlitlighet och träffsäkerhet i värderingen.
• Sverige som land är idag inte tillräckligt starkt rustat att
hantera effekter av klimatförändringar i andra länder.
Beredskap för att hantera indirekta klimateffekter behöver byggas parallellt med den egna motståndskraften
mot klimatförändringar i Sverige. Dramatiska indirekta
effekter som kräver anpassning förväntas framförallt
på längre sikt, tid finns därför att fördjupa analyser och
utarbeta strategier för att hantera dessa effekter.
• Baserat på den analys som redovisas här är det möjligt
att genomföra en indikativ värdering av sannolikhet
och konsekvenser av prioritering av risker och möjligheter i syfte att prioritera kommande insatser. Indirekta
effekter av klimatförändringar i andra länder berör hela
samhället och inom till exempel vissa branscher eller
enskilda företag, som är beroende av internationell
handel, kan beredskapen för effekter vara större än för
landet som helhet. En värdering av risker och möjligheter
bör därför involvera en bred grupp av intressenter från
offentlig och privat sektor för att generera så mycket
gemensam klokskap som möjligt.
Handel
• De möjligheter för Sverige som klimatförändringar i
andra länder innebär kan främst fångas av näringslivet.
Möjligheter är i stor utsträckning kopplade till innovation
och utveckling av nya och befintliga exportmöjligheter
eller näringsverksamhet inom landet. Ett gemensamt
åtagande från det offentliga och civila Sverige för att
skapa rätt förutsättningar för sådan utveckling är därför
viktigt. Satsningar på forskning och utbildning inom
dessa möjlighetsområden är till exempel en viktig del av
att ge förutsättningar för företag, individer och Sverige
som land att fånga de möjligheter som uppstår.
Finansiell sektor
• Klimatförändringar i andra länder medför risker och
möjligheter för näringsliv och organisationer i Sverige.
Riskanalyser för den egna verksamheten, i ljuset av
nationella analyser kommer att bli allt viktigare för att
säkerställa långsiktig fortlevnad när förutsättningar för
investeringar och marknadsnärvaro förändras. Kravställning inom finansiell sektor på gedigna analyser av risker
och möjligheter baserade på tillförlitlig data kommer
spela en viktig roll för att styra kapital till de investeringar
som bäst gynnar Sveriges långsiktiga utveckling.
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Människors rörelsemönster
• Sveriges komparativa fördel som levnadsplats i kombination med försvårade levnadsförhållanden på andra
platser kan öka migrationen till Sverige. Det kan medföra
risker och möjligheter som bör utredas och analyseras
vidare. Mycket tyder dock på att migration driven av
klimatförändringar i första hand sker i närområdet till de
platser som människor idag lever på. Det skapar behov
av lokal utveckling där svenska företag och intressen
kan fånga möjligheter kopplat till klimatanpassningar
i andra delar av världen. Människor rör sig också över
planeten mer tillfälligt, som turister. Förutsättningarna
för svensk turistindustri är mer osäkra på lite längre sikt,
men på kortare sikt, under de kommande 30-50 åren,
är utsikterna för expansion goda.
Infrastruktur
• Sveriges goda förutsättningar för elproduktion skapar
förutsättningar att vara självförsörjande och exportera el
till andra länder i större utsträckning än idag. Samtidigt är
Sverige beroende av andra länder för import av olja och

gas, vilket under överskådlig tid kommer behövas inte
minst som insatsvaror i till exempel jord- och skogsbruk.
Livsmedel
• Givet dagens låga självförsörjningsgrad är Sverige
exponerat för risker kopplat till livsmedelsförsörjning
när effekter av klimatförändringar i andra länder blir
tydliga. Livsmedelsförsörjning är därför ett område som
bör prioriteras i klimatanpassningsarbetet, inte minst
avseende analys av effekter av klimatförändringar i
andra länder.
Geopolitik
• Påfrestningar på Sveriges internationella engagemang
riskerar att öka under det kommande seklet på grund
av kampen om resurser. Det kan få konsekvenser för
svensk säkerhet i närområdet då till exempel ökade möjligheter till transportvägar genom Arktis ökar intresset för
området. Klimatförändringar kan också påverka Sveriges
internationella roll inom det globala samfundet, då behov
av bistånd och andra internationella insatser ökar.
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Förslag till vidare arbete
Vi har i samband med genomförandet av denna studie
identifierat ett antal områden där vidare arbete bedöms
vara viktigt för att tillhandahålla Sverige rätt kunskap och
förutsättningar för framtida klimatanpassning.
PwC lämnar följande rekommendationer och förslag till
vidare arbete:
• Risker och möjligheter bör prioriteras baserat på
sannolikhet för, och konsekvens vid, inträffande. Med
utgångspunkt i prioriteringar kan vidare arbete fokuseras
på områden där det gör mest nytta.
• Fördjupade studier av konsekvenser och sannolikheter
bör ske för prioriterade områden.
• Analys av indirekta effekter behöver kopplas samman
med direkta effekter i Sverige för att förstå den fulla
vidden av möjligheter och hot.
• Klimatanpassningsplaner inom offentlig sektor bör
utvecklas på bas av tillräcklig kunskap, inte bara om
direkta effekter i Sverige, utan också om indirekta
effekter av klimatförändringar i andra länder.

• Inom näringslivet behöver förståelsen öka för hur klimatförändringar kan påverka Sverige. Det gäller både
ur perspektivet att bidra till att begränsa den globala
uppvärmningen, vilket på kort sikt förtjänar fokus, och
för att kunna möta de klimatförändringar som faktiskt
väntas.
• Påverkan på svenska importmöjligheter bör utredas
vidare och känslighet på grund av import från vissa
länder kartläggas ytterligare.
• Ökad förståelse för Svenska exportmöjligheter behöver
kartläggas i ljuset av klimatförändringar. Potentialen
för svenska företag och för svensk industri påverkas
av klimateffekter i andra länder, en ökad förståelse
för risker och möjligheter kan ge ytterligare ledning
kring vilka satsningar som bör prioriteras för att stärka
svensk innovationskraft, vilka utbildningssatsningar
som behövs, etc.
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Sammanställning av identifierade hot och möjligheter
Tema

Definition av möjlighet eller hot

Handel

Möjlighet till ökade intäkter på grund av ökad efterfrågan på skog

Möjligheter

Möjlighet till långsiktiga konkurrensfördelar till följd av skogens potential
Risk för ökade kostnader för transporter
Möjlighet för nya transportleder
Möjlighet att utveckla nya varor och tjänster för export
Risk för ökade priser på importvaror
Finansiell sektor

Risk för förlorat värde på finansiella tillgångar utomlands till följd av klimatförändringar
Risk för förlorat värde på fysiska tillgångar utomlands till följd av extremväder
Risk för inflationspåverkan och finansiell instabilitet som följd av klimatförändringar
Möjlighet att intresset för att investera i Sverige ökar till följd av relativt hög anpassningskapacitet
Möjlighet att investera i nya anpassningsprojekt i andra länder

Människors rörelsemönster

Förändrade rörelsemönster ställer krav på samhällets förmåga att anpassa sig
Möjlighet till ökad arbetskraftsinvandring
Möjlighet till ökad turism på kort sikt
Risk för minskad vinterturism på lång sikt
Risk för påfrestningar på resurser till följd av ökad turism
Ökad risk för smittor till följd av förändrade rörelsemönster

Infrastruktur

Risk för skador på energiinfrastruktur till följd av extremväder
Risk för ökade elpriser till följd av ändrade förutsättningar för elproduktion
Möjlighet till ökad innovation och energieffektivitet till följd av fördelaktigare klimat
Möjlighet till ökad export av svensk el till följd av ändrade förutsättningar för elproduktion

Livsmedel

Risk för försämrad livsmedelskvalitet
Risk för ökade priser på livsmedel
Risk för minskat utbud av livsmedelsvaror
Möjlighet till ökad export av svenska livsmedelsvaror
Möjlighet till effektivisering för minskat matsvinn och övergång till mer vegetarisk kost

Geopolitik

Risk för ökade globala konflikter med implikationer på Sveriges internationella säkerhetsarbete
Möjlighet för ökat svenskt utvecklingssamarbete och inflytande internationellt
Risk för ökade kostnader för svenskt bistånd till följd av ett ökat behov av akut (humanitärt) bistånd
Möjlighet till ökat internationellt samarbete i Arktis
Risk för ökade spänningar i Sveriges närområde till följd av ett mer tillgängligt Arktis
Risk för konflikt till följd av försämrat mellanstatligt samarbete i Arktis
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Denna rapport är skriven av PwC Sverige på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning med målet att bidra med en uppdaterad och bred bild över hur indirekta effekter
av klimatförändringar i omvärlden kan påverka Sverige. Rapporten grundar sig i en tematisk
analys av Sveriges kopplingar till andra länder och de risker och möjligheter det kan innebära
för landet, givet ett troligt scenario för klimatförändringar. Syftet med rapporten är att ge en
sammanfattande och översiktlig bild av väsentliga områden för klimatanpassning, det vill säga
områden där Sverige på statlig, regional och lokal nivå bör vidta åtgärder för att i framtiden stå
starkt rustat för utmaningar orsakade av klimatförändringar i andra länder.
Rapporten avser enbart analys av fysiska konsekvenser
av klimatförändringar. Effekter av olika politiska beslut eller
andra förändringsfaktorer såsom till exempel teknologisk
utveckling kan inte beaktas. Rapporten baseras enbart
på existerande litteratur och tillgängliga källor, vilket
innebär att studien inte omfattar någon egen empirisk
forskning eller egen primärdatainsamling. Risker och
möjligheter som presenteras i rapporten baseras, om
inget annat redogörs för, på scenariot RCP 6.0 i IPCC:s
senaste utvärderingsrapport (AR5) som antar en temperaturökning av 2-3,7 °C fram till år 2100. Förklaringar
till val av vetenskapliga utgångspunkter, introduktion till
IPCC och klimatscenarior ges inledningsvis i kapitel 2 av
rapporten, där en aggregerad genomgång av förväntade
effekter i olika delar av världen även sker baserat på
antaget scenario.
Den tematiska analysen har följt ett analytiskt ramverk utvecklat av PwC för en liknande studie för Storbritannien.4
Ramverket ger en metod som kan användas för analys
på aggregerad nivå, såsom i denna studie, och för vidare

fördjupade studier i syfte att ännu bättre förstå och kunna
prioritera risker och möjligheter.
Metoden för analys består av fyra steg:
Steg 1. Definiera väsentliga teman som visar Sveriges
kopplingar till andra länder samt identifiera indikatorer på kopplingar.
Steg 2. Analysera

kopplingar till andra länder baserat på
valda indikatorer för respektive tema.
Steg 3. Analysera effekter av klimatpåverkan och sårbarhet i de länder och regioner som Sverige har de
starkaste kopplingarna till.
Steg 4. Identifiera risker och möjligheter för Sverige, givet
förväntade effekter av klimatförändring.
I denna studie har analysen i steg 4 skett i två delar, dels
har möjligheter och hot identifierats på övergripande nivå,
dels har fallstudier genomfört för att ge mer konkreta
exempel kopplat till olika branscher.

2
1

Definition av påverkansvägar och indikatorer

Analys av svenska
intressen och kopplingar
till andra länder

5
4

Sammanställning av
möjligheter och hot på
övergripande nivå

Utvärdera möjligheter
och hot

3

Identifiera klimatpåverkan
och analysera sårbarhet

6

Fallstudier av utmaningar
i utvalda branscher

Figur 1. Metod för att utvärdera konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder.
4 PwC 2013
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Steg 1. Definition av teman och indikatorer
I den första delen av arbetet har teman för analysen
identifierats som visar hur Sverige är kopplat till andra
länder. Definitionen har skett genom beaktande av tidigare genomförda liknande studier och i samverkan med
rapportens beställare.
Sverige är sammankopplat med andra länder i världen
genom olika komplexa globala system som är sammanlänkade med varandra (som figur 2 illustrerar). Sammankopplingen av systemen gör att konsekvenser för Sverige
av klimatförändringar i andra länder kan manifesteras
genom en kedja av händelser, där orsakssambanden kan
vara olika tydliga. Händelser orsakade av klimatförändringar kan samtidigt få både direkta och indirekta effekter,
eller effekter där kopplingen till klimatförändringar är mer
spekulativa till sin natur. En tematisk analys av indirekta
effekter kommer därför ge en förenklad bild av verkligheten, men kan ändå vara användbar i syfte att skapa
överblick och visa på områden där ytterligare kunskap
och satsningar behövs.
För att identifiera Sveriges kopplingar till andra länder
inom respektive tema har indikatorer specificerats. Avgörande för val av tema och indikatorer har varit att temat

baserat på valda indikatorer ska tillföra något specifikt för
förståelsen av Sveriges kopplingar till andra länder och
tillföra perspektiv på indirekta effekter i Sverige av klimatförändringar. Handel är ett givet tema, där import och
export är lika givna indikatorer för att identifiera kopplingar.
Det kan dock ge förutsättningar för fördjupad förståelse
att analysera risker och möjligheter med ett särskilt fokus
på handel inom kritiska sektorer så som energi och inom
livsmedelsförsörjning. Påverkan av internationell handel
studeras därför genom dessa tre olika tematiska områden.
Energiproduktion, distribution och import/export av energi
är en del av Sveriges infrastruktur, och har här fått specificera det tematiska området infrastruktur. Övriga infrastrukturaspekter som kan komma att påverkas av fysiska
klimatförändringar i andra länder bedöms fångas av övriga
tematiska områden. Till exempel behandlas inom temat
geopolitik hur nya handelsvägar genom Arktis, som möjliggöras av varmare klimat, kan komma att påverka Sverige.
Inom temat Finansiell sektor studeras investeringar och
finansiella transaktioner, liksom försäkringsbranschen.
Inom samtliga dessa delar av finanssektorn förväntas
fysiska klimatförändringar få stor påverkan.   

Människor

Ekonomiska
flöden

Energi
Politiskt och
säkerhetsmässigt
klimat

Fysisk miljö

(t.ex. land och vatten)

(t.ex. handel och
finansiella flöden)

Livsmedel

Figur 2. Sammankoppling av globala system.
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Människors rörelsemönster på planeten är ytterligare ett
sätt att beskriva påverkan på Sverige av ändrade levnadsförhållande i andra delar av världen. Människors rörelser
kan vara både tillfälliga, genom turism eller andra resor,
eller permanent genom flytt och migration.
Geopolitik påverkar Sverige och geopolitiska förhållanden
kan innebära risker och möjligheter. I denna rapport behandlas två indikatorer på geopolitiska kopplingar till andra
länder, bistånd och Sveriges bidrag till internationella
samarbeten, samt frågor som rör förhållanden i Arktis.

Teman

Indikatorer

Handel

Total export av varor och tjänster
Total import av varor och tjänster

Finansiell sektor

Direktinvesteringar i Sverige
Svenska direktinvesteringar i utlandet

Människors rörelsemönster

Migration till Sverige
Turism till Sverige

Infrastruktur (energi)

Total import av olja och gas
Import och export av el, värme och
kyla

Geopolitik

Svenskt biståndssamarbete
Sjöfart i arktis

Livsmedel

Total export av livsmedel
Total import av livsmedel

Tabell 1. Teman och indikatorer i rapporten.
Steg 2. Analys av svenska intressen och kopplingar
till andra länder
Sveriges kopplingar till andra länder har i steg två av processen analyserats genom de indikatorer som specificerats. Data har inhämtas från relevanta källor och de länder
med starkast koppling har listats. Styrkan i kopplingarna
definieras av valda indikatorer, och tillförlitligheten kan
därför variera beroende på tillgänglig data. I varje tema
kapitel beskrivs vilken data som använts och eventuella
begränsningar i analyserna.
Steg 3. Identifiera klimatpåverkan och analysera
sårbarhet
Utgångspunkt för analys av sårbarhet har varit IPCC:s
rapport AR5 som är IPCC:s senaste utvärderingsrapport
och därmed den senaste utvärderingen av aktuella klimatforskning och dess innebörd för de scenarier som IPCC
specificerar. Som grund för analysen har klimatscenariot

RCP 6.0 valts, då det bedöms vara det scenario som i
störst utsträckning speglar nuvarande ambitionsnivå i det
globala omställningsarbetet. I kapitel 2 av rapporten beskrivs IPCC:s rapporter och valet av scenario mer ingående.
Två typer av analyser har använts för att identifiera klimatpåverkan och sårbarhet. ND-GAIN Vulnerability Index
möjliggör en uppskattning av sårbarhet för klimatförändringar i de länder Sverige har starkast kopplingar till.
Bilden kompletteras av en analys av framtida risker för
extremväder i de aktuella länderna (CMIP5).
Notre Dame Global Adaptation Index (ND-GAIN-index),
utvecklat av Notre Dame Global Adaptation Initiative,
med hemvist på Notre Dame State University i Indiana,
har rankat 182 länder baserat på 45 indikatorer för att
illustrera länders sårbarhet inför och anpassningsförmåga
till klimatförändringarna. Genom att sammanställa IPCC:s
klimatscenarier med sociala och politiska faktorer baserade på ekologiska, ekonomiska, politiska, institutionella,
demografiska och kulturella förhållanden visar ND-GAIN
hur sårbart ett land är för klimatförändringarna. ND-GAIN
kan därmed användas för att ge en indikation på hur stora
konsekvenserna av klimatförändringar blir för ett land.5
Analysen av risker för extremväder har utvecklats genom
klimatmodellen Coupled Model Intercomparison Project
Version 5 (CMIP5) som bearbetas av National Center
for Atmospheric Research (NCAR), ett världsledande
forskningscenter, som prognostiserat och kvantifierat den
potentiella frekvensökningen av olika typer av risker i form
av extremväder mellan idag och år 2035. Datasetet från
NCAR täcker olika nivåer av allvarlighetsgrad för varje typ
av extremväder. Beräkningen för denna analys har skett för
varje individuellt extremväder baserat på dess allvarlighetsgrad (hög, medel, låg) genom ett viktat medelvärde, med
större vikt för mer allvarliga händelser för att återspegla
dess högre påverkan. Analysen har därmed beräknat den
procentuella riskökningen i viktade medelvärden mellan
idag och 2035. Datasetet innehåller resultat från ett stort
antal klimatmodeller, där resultatet för denna analys
representerar ett potentiellt 2°C-scenario och ett resultat
som representerar ett 4°C-scenario med högre potential
för extremväder. Dessa rikttemperaturer kan relateras till
det temperaturintervall som förutspås för RCP 6,0, d.v.s.
2,0- 3,7 C, även om tidpunkten då detta kan inträffa är
olika (år 2100 respektive år 2035). Resultatet av analysen för extremväder förutsäger inte exakt hur framtiden
kommer utspela sig, men indikerar potentiell ökning eller
sänkning i frekvensen och intensiteten av olika typer av
extremväder:
• Tropisk cyklon
• Vindstyrka
• Stormar (inklusive snöstorm)
• Översvämning

5 University of Notre Dame 2018
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Steg 4. Utvärdera möjligheter och hot
Baserat på Sveriges kopplingar till andra länder och
regioner, analysen av hur dessa områden kan komma att
påverkas av klimatförändringar, samt ländernas bedömda
sårbarhet och utsatthet för extrema väderförhållanden,
har en analys på aggregerad nivå av risker och möjligheter
genomförts.
Studien har inte värderat de risker och möjligheter som
identifierats. En värdering baserat på sannolikhet och
konsekvenser skulle kunna ge ytterligare ledning kring
vilka riskåtgärder som bör prioriteras och vilka möjligheter
som bör stödjas för att accelerera Sveriges klimatanpassningsarbete. Då denna studie genomförts under kort
tid och enbart baseras på tillgänglig data och befintlig
litteratur, har en sådan värdering dock inte varit möjlig
att genomföra inom ramen för arbetet. Underlaget i form
av forskningsstöd har inte bedömts vara tillräckligt för
en meningsfull gradering. PwC rekommenderar istället
fortsatt analys och att värderingen av sannolikhet och
konsekvenser sker systematiskt och väl underbyggt för
att ge tillräckliga beslutsunderlag.
I syfte att illustrera och konkretisera några möjligheter
och hot inom respektive tema, har översiktliga fallstudier
genomförts. Dessa branschutmaningar presenteras som
ett underlag för vidare arbete och diskussion. I avsnitten
beskrivs på övergripande nivå branschens förutsättningar
i Sverige, potentiella möjligheter och/eller hot som klimatförändringar kan innebära för branschen. Beskrivningarna
kompletteras med kommentarer från branschföreträdare
och experter. Fallstudierna gläntar på dörren till frågeställningar som kan bli avgörande framtidsfrågor för olika
sektorer i Sverige, och ger underlag för vidare diskussioner
och analyser.
Att förstå och använda rapporten
Den här rapporten ger en initial bild av vilka konsekvenser
som kan vara att vänta i Sverige av klimatförändringar i
länder som Sverige har starka kopplingar till. Rapporten
presenterar ett antal risker och möjligheter som kan
uppstå på grund av indirekta effekter av klimatförändringar. Rapporten ska förstås som en sammanfattning av
tillgänglig kunskap och en analys som kan visa på vidare
behov av insatser i forma av ytterligare kunskapsbyggnad
eller direkta klimatanpassningsåtgärder.

migration och resande, det skapar nya förutsättningar
för den finansiella sektorn och allt detta kan medföra förändrade geopolitiska förhållanden. I temakapitlen belyses
dessa områden igenom vart och ett för sig, men vid en
vidare analys kan ett mer holistiskt synsätt vara lämpligt.
Effekter av klimatförändringar i andra länder presenteras i rapporten i de flesta fall som antingen risker eller
möjligheter. Så svart eller vit är inte verkligheten. De flesta
effekter som lyfts innebär både risker och möjligheter.
Möjligheter som lyfts kan innebära andra risker, och vice
versa, och utnyttjande av möjligheter eller hantering av
risker kan innebära målkonflikter med andra angelägna
eller nödvändiga mål. För fullständig förståelse för potentialen i ett visst fenomen behöver andra trender och
faktorer vägas in. Några exempel på områden som visar
komplexiteten är:
• Turism till Sverige har potential att öka när klimatet i
Sverige blir mer behagligt än i länder som är starka turistnationer idag. Resemönster påverkas dock av flera
olika saker, bland annat åtgärder för att minska klimatpåverkan, så som till exempel ökade priser på flygresor
genom exempelvis skattebelastning. Samhällets syn på
flygresande kan också ur ett klimatperspektiv göra det
mindre legitimt och därmed minska resandet.
• Vi lyfter möjligheterna att dels öka export av svensk el,
men också locka utländska företag till att investera i till
exempel datalagring i Sverige tack vare landets kapacitet att producera grön el. Ökning av el från vattenkraft
och annan fossilfri produktion kan dock stå i konflikt
med miljömål, miljökvalitetsnormer, biologisk mångfald,
turism, vattenförsörjning etc.
• Inom livsmedelsområdet har Sverige låg självförsörjningsgrad och det finns klimatrelaterade risker med att
vara så beroende av andra länder för livsmedelsförsörjning. Samtidigt finns stora möjligheter att öka svensk
livsmedelsproduktion och förutsättningarna kan till och
med förbättras med ett varmare klimat. Ökad export
från Sverige kommer dock att innebära påfrestningar
på miljö och vattenresurser. Sannolikt kommer vi få mer
frekventa perioder med extremväder även i Sverige,
både torka och översvämningar och mer skadegörare
innebär större behov av växtskydd, det kan i sin tur påverka tex. vattenkvalitet och därmed påverka förutsättningar för utökad produktion, osv.

Den studie som presenteras har genomförts enligt en
metod för att identifiera indirekta effekter och bygger på
användning av framtidsscenarier över fysiska effekter av
klimatförändringar. Dessa bör användas med viss försiktighet, då de är förknippade med betydande osäkerheter,
men ger ändå vägledning kring indirekta effekter.

Vår förhoppning och ambition är att rapporten ska ge en
översikt som just genom sin överskådlighet kan ge nya
perspektiv och därmed bidra till utveckling. Förhoppningsvis ger även de risker och möjligheter som beskrivs
nya tankar och idéer. Vi hoppas att de väcker frågor och
reaktioner och en vilja att gå till botten med frågorna, för
att kunskapen ska utvecklas.

Klimatförändringar i andra länger innebär risker för
förändrade förutsättningar för handel, och därmed till
exempel livsmedelsförsörjning. Det innebär påverkan på

Rapporten ger indikationer på områden där Sverige som
land, regioner och kommuner, företag och andra organisationer, behöver utveckla kunskap genom fördjupade
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analyser av risker och möjligheter. Det kan ske med
utgångspunkt i teman, ett geografiskt område eller den
egna organisationen. Ytterligare forskning, utredning eller
analys behövs för att kunna anpassa landet, området eller
den specifika organisationen till en ny verklighet. Ambitionen med rapporten är att ge ledning till var sådana
arbeten kan ta sin början.

”Ytterligare forskning, utredning eller analys behövs för att kunna anpassa landet, området eller
den specifika organisationen till en ny verklighet.
Ambitionen med rapporten är att ge ledning till
var sådana arbeten kan ta sin början.”
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Tänkbara scenarier för klimatförändringar
FN:s klimatpanel, the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), grundades av FN:s meteorologiska
världsorganisation (WMO) och FN:s miljöorgan (UNEP)
år 1988. Det är en mellanstatlig organisation som samlar
195 stater. Panelens uppgift är att samla och utvärdera
tillgänglig kunskap om klimatvariation och förändringar,
samt ge världen ett vetenskapligt underlag för att förstå
klimatförändringar och potentiella effekter för människor,
miljö och samhälle.6

IPCC publicerade den första uppsättningen av scenarier
för klimatförändringar år 1992. År 2000 släppte IPCC en
andra generationens prognoser, som gemensamt kallas
specialrapporten om utsläppsscenarier (SRES). Dessa
scenarier användes sedan i två efterföljande rapporter;
den tredje bedömningsrapporten (TAR) och bedömningsrapport fyra (AR4) som gemensamt har används som referenspunkter för en stor del klimatvetenskaplig forskning
under det senaste decenniet.

RCP8.5

RCP6.0

RCP4.5

RCP2.6

Fortsatt höga utsläpp av koldioxid.

Ökade koldioxidutsläpp fram till
2060.

Ökade koldioxidutsläpp fram till
2040.

Kulminerade koldioxidutsläpp
omkring år 2020.

Hög energiintensitet.

Lägre energiintensitet än i RCP 8.5

Lägre energiintensitet.

Låg energiintensitet.

Kraftfull klimatpolitik.

Än mer kraftfull klimatpolitik.

Ingen tillkommande klimatpolitik.
Jordens befolkning ökar till 12
miljarder

Befolkningen ökar till strax under 10
miljarder

Befolkningsmängd: något under 9
miljarder.

Jordens befolkning ökar till 9
miljarder.

Stort beroende av fossila bränslen.

Stort beroende av fossila bränslen.

Omfattande skogsplanterings
program.

Minskad användning av olja.

Anspråk på betes- och odlingsmark
för jordbruksproduktion ökar.

Arealen åkermark ökar, men betesmarkerna minskar.

Lägre arealbehov för jordbruksproduktion, till följd av större skördar och
förändrade konsumtionsmönster.

Ingen väsentlig förändring i arealen
betesmark. Ökning av arealen
jordbruksmark på grund av bio
energiproduktion.

Metanutsläppen ökar kraftigt.

Stabiliserade utsläpp av metan

Teknikutvecklingen mot ökad
energieffektivitet fortsätter, men
långsamt.

Tabell 2. Översikt av IPPCs klimatscenarier. Källa: SMHI. (2018b).

6 IPCC 2018a
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Utsläppen av metan minskar med
40 procent.

En femte utvärderingsrapporten, som kom 2013 (Climate
Change 2013: The Physical Science Basis) bygger på
senaste generationens klimatmodellberäkningar för utvecklingen av klimatet i framtiden. Beräkningarna grundar
sig på en ny uppsättning scenarier för klimatpåverkan. De
beskriver fyra olika utvecklingsvägar för framtida koncentrationer av långlivade växthusgaser, aerosoler samt
andra klimatpåverkande faktorer. Dessa utvecklingsvägar
går under benämningen RCP:er, (representative concentration pathways).7 I tabell 2 visas de olika scenariona och
vad de innebär.
Syftet med RCP:erna är att konkretisera klimatutvecklingen
beroende på graden av klimatpåverkan främst driven av
halten växthusgaser i atmosfären. Syftet är således inte
att förutse framtiden, utan scenarierna visar möjlig
framtida utveckling, alltifrån fortsatta utsläpp på dagens
nivå och med dagens utvecklingstrend, till en lyckad omställning med mycket stor minskning av framtida utsläpp.
Scenarierna hjälper oss att bättre förstå osäkerheter och
alternativa framtider och ger därmed underlag för beslut
om anpassningsåtgärder eller utsläppsregleringar.8

och transporter måste minska genom effektiviseringar.
Effektiviseringar är också viktiga för industrisektorn, men
kommer där inte vara tillräckliga, där behövs också ny eller
utvecklad teknik i tillverkningsprocesser och koldioxid
lagring. Åtgärder krävs inom samtliga samhällssektorer,
av samtliga aktörer, för att målsättningen att begränsa
den globala uppvärmningen ska nås.
Specialrapporten om 1,5 grads uppvärmning innehåller
även en genomgång av synergier och målkonflikter mellan
begränsning av klimatförändringar och FN: s 17 globala
mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development
Goals). Analysen visar på en rad möjligheter att nå en
hållbar global utveckling just genom klimatåtgärder, men
också på områden där målkonflikter kan uppstå. Exempel
på möjliga positiva synergier finns mellan utveckling
av hållbara energislag och utrotande av fattigdom och
hunger, och exempel på målkonflikter är markanvändning,
där konflikter kan uppstå mellan behovet av skog för
koldioxidlagring och åkermark för matproduktion.12

En halv grad spelar roll, var ett av huvudbudskapen då
IPCC i oktober 2018 släppt en specialrapport. Rapportens fulla titel är ”Effekter av global uppvärmning på 1,5
grader över förindustriella nivåer och relaterade utsläppsbanor för växthusgaser, i syfte att stärka den globala
förmågan att svara upp mot hotet från klimatförändringen,
målsättningar inom hållbar utveckling och ansträngningar
för att utrota fattigdom”.9
Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att
den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under
2 grader och att målsättningen är en begränsning till 1,5
grad. Specialrapporten är framtagen för att visa vilka
globala utmaningar som kan undvikas om uppvärmningen
begränsas till 1,5 grad istället för 2 grader, och visa hur
sådana begränsningar kan ske.10
Rapporten visar att skillnaderna i klimateffekter för 1,5 och
2 graders uppvärmning är signifikanta och att riskerna för
mänskligheten, men också för en rad andra arter på planeten, ökar påtagligt vid 2 graders uppvärmning. Redan vid 1,5
grads uppvärmning finns risk för irreversibla effekter, vilket
innebär att skador som uppstår inte går att reparera med
bromsade utsläpp eller framtida minskning av växthusgaser
i atmosfären. Det är framförallt utsläppen av koldioxid som
måste begränsas, även om alla utsläpp behöver minska.11
För att begränsa den globala uppvärmningen krävs kraft
fulla åtgärder och omställningen måste ske i hög takt. Utsläpp orsakade av till exempel uppvärmning av byggnader
7
8
9
10
11
12

Klimatscenario för denna rapport
I denna rapport är fokus indirekta effekter i Sverige av
klimatförändringar i andra länder. Syftet med rapporten
är att belysa möjliga effekter för Sverige som ändrade
klimatförhållanden i andra länder kan leda till. Analysen
i rapporten sker på aggregerad nivå och identifierar
indikationer på möjligheter samt risker som kan komma
att uppstå på grund av klimatförändringar i andra länder.
Rapporten kan vara ett startskott för fortsatta risk- och
sårbarhetsanalyser, som t.ex. kan ligga till grund för hänsyn till indirekta effekter i svenska myndigheters handlingsplaner för klimatanpassning.

Wayne 2013 s. 3
SMHI 2018b
SMHI 2018a
SMHI 2018a
Naturvårdsverket 2018a
IPCC 2018b
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Framtida klimatförändringar med olika scenarier för
utveckling av framtida växthusgasutsläpp skiljer sig markant först under andra halvan av 2000-talet. På kort sikt är
skillnaderna mindre.13

•
•
•
•

Denna rapport baseras på RCP 6.0. Det visar på en global medeltemperaturökning med 2,0–3,7°C från förindustriell tid fram till perioden 2081-2100.14 I detta scenario
antas:
• Ett fortsatt beroende av fossila bränslen
• Medel energiintensitet

Figur 4 visar modellerade klimatförändringar för RCP 6.0
och hur medelvärden för nederbörd och temperaturer
förväntas att ändras för perioderna 2016-2035 respektive
2081-2100.

Ökad åkermark, men minskad betesmark
Global befolkningsökning till cirka 10 miljarder
Stabiliserade metanutsläpp
Koldioxidutsläpp når sin höjd 2060 (75 % högre än
nuläget) och minskar därefter till 25 % över dagens
värden15

Global medeltemperatur 2016–2035

Global medeltemperatur 2081–2100

Global genomsnittlig nederbörd 2081–2100

Figur 3. Globala förändringar i medeltemperatur och genomsnittlig nederbörd för scenario RCP 6.0.
Källa: IPCC. (2013). Climate Change 2013. s. 89-91.
13 IPCC 2013 (11)
14 IPCC 2013 s. 1056
15 SMHI 2018b
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Länders sårbarhet
Notre Dame Global Adaptation Index (ND-GAIN) rankar
182 länder baserat på 45 indikatorer för att illustrera
länders sårbarheter för och anpassningsförmåga till
klimatförändringarna. Genom att sammanställa IPCC:s
klimatscenarier med sociala och politiska faktorer baserade på ekologiska, ekonomiska, politiska, institutionella,
demografiska och kulturella förhållanden visar ND-GAIN
hur sårbart ett land är för klimatförändringarna. ND-GAIN
kan därmed användas för att ge en indikation på hur stora
konsekvenserna av klimatförändringar blir för ett land.16
Figur 5 visar det globala indexet för klimatsårbarhet. Skalan
går från grön till röd där de grönmarkerade länderna är
de som är minst sårbara för klimatförändringar, medan
de röda länderna är de som är mest sårbara. Kartan visar
tydligt att och låg- och medelinkomstländer, i enlighet
med Världsbankens definition, har en högre sårbarhet
än höginkomstländer. Länder närmast ekvatorn, södra

Dålig

Asien och Afrika söder om Sahara är regioner där direkta
klimatförändringar, i kombination med svaga politiska
och ekonomiska institutioner, bidrar till hög sårbarhet.
På andra sidan i skalan finns Europa, Nordamerika och
Australien, där social, ekonomisk och politisk stabilitet i
kombination med mer hanterbara effekter av klimatförändringarna gör dessa länder bättre rustade för att möta
klimatförändringar.
Trots goda förutsättningar att hantera klimatförändringarna
inom landet, påverkas olika sektorer och verksamheter
i Sverige även indirekt av andra länders utsatthet och
förmåga till anpassning. Detta är ett faktum som behöver
inkluderas i risk- och sårbarhetsanalyser.
Nedan följer en översikt av risker som världens olika
regioner kommer att drabbas av till följd av klimatförändringarna.

Bra

Figur 4. ND-GAIN Index över länders sårbarhet och anpassningsförmåga för klimatförändringar.

16 University of Notre Dame 2018
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Afrika
Trots att globala scenarierna generellt visar
på störst temperaturökningar kring Arktis och
delar av Sydamerika, så är det Afrika som den
största påverkan på matsäkerhet och vattentillgång och hälsa kan förväntas.
Detta beror på en kombination av hög exponering för
torka och översvämningar och en generellt låg anpassningsförmåga. Klimatscenarier förutspår att den årliga
medelnederbörden i de norra och södra Afrika minskar
under mitten och slutet av seklet, medan det i de centrala
och östra regionerna väntas en ökning under mitten av
seklet. Ökad förekomst av extremväder i form av torka
och översvämningar har redan observerats. Redan befintlig

stress på nuvarande vattenresurser förväntas dessutom
öka genom ökat befolkningstryck och urbanisering. Det
är mycket troligt att områden som redan i dagsläget
påverkas av torka kommer att få en ökad exponering.
Många regioner i Afrika står således redan idag inför en
mängd risker som förväntas förstärkas allt mer i och med
att klimatförändringarna fortskrider. Värme och torka
reducerar försörjningsmöjligheter och livsmedelssäkerhet
genom minskade skördar, som utöver värme och torka
även beror på skadedjur, sjukdomar och översvämningar.
Ökad temperatur och förändringar i nederbörd förväntas
även påverka uppkomst och spridning av vatten- och
vektorburna sjukdomar samt leda till ökad migration som
kan leda till mänskligt lidande och politiska konflikter.

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i Afrika

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Förändrad biologisk mångfald och risk för utrotning
av arter

Hög

Hög

Mycket hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökat tryck på vattenresurser med vattenbrist och
mer utbredd och långvarig torka

Hög

Låg

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Nedbrytning av korallrev leder till förlust av skyddande
ekosystem och fiskebestånd

Medel

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Minskad produktivitet av grödor på grund av värme
och torka, skadedjur och översvämningar har negativ påverkan på livsmedelssäkerheten

Hög

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Svårare villkor för djurhållning till följd av extrem
värme, torka, vattenbrist och nya sjukdomar

Medel

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Förändringar i förekomsten av vektor- och vattenburna sjukdomar till följd av variation i nederbörd
och temperaturer

Medel

Hög

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökad undernäring till följd av minskad produktion av
grödor och klimatrelaterad migration

Medel

Hög

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökad migration till följd av översvämningar och torka

Medel

Medel

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Förändringar av transportsystem och annan
infrastruktur på grund av stigande havsnivåer och
extremväder

Medel

Medel

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Syrebrist

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 22 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Europa
Ökade temperaturer till följd av klimatförändringar förväntas över hela Europa. För södra
Europa är ökningen störst för sommarmånaderna, i Norra Europa för vintermånaderna.
Nederbörden förväntas att öka i norra Europa medan en
minskning förväntas i de södra regionerna. Enligt RCP6.0
antas att det globala genomsnittet av havsnivåer kommer
öka med mellan 0.37-0.64 meter fram till 2021-2100. En
signifikant ökning av extremväder i form av värmeböljor,
torka och skyfall förväntas. Det mer extrema klimatet
förväntas leda till ekonomiska förluster i flera regioner och
sektorer i Europa. Ökade havsnivåer och extrema regnfall
i kust- och flodnära områden förväntas öka översvämningsskador som påverkar såväl enskilda människor
som regioners ekonomi. Värmerelaterade dödsfall och
skador kommer sannolikt att öka, särskilt i södra Europa.

Klimatförändringar förväntas ge olika avtryck på avkastning av spannmålsprodukter, varav ökningar förväntas i
norra Europa medan södra Europa förväntas få minskad
avkastning.
I samband med minskade möjligheter till vattenuttag
förväntas ökad efterfrågan och konkurrens om vattenresurser för bevattning, hushåll, energi och industrier.
Vattenkraftproduktionen kommer sannolikt att minska
i alla delregioner utom Skandinavien. De sektorer som
förväntas påverkas mest av klimatförändringar i Europa
relaterar till turism, jord- och skogsbruk. Ökad förekomst
av extremväder förväntas leda till ekonomiska förluster,
med påverkan på hälsa, produktivitet, spannmål, luftkvalitet
och ökad risk för gräs- och skogsbränder.

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i Europa

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Översvämningar i kustnära områden till följd av
ökade havsnivåer och kusterosion

Hög

Medel

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Ökad press på vattenresurser och minskad tillgång
på grundvatten och flodvatten till följd av ökad efterfrågan för jordbruk, energi och industri

Hög

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökning av värmeböljor påverkar människors hälsa
och välmående, produktion av grödor, luftkvaliteten
och ökar risken för skogsbränder

Medel

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Syrebrist

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 23 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Asien
För samtliga regioner i Asien är det mycket
troligt att temperaturerna kommer att öka.
Ökad nederbörd kan främst förväntas i södra
och sydöstra Asien, samt på höga latituder.
På höga latituder kan även en minskning av
permafrosten förväntas.
Översvämningar i kust- och flodnära områden samt i
städer i Asien förväntas ge en negativ påverkan på infrastruktur, försörjningsmöjligheter och bebyggelse. Ökade
temperaturer ger ökad risk för värmerelaterad dödlighet.
Brist på mat och vatten på grund av ökad risk för torka

kan orsaka undernäring. Vattenbehovet förväntas dessutom öka på grund av befolkningstillväxt och ökad konsumtion per capita. De norra och östra delarna av Centralasien kan få en ökad spannmålsproduktion på grund av
längre säsonger för skördar, medan torka i de västra
regionerna kan leda till negativ påverkan på bomullsproduktionen, ökat vattenbehov och ökenspridning. Ökad
förekomst av extremväder förväntas för delar av Asien
och förväntas påverka människors hälsa, säkerhet och
försörjning. Klimatförändringar förväntas även kunna leda
till ökad kusterosion.

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i Asien

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Ökad risk för förstörelsen av grödor påverkar
människors möjligheter till mat

Medel

Medel

Medel

Hög (2°C)
Hög (4°C)

Vattenbrist i torra områden

Medel

Hög

Mycket hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Skada på egendom och infrastruktur från
översvämningar till följd av stigande havsnivåer

Medel

Medel

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökad risk för sjukdom, dödsfall och psykisk ohälsa
på grund av extremväderhändelser

Medel

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Ökad risk för värmerelaterade dödsfall

Hög

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Ökad risk för undernäring på grund av torka som
leder till minskad tillgång till mat och vatten

Hög

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökad risk för vatten- och vektorburna sjukdomar

Medel

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Ökad fattigdom, ojämlikhet och nya sårbarheter

Hög

Hög

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Minskade korallrev

Hög

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Utrotning av höglandsdjur

Hög

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Syrebrist

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 24 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Australasien
Förväntade klimatförändringar i Australasien
inkluderar ökad frekvens av värmeböljor,
samt för många platser även ökad förekomst
av skyfall och översvämningar.
Årsnederbörden förväntas minska i vissa regioner, t.ex.
Sydvästra Australien, medan en ökad nederbörd är trolig
i t.ex. delar av Nya Zeeland. Tropiska cykloners intensitet förväntas öka. Brandrisken kommer att öka i bl.a.
södra Australien. Havsnivån ökar i takt med den globala
ökningen av nivån. Vissa effekter av klimatförändringarna
syns redan idag. Korallrev har en begränsad förmåga
att överleva ytterligare uppvärmning och havsförsurning
orsakad av ökade halter av koldioxid. Vissa ekosystem
på högre höjder slås ut av ökad temperatur. Tillgång till
färskvattenresurser förväntas minska avsevärt i sydvästliga
och sydostliga fastlandet av Australien samt i delar av
Nya Zeeland. Stigande havsnivåer och skyfall förväntas
leda till ökad erosion och översvämningar, vilket drabbar
låglänta ekosystem, infrastruktur och bostäder. Ökad
förekomst av värmeböljor ökar riskerna för människors

hälsa. Förändringar i nederbörd och stigande temperaturer
förväntas leda till förändringar i utbredning av regioner
med jordbruksproduktion.
Vissa platser och sektorer har potential att dra nytta av
projicerade förändringar i klimatet. Ett exempel är minskade energibehov för uppvärmning under vintrar i Nya
Zeeland och södra delar av Australien. Urbefolkningen i
både Australien och Nya Zeeland har generellt en hög exponering för klimatförändringar på grund av sin koppling
till näringar som är klimatkänsliga. Detta inkluderar fiske,
med påverkan på artsammansättningar och bestånd,
samt jordbruk/djurhållning på branta, erosionskänsliga
områden, eller låglänta områden som är känsliga för översvämningar och sedimentation. Ofta finns även starka
identitetskopplingar till naturen.

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i Australien

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Korallblekning och förlust av marin mångfald till följd
av havstemperaturhöjning och havsförsurning

Hög

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökad intensitet och frekvens av översvämningar
med ödeläggande effekt till följd av extremnederbörd

Hög

Medel

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Begränsad tillgång till vatten

Hög

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Ökad sjuklighet och dödsfall till följd av värmeböljor

Hög

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Större sannolikhet för skogsbränder med betydande konsekvenser för bebyggelse, ekosystem och
människoliv

Hög

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Syrebrist

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 25 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Nordamerika
Klimatförändringarna förväntas leda till ökad
temperatur i hela Nordamerika med upp till
och över 4°C under slutet av århundradet
enligt de mest extrema scenarierna.
Den högsta temperaturökningen förväntas i områden på
hög latitud i USA och Kanada, medan ökningen är lägre
i Mexiko, samt i sydöstra USA och längs USA:s Stilla
Havskust. De största temperaturökningarna kommer att
ske under vintertid. Förekomst av extremväder i form av
värmeböljor, torka och skyfall förväntas öka. I de nordligaste delarna av regionen kommer en förskjutning ske
från nederbörd i form av snö till regn. Klimatförändringen
förväntas förstärka redan förekommande risker kopplade till vattenresurser. Detta inkluderar risker för negativ

påverkan på vattenkvalitet, ökad förekomst av översvämning av städer, samt minskad vattenförsörjning till städer,
industri och jordbruk (bevattning). Ökad temperatur,
minskad nederbörd i vissa regioner och ökad frekvens av
extremväder antas leda till en minskning av nettoproduktiviteten av grödor i större delen av Nordamerika medan
vissa regioner i norr kan komma att gynnas. I många fall
förvärrar klimatförändringar annan mänsklig påverkan
på ekosystem, t.ex. kopplade till markanvändning, samt
spridning av föroreningar och invasiva arter.

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i Nordamerika

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Ökad risk för skogsbränder som leder till förlust av
ekosystem, egendom och ökat antal dödsfall till följd
av ökade temperaturer och torka

Hög

Hög

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Dödsfall relaterat till värmeböljor och extremvärme

Hög

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Översvämning med skadlig inverkan på infrastruktur,
egendom, distributionskedjor, folkhälsa och
vattenkvalitet, särskilt i tätbefolkade områden.
Detta till följd av en stigande havsnivå, tropiska
stormar och extrem nederbörd

Hög

Medel

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Större sannolikhet för skogsbränder med betydande konsekvenser för bebyggelse, ekosystem och
människoliv

Hög

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Syrebrist

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 26 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Central- och Sydamerika
I hela regionen förväntas en stigande temperatur. I Centralamerika och de tropiska delarna av Sydamerika öster om Anderna visar
scenarierna en minskning av nederbörden,
medan den ökar i sydöstra Sydamerika och
övriga delar av kontinenten.

förväntas öka artutrotning. I kust- och marinsystem antas
stigande havsnivåer, tillsammans med mänsklig påverkan,
öka risker för havsbruk och turism. Klimatförändringar
tillsammans med befolkningstillväxt förväntas öka hälsorisker genom minskad livsmedelssäkerhet, genom stress
från föroreningar samt påverkan på sanitet, vatten- och
avfallssystem.

Detta kan leda till ökad jordbruksproduktivitet i sydöstra
Sydamerika kring mitten av seklet. I Centralamerika kan
det leda till en hotad livsmedelssäkerhet för de allra fattigaste. Minskad nederbörd och ökad avdunstning kan öka
risker för vattenbrist i regioner som redan nu periodvis har
ont om vatten. Påverkan kan gälla vattenresurser i städer,
vattenkraftproduktion och jordbruk. Klimatförändringar

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i Central- och Sydamerika

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Syrebrist

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Påverkan på vattentillgång i halvtorra områden,
och områden särskilt beroende av smältvatten från
glaciärer. Översvämningar och jordskred till följd av
extremväder

Hög

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Korallblekning

Hög

Hög

Mycket hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Minskad matproduktion och kvalité på livsmedel

Medel

Hög

Mycket hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Spridning av vektorburna sjukdomar

Hög

Mycket hög

Mycket hög

Ingen data tillgänglig (2°C)
Ingen data tillgänglig (4°C)

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 27 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Polarregioner
Klimatförändringar i form av tinande permafrost och förändringar i nederbörden förväntas skada olika typer av infrastruktur när
isförhållanden ändras. Detta gäller inte minst
bostadshus, broar, samt annan viktig infrastruktur som rörledningar och oljeplattformar.
Ökad temperatur påverkar även transportmöjligheterna.
Å ena sidan skapar upptinade isvägar svårigheter och
ökade kostnader för att färdas mellan olika bosättningar,
medan det även skapar förutsättningar för nya internationella sjöfartsleder, samt för ökad turism. Minskad
isförekomst förväntas fortsatt påverka isbjörnarnas
levnadsförhållanden. Redan nu kan man se en accelere-

rande tining av permafrost, såväl som förlust av kusthavsis,
havsnivåhöjning och ökad intensitet av extremväder.
Effekter har visats, bl.a. i form av behov av omlokalisering av samhällen i Alaska. I Arktis och Antarktis kommer
vissa marina arter att tvingas emigrera som svar på
förändrade havsvattenförhållanden. Klimatförändringar
ökar sårbarheten hos markbundna ekosystem som
invaderas av icke-inhemska arter. Det finns även risker för
människors hälsa och välbefinnande, på grund av skador
och sjukdomar som orsakats eller förstärkts genom den
förändrade fysiska miljön, minskad livsmedelssäkerhet,
brist på tillförlitligt och säkert dricksvatten samt skador
på infrastruktur.

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i Polarregioner

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Påverkan på land- och färskvattenbaserade ekosystem, på grund av smältande is och permafrost
och förändringar i snötäcket, med negativ påverkan
på livsmiljön för arter

Hög

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Påverkan på marina ekosystem till följd av issmältning,
försurning av haven och stigande temperaturer som har
negativ påverkan på arters livsmiljö

Medel

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Hälsorisker för människor bosatta i Arktis på
grund av osäker livsmedelsförsörjning, tillgång på
dricksvatten och skador på infrastruktur i permafrost
regionerna

Hög

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Mycket stor påfrestning på samhällen i norr att
anpassas för nya klimatutmaningar

Hög

Medel

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Syrebrist

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 28 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Små öar
För öområden i Karibien och Medelhavet
förväntas en tydlig minskning av nederbörden.
För öar i Indiska Oceanen och Stilla Havet
förväntas med RCP 6.0, snarare en ökning av
nederbörden.

turism kommer att påverkas negativt av ökade havstemperaturer och havsförsurning. Olika typer av extremväder
väntas leda till förluster relaterade till försörjningsmöjligheter, kustnära bebyggelse, infrastruktur och ekonomisk
stabilitet.

Havsnivåhöjning är det största hotet för låglänta kustområden på öar och atoller. Havsnivåhöjningen förväntas
leda till översvämningar längs kuster, erosionsrisker och
försämrad tillgång till grundvattenresurser. Ösamhällen
som idag är beroende av korallrevens ekosystem och

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i små öområden

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Stigande havsnivåer, extremväder och försurning
av haven påverkar kustområden, infrastruktur och
människors möjlighet till försörjning

Hög

Låg

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Blekning och nedbrytning av korallrev till följd av
stigande havstemperaturer, försurning av haven och
tropiska stormar

Hög

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Lågt liggande kustnära områden riskerar att försvinna
till följd av stigande havsnivåer

Hög

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Syrebrist

Källa: IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B.

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 29 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.
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Haven
Klimatförändringar tillsammans med andra
faktorer har gjort att förekomst av korallrev
minskat och att subtropiska havsströmmar
har försvagats. Förändrade, eller till och med
eliminerade, ekosystem kan öka riskerna för
kusters försörjning och livsmedelssäkerhet.
Analyser tyder på att korallreven kommer att vara
förlorade vid mitten av seklet på grund av ökad havsuppvärmning. Om målet med en global uppvärmning på 1.5°C

uppnås så väntas en förlust av 70–90% av korallreven
jämfört med idag, medan en global uppvärmning på 2°C
sedan förindustriell tid motsvarar en förlust av 99 % av
korallreven.17 Uppvärmda hav, förändrade vind- och vågförhållanden, tillsammans med stigande havsnivåer och
ökad stormintensitet förväntas resultera in en rad konsekvenser för havsindustrier, såsom fiske, frakt, energi och
mineralutvinning. För högre breddgrader kan såväl nya
möjligheter och som internationella problem till följd av
uppvärmda hav vad gäller tillgång till resurser antas öka.

Klimatrelaterade drivkrafter för effekter och nyckelrisker i haven

Uppvärmningstrend

Extremtemperatur

Extremnederbörd

Nederbörd

Storm med
skadeverkan

Havsnivå

Havsförsurning

Ythavstemperatur

Uttorkningstrend

Snötäcke

Koldioxidgödsling

Riskfaktorer

Säkerhet

2013

2030-2040

2080-2100

Skiftande fiskebestånd reducerar fångstpotentialen
på låga breddgrader

Hög

Låg

Medel

Medel (2°C)
Hög (4°C)

Förlust av större fiskarter, inklusive arter viktiga för
fiskenäringen, på grund av syrebrist i havet

Hög

Låg

Medel

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Minskad tillväxt och överlevnad av skaldjur, koraller
och kräftdjur på grund av försurade hav

Hög

Låg

Medel

Medel (2°C)
Mycket hög (4°C)

Havsförsurningen leder till nedbrytning av koraller
och korallblekning leder till minskad biologisk
mångfald och sämre skydd för kustlinjerna mot vind
och vågor

Hög

Medel

Hög

Mycket hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Generellt minskad biologisk mångfald längst
kustlinjerna på grund av förhöjda havsnivåer och
extremväder

Medel

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Försvagad socioekonomisk säkerhet för kustsamhällen som ett resultat av havsnivåhöjning och
förödande extremväder

Hög

Låg

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Minskad försörjningsmöjlighet och ökad fattigdom
till följd av stigande havsnivåer och förödande
extremväder

Medel

Medel

Hög

Hög (2°C)
Mycket hög (4°C)

Ökad risk för regional säkerhetsmässig instabilitet
på grund av minskade resurser och utmaningar i
livsmedelssäkerhet som kan leda till eller stärka
konflikter

Låg/Medel

Medel

Medel

Medel (2°C)
Mycket hög (4°C)

Skador på egendom och infrastruktur vid utvinning
av naturresurser från havsbotten och skeppstransporter på grund av intensivare havstormar

Hög

Medel

Medel

Hög (2°C)
Hög (4°C)

Syrebrist

Om inte annat specificeras, så refereras detta avsnitt till kapitel 30 i IPCC Fifth Assessment Report, Working Group II. Scenarier, grad av påverkan och säkerhet uttrycks där
information finns tillgänglig för respektive källa. Där ingen information presenteras, så visar det på brist på information inom området snarare än brist på klimatpåverkan.

17 IPCC 2018b
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Tema: Handel
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Handel mellan länder är en viktig del av länders kopplingar till varandra. Genom utbyte av varor
och tjänster knyts världsdelar, länder, organisationer och i slutändan människor ihop. Handel
bidrar till tillväxt, kan öka länders välstånd och ge människor i olika delar av världen access till
tillgångar och resurser som inte finns i det egna landet. Handel innebär också globala utmaningar till exempel i form av överutnyttjande av begränsade resurser eller konflikter orsakade
av internationell konkurrens.

Sveriges kopplingar till andra länder studeras i denna
rapport genom analys av vilka länder Sverige framförallt
importerar från och exportera till. Analys sker i det här kapitlet av total import och export. I kapitlen som har tema
infrastruktur samt livsmedel, tittar vi närmare på specifika
handelsområden som är relevanta för helhetsbilden. I
det här inledande avsnittet ges en övergripande bild med
exempel på risker och möjligheter.

Klimatförändringar i andra länder kan få en rad effekter för
Sverige ur ett handelsperspektiv. Möjligheter för svenska
företag kan till exempel uppstå tack vare behov som uppkommer i länder som drabbas av klimatförändringar eller
tack vare ökade konkurrenskraft i Sverige på grund av
försvårade förhållanden i andra länder. Risker kan å andra
sidan öka på grund av minskad tillgång till vissa resurser
eller på grund av ökad sårbarhet för transportsektorn.

Översikt identifierade möjligheter och hot inom temat handel
Definition av möjlighet eller hot
Möjlighet till ökade intäkter på grund av ökad efterfrågan på skog
Möjlighet till långsiktiga konkurrensfördelar till följd av skogens potential
Risk för ökade kostnader för transporter
Möjlighet för nya transportleder
Möjlighet att utveckla nya varor och tjänster för export
Risk för ökade priser på importvaror

Tabell 3. Möjligheter och hot inom temat handel.
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Möjligheter

Hot

3.1

Klimatförändringarnas effekt på handel
Det är globalt erkänt att klimatförändringar utgör ett stort
hot för internationell handel. Framtiden kommer fortsätta
att präglas av ekonomisk integration och en ännu mer
globaliserad handelsstruktur. Effekterna av stigande
havsnivåer och extremväder kommer ha konsekvenser
för alla världens regioner och därmed länders förmåga
att producera och konsumera varor och tjänster, vilket i
sin tur påverkar världshandeln. På sikt kommer handeln
påverkas av ökade transportkostnader, minskad tillgång
på resurser och det sammanlänkade beroendet mellan
olika sektorer och länder i distributionskedjan.18
Klimateffekternas påverkan på byggnader, såsom fabriker
och lagerlokaler, minskar kapaciteten att producera och
distribuera artiklar. Förväntade effekter av klimatförändringar ser olika ut i olika geografiska regioner beroende
på skillnader i exponering för klimateffekter och olika
sårbarhet, orsakad av bl.a .varierande byggtekniker och
byggmaterial.19 Effekter av stigande havsnivåer och ökad
frekvens och intensitet av extrema väderhändelser kommer
att påverka transportvägar och infrastrukturer. Därigenom
förändras tillgången till och möjligheterna till internationell
transport av varor. Detta gäller framförallt lågt belägna
transportvägar och flygplatser. I dag löper 11 % av världens flygplatser risk att hamna under vatten i samband
översvämningar.20 Den försvårade framkomligheten kan
resultera i utdragna leveranstider, minskat tillförlitlighet för
en handelspartner, samt ökade kostnader.
Klimatpåverkan på jordbruksproduktion och arbetsproduktivitet påverkar även länders förmåga att producera
varor och tjänster, vilket i sin tur påverkar utbud och
därmed den internationella handeln.21 Handeln kommer
även påverkas av ökade råvarupriser till följd av minskad
tillgång till naturresurser.22
Omkring 90 % av världshandelns totala transporter sker
genom sjöfart. Risken är stor att dessa transportvägar
kommer att påverkas negativt av klimatförändringar, till
exempel genom mer frekventa stängningar av hamnar på
grund av extrema väderhändelser.23 Samtidigt kan klimatförändringarna bidra till positiva ekonomiska konsekvenser
för den globala handeln genom ökade möjligheter för att
frakta varor via nya sjövägar över Arktis.24
Utöver påverkan på transportleder och störningar i produktion förväntas indirekta effekter på handelsmönster

främst orsakas av regionala och sektoriella skillnader i de
ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringen.25
Genom ökad medvetenhet om hur klimateffekter kan
påverka ett lands ekonomi, med hänsyn inte bara till
produktionsfaktorer utan även till möjlig påverkan på
handelsmönster, kan handelspolitik anpassas för att möta
klimatpåverkan på internationell handel.

3.2 Metod och avgränsningar

Klimatförändringar förväntas generera en rad olika
indirekta effekter på internationella handelsmönster. Detta
inkluderar förändringar i transportkostnader, konkurrenskraft, sektoriella fördelar och policys.26 För att kunna
belysa vilka indirekta klimateffekter som Sverige berörs av
så undersöker denna rapport vilka länder som Sverige är
starkast kopplad till baserat på medelvärden av den totala
importen och exporten av varor och tjänster som skett
perioden under 2013-2017. Därefter granskas tillgänglig
kunskap om hur förutsättningarna för transporter inom internationell handel påverkas av indirekta klimatförändringar,
samt hur sektoriella fördelar kan komma att påverkas.

3.3 Hur påverkas Sverige?

Figur 6 ger en översikt över vilka länder som Sverige är
starkast kopplade till inom handel. Den internationella
handeln är viktig för Sverige som nettoexportör där
exporten står för närmare hälften av BNP.27 De viktigaste
varorna som Sverige handlar med berör naturresurser
såsom skog och järnmalm.28 Tre fjärdedelar av den svenska
varuexporten går till Europa, där framförallt Tyskland och
Norge utgör Sveriges största varuexportmarknader.29
Över 80 % av Sveriges import kommer från europeiska
länder. Utöver länder belägna i Europa så utgör även USA
och Kina värdefulla handelspartners för Sverige.30
Som en liten och öppen ekonomi är Sverige beroende
av internationella försörjningskedjor, där import av varor
och tjänster möjliggör för export och vice versa på grund
av att insatsvaror och tjänster som importeras ofta ingår
som del i de varor och tjänster som Sverige senare exporterar31. Ser man till de starkaste relationerna som Sverige
har för total import och export av varor och tjänster så
inger grafen nedan en indikation på att länder som Sverige handlar med troligtvis kommer att drabbas av mer
frekventa och intensiva extremväder.

18 Dellink m.fl. 2017 s. 10
19 Foresight 2011 s. 60
20 Foresight 2011 s. 60
21 Dellink m.fl. 2017
22 OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations; Dellink m.fl. 2017
23 MSB 2012 s. 36
24 Granholm 2016
25 Dellink m.fl. 2017
26 Dellink m.fl. 2017
27 SCB 2018a; SCB 2018b
28 Naturvårdsverket 2017
29 Carlgren 2018a
30 Carlgren 2018a
31 Carlgren 2018b; SEI 2015
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Handel – Total import & export av varor och tjänster
Norge

Danmark

76,0

71,0

Nederländerna

Finland

66,6

72,2

Storbritannien

Ryssland

69,4

59,8

Belgien
61,9
USA

Polen

Frankrike

68,0

63,7

66,7
Tyskland

Schweiz

Italien

71,3

69,6

60,6

Kina
53,5

Mycket stark koppling >10%
Stark koppling >5%
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Figur 5. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.
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Även om den generella bilden visar en ökad påverkan från
klimatförändringar på länder som Sverige handlar med
står Sveriges tio viktigaste handelspartners relativt robusta
gentemot klimatförändringar, med undantag för Kina. För
USA kan klimatförändringar väntas ha negativ påverkan
på kustnära faciliteter, vilket i sin tur har inverkan på den
internationella handeln.32 Den övergripande påverkan
som klimatförändringar i andra länder har på Sverige vad
gäller handel berör främst tillgången till varor, samt dess
rörelse och transport på den internationella arenan.33 Ett
exempel är att färdsträckan via nordliga transportrutter
mellan Asien och Europa förväntas minska med 40 % på
grund av smältande isar i Arktis.34

3.4 Risker och möjligheter för Sverige
Möjlighet till ökade intäkter på grund av ökad efterfrågan
på skog
Skogsbruk och skogsprodukter är en av Sveriges största
nettoexportvaror. Sverige är dessutom världens tredje
största exportör av massa, papper, och sågade varor.
2017 värderades skogsindustrins exportvärde till 132
miljarder kronor.35 Eftersom Sverige är ett exportberoende land är även den svenska skogen känslig för globala
handelstrender. En ökad efterfrågan på skogsrelaterade
produkter kan innebära stora möjligheter för svensk skog.
Redan idag har Europeiska unionen satt upp ett mål att
producera 20 % av energi från förnybara energikällor till
och med år 2020. Uppskattningsvis innebär detta att det
krävs en ökning på 45 % av skogsbiomassaproduktion.36
Detta öppnar upp möjligheter för ökad export från de
svenska skogarna i takt med att efterfrågan ökar. Utöver en växande europeisk marknad finns det redan idag
indikationer på en ökad exportmarknad för svensk skog i
Nordafrika och Mellanöstern.37
Dessutom har svenska sågverk möjlighet att öka exporten av sågat trä till följd av varmare och mer ogynnsamt
klimat i konkurrerande länder. De allt mildare vintrarna i
Kanada och USA har resulterat i hårda angrepp av skade
djur på skogarna. Det har gjort timmerleveransen från
många sågverk mindre tillförlitliga och mindre konkurrenskraftiga, vilket skapar möjligheter för svenska sågverk
att ta marknadsandelar.38 På kort och medellång sikt ser
man ökad produktion av skogsprodukter i norra Europa,
där Sverige ingår.39

Möjlighet till långsiktiga konkurrensfördelar till följd av
skogens potential
Skogsindustrin kan på sikt gynnas av att klimatförändringar påverkar möjligheterna att framställa andra råvaror.
I regioner där till exempel bomull växer, skapar klimatförändringarna utmaningar för fortsatt produktion på grund
av vattenbrist. Detta kan på längre sik innebära konkurrensfördelar för träbaserade textilier, en produktnisch som
idag är relativt liten men har stor tillväxtpotential.40 Under
2018 startades initiativet Svenska Skogen med syfta att
öka medvetenheten om skogens potential att bidra till ett
hållbart samhälle.41
Risk för ökade kostnader för transporter
I och med att många länder i Europa drabbas av fler och
mer intensiva händelser med extremväder, löper Sverige
risk att drabbas av ökade transportkostnader, vilket i
sin tur påverkar priset på både import och exportvaror.
Norra och centrala Europa kommer i större utsträckning
att drabbas av översvämningar och stigande havsnivåer,
vilket kan komma att försvåra transporter via järn-, bil- och
även flygvägar. Detta gäller framförallt för lågt geografiskt
liggande transportvägar och flygplatser.42 Den försvårade
framkomligheten kan resultera i utdragna leveranstider,
minskat tillförlitlighet och ökade kostnader.
Möjlighet för nya transportleder
Ett förändrat klimat innebär inte enbart negativa konsekvenser för Sveriges handelsvägar. Smältande isar i Arktis
öppnar upp för nya handelsvägar som kan vara till fördel
för Sveriges handelsmöjligheter. Tack vare att färdsträckan
mellan Asien och Europa förväntas minska med 40%43
genom nya handelsvägar via Arktis, kan leveranstider och
transportkostnader minskar vilket innebär en möjlighet för
Sverige att öka exporten till Asien.
Möjlighet att utveckla nya varor och tjänster för export
Sveriges regering har under de senaste åren gjort stora
satsningar på att samordna svensk kompetens inom
innovation och klimat för att stärka Sveriges konkurrenskraft utomlands. Framförallt har satsningar gjorts för att
hitta nya sätt att resa, bo och leva, samtidigt som man
tillvaratar och bevarar jordens resurser och ekosystem.
Genom nya innovativa lösningar förväntas Sverige stärka
sin konkurrenskraft, skapa fler jobb och bidra till en hållbar utveckling.44

32 USGCRP 2018
33 IPCC 2014 (23); SEI 2015
34 Granholm: 2016
35 Skogsindustrierna 2017
36 SEI 2015
37 SEI 2015
38 SEI 2015
39 IPCC 2014 (23)
40 SEI 2015
41 Svenska Skogen 2018
42 Foresight 2011 s. 60
43 Granholm 2016
44 Regeringskansliet 2017
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Företag som satsar på produkter och tjänster med lägre
koldioxidutsläpp har stora konkurrensmöjligheter och har
större potential att fånga möjligheter på nya marknader.45
Sverige rankas som ett av de främsta länderna inom
klimatinnovativa lösningar och inom de närmaste 10 åren
beräknas marknaden för miljöteknik öka kraftigt. Enbart
i världens utvecklingsländer förväntas möjliga intäkter
för miljöteknik att uppgå till närmare 13 gånger Sveriges
årliga BNP.46 Genom att vara ett föregångsland inom
innovation för klimatsmarta lösningar kan Sverige öka sin
export på efterfrågad kompetens och produkter.
Risk för ökade priser på importvaror
Klimatförändringars påverkan på världsekonomin är
komplex att analysera, på grund av svårigheter att beakta
till exempel katastrofhändelser, eller tröskeleffekter i
beräkningsmodeller. Påverkan av klimatförändringar kan
komma att minska produktivitet och tillväxt, men magnituden på dessa effekter är inte särskilt väl utforskad.47
Påverkan på produktivitet i andra länder kan få effekter
för tillgången på kritiska importvaror, och därmed effekter
på priset på dessa varor.
Världsekonomin och därmed import och export, påverkas
av en rad olika faktorer, vilket gör bedömningar av effekter än mer komplexa. Det är heller inte helt enkelt att skilja
effekter av fysiska klimatförändringar från effekter av mitigering av klimatpåverkan i form av policybeslut. Politiska
såväl som affärsmässiga beslut drivna av målsättningar

att minska klimatpåverkan kommer få följder på handel
mellan länder. Det finns studier som tyder på att länder
som drabbas hårdast av klimatförändringar kommer att
minska sin export, å andra sidan väntas länder som är
mindre drabbade av fysisks klimatförändringar öka exporten48. Tillgång och efterfrågan styr prisnivåer och således
finns risk för ökade priser på varor som importeras från
länder med hög utsatthet för fysiska klimatförändringar,
om det är så att dessa varor inte med lätthet kan importeras från andra länder.
Svensk import sker till övervägande del från länder i vår
närhet som väntas stå relativt väl rustade inför framtida
fysiska klimatförändringar. För ökad förståelse för risken
för ökade priser på importvaror måste vi därför titta närmare på vilka varor, eller kategorier av varor, som Sverige
importerar, och analysera risker för minskad tillgång och
därmed högre priser på dessa varor. Det är ett arbete
som ligger utanför ramen för denna studie, men det kan
konstateras att även om listan över de vanligaste importvarorna som tabell 4 visar domineras av färdiga varor, så
sker mycket import av insatsvaror som sedan blir en del
av svensk export. Ökade priser på importvaror kan således
få följdeffekter på svensk export. Ytterligare analys av
sannolikhet och konsekvenser kan stärka Sveriges och
svenska företags beredskap att hantera risker för ökade
priser på kritiska importvaror till följd av fysiska klimatförändringar i andra länder.

Sveriges tio vanligaste importvaror 2017
Importvara

Miljarder kronor

Fordon för vägar

163

Mineraloljor och produkter därav

119

Andra elektriska maskiner och apparater

82

Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare o.d.

78

Andra icke elektriska maskiner och apparater

69

Andra färdiga varor

47

Järn och stål

47

Fisk, kräft- och blötdjur el dyl

42

Kläder

42

Arbeten av metall

41

Tabell 4. Sveriges 10 vanligaste importvaror 2017 (källa SCB)

45 TCFD 2017
46 WWF 2017
47 IPCC 2014, s. 663
48 OECD 2017
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”Omkring 90 % av världshandelns totala transporter sker genom sjöfart. Risken är stor att
dessa transportvägar kommer att påverkas
negativt av klimatförändringar, till exempel
genom mer frekventa stängningar av hamnar
på grund av extrema väderhändelser.”
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FALLSTUDIE:

Textil och modebranschen

Ändrar klimatförändringar spelplanen för klädindustrin
och dess produktion?
För svensk modeindustri är handel med andra länder avgörande, och klimatförändringar i andra
länder kan få stor betydelse. Tillverkningen sker i stor utsträckning i länder som i hög grad
väntas drabbas av direkta effekter av klimatförändringar, och nästan 70 % av den svenska industrins omsättning utgörs av export. De indirekta effekterna för Sverige av klimatförändringar
i andra länder kan därför bli betydande.

Utsatthet i leverantörsledet
Av de textilprodukter som konsumeras i Sverige har närmare 80 % tillverkats utanför EU. Sveriges kopplingar till
andra länder genom klädindustrin är således stark.49 De
fyra största tillverkningshubbarna för textilier och mode i
världen är Kina, Vietnam, Indien och Bangladesh. Det är
fyra länder som väntas drabbas hårt av ökade havsnivåer
och andra effekter av klimatförändringar.
I Bangladesh och Vietnam finns risk för att klimatförändringar påverkar byggnader, såsom fabriker och
lagerlokaler till den grad att kapaciteten att producera
och distribuera artiklar inom textilindustrin faktiskt direkt
påverkas. Klimatförändringar antas ställa klädindustrin för
nya utmaningar i leverantöresledet, inte minst genom de
social dilemman som försvårade förhållanden orsakade
av klimatförändringar i producerande länder kan innebära.
Textilindustrin är många fall en viktig arbetsgivare, till
exempel genom att ge kvinnor möjligheter på arbetsmarknaden och därmed bidra till ökad jämställdhet i landet.
Nedlagda eller flyttade produktionsanläggningar pga
havsnivåhöjning eller andra konsekvenser av klimatförändringen kan därför rimligen få sociala konsekvenser
som kräver omställning och klimatanpassning lokalt.
Omställning för minska klimatpåverkan
Tillverkning av kläder har, inte minst genom odling av
bomull, stor klimatpåverkan och därmed stort fokus i
åtgärder för att minska mänsklig klimatpåverkan. Att
framställa kläder är resursintensivt och ger många
negativa miljöeffekter, bland annat genom stor vattenåtgång. 2030 beräknas klädindustrins vattenkonsumtion ha
vuxit med 50 procent till 118 miljarder kubikmeter, dess

koldioxidavtryck öka till 2,791 ton och avfall uppgå till 148
ton. Detta trots alla de insatser som nu görs från industrin
att minska användningen av vatten, energi och kemiska
substanser. För industrin är övergången från ett linjärt till
ett cirkulärt modesystem, med smartare cirkulära flöden,
högst aktuell och en omställning som är nödvändig både
för att minska klimatpåverkan och för att anpassa sig till
en framtid med knappare resurser. Det handlar således
både om mitigering av klimatpåverkan och om klimatanpassning efter nya förutsättningar. Utveckling av cirkulära
affärsmodeller blir därför en allt vanligare uttalad målsättning för stora modekedjor. Stora utmaningar återstår
dock att övervinna för att nå full cirkuläritet. Ökat välstånd
i världen kan antas öka efterfrågan på kläder och mode,
vilket skapar ytterligare utmaningar.
Kundernas efterfrågan
Konsumentbeteenden lyfts ofta fram som drivkrafter för
en omställning till cirkulära flöden. Svenskar konsumerar
i genomsnitt ungefär 14 kilo textilier per år, och slänger
cirka 7,5 kilo som restavfall50. Konsumtionen av kläder har
ökat under 2000-talet. Än så länge finns få tecken på att
konsumentbeteenden i praktiken är på väg att ändras i så
stor utsträckning att det märkbart påverkar klädindustrin.
Konsumenter fortsätter efterfråga mode till låga priser.
Kommer konsumenter i framtiden i större utsträckning
kräva klimatsmarta lösningar för att motverka negativ klimatpåverkan och för anpassning till nya förutsättningar?
Industrins utmaningar
Klädindustrin i Sverige förefaller stå inför stora utmaningar
i framtiden, drivet av klimatförändringar. Sannolikt kommer
åtgärder krävas både för att bidra till begränsning av kli-

49 Naturvårdsverket 2018c
50 Naturvårdsverket 2018c
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Två frågor till Olle Blidholm, projektledare på
H&M-gruppens centrala hållbarhetsavdelning
Arbetar H&M aktivt med att hantera ökade risker relaterat till klimatförändringar på platser
där den egna tillverkningen och produktionen sker?
H&M gruppen har ju ingen egen tillverkning men vi jobbar med att analysera riskerna kopplade
till våra leverantörer och egentligen hela vår sourcing. Vi är medvetna om att klimatförändringarna
innebär risker för oss som företag, och klimatfrågan finns förstås med i vår övergripande riskanalys.
Vi är just nu i processen att analysera detta djupare utifrån riktlinjerna i TCFD. Vi tittar primärt på fyra
områden – raw materials, production, distribution och sales.
På vilket sätt gör ni på H&M detta?
Vi arbetar både med fysiska risker kopplade till ett förändrat klimat men också det som TCFD kallar
”transition risks” dvs risker som kan kopplas t ex till förändrad lagstiftning, förändrade kundkrav och
nya klimatrelaterade skatter. Detta gör vi utifrån två olika scenarier från IPCC (RCP2,6 och RCP 6)
och med tre olika tidshorisonter.

matpåverkan och åtgärder för klimatanpassning. Kommer
produktionsförhållandena att förändras? Är det möjligt att
genomföra förändringar genom ett socialt ansvarstagande? Vilka klimatåtgärder kommer krävas av klädindustrin?

utvecklar hållbara affärsmodeller. Cirkulära flöden kan
vara en del av lösningen, men även förbrukningstakten
behöver förändras. Människor kommer även i framtiden
behöva kläder och sannolikt vilja använda kläder inte bara
för att värma sig, utan även för emotionella värden. Hur
ser framtidens modeindustri ut? Vilka klädföretag vinner
och vilka försvinner?

Samtidigt kan framtida utmaningar skapa möjligheter
för företag som anpassar sig till nya förutsättningar och

Fakta svensk klädindustri51
Tillväxt 2017

4,6%

Andel export

68%

Detaljhandelns andel av omsättningen

67%

Av detta utgör e-handel

14%

Antal anställda i Sverige

ca 60 000

Tabell 5. Översiktlig fakta om den svenska klädindustrin.

Potentiella hot och möjligheter för modeindustrin i Sverige som kan drivas av effekter av klimatförändringar i andra länder
Hot

Möjligheter

Ökade priser på varor och transporter följs inte av ökad betalningsvilja för hållbara produkter

Möjligheter med effektivare affärsmodeller för vinnare i omställningen

Förändrade förutsättningar för produktion i andra länder påverkar
kostnader och produktivitet

Nya marknader med förändrade behov

Socialt ansvarstagande i leverantörsledet då produktionsförutsättningar förändras

Möjligheter att genom innovation skapa framtidens modeindustri

Tabell 6. Möjligheter och hot för den svenska modeindustrin.

51 Volante 2018
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”Världsekonomin och därmed import och
export, påverkas av en rad olika faktorer, vilket
gör bedömningar av effekter än mer komplexa.”
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4

Tema: Finansiell sektor
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Finansiella transaktioner, investeringar och rörelse av kapital är viktiga pusselbitar för att förstå
hur världens länder är kopplade till varandra och hur ändrade förhållanden i en del av världen
kan få effekter någon annanstans. Genom handel med finansiella instrument av olika slag, genom multinationella företags verksamhet och privatpersoners och institutioners internationella
placeringar av tillgångar uppstår en global känslighet inför utvecklingen i andra länder.

Fysiska effekter av klimatförändringar i ett land kan påverka olika typer investerare som äger tillgångar i landet.
Fabriker, fastigheter och andra materiella tillgångar kan
skadas till exempel vid extrema väderhändelser. Finansiella tillgångar kan tappa i värde på grund av ökad risk
för framtida utsatthet. Försäkringskostnader väntas öka
och även om svensk försäkringsbransch är förhållandevis nationell, så är branschen internationellt exponerad
genom internationella återförsäkringar.
Klimatförändringar innebär långtifrån enbart risker och
utmaningar för finansiell sektor. Möjligheter uppstår också
då världens utmaningar ska lösas. Investeringar i rätt
innovativa lösningar kan komma att bli mycket lönsamma
om de är skalbara och gångbara på internationella marknader. Klimatanpassningar kräver investeringar och nya
möjligheter kan uppstå i Sverige eller i andra länder, då
förändrade förhållanden på en plats ändrar förutsättningar
för produktion eller för att utvinna råvaror.

Översikt identifierade möjligheter och hot inom
temat finansiell sektor
Definition av möjlighet eller hot

Möjligheter

Hot

Risk för förlorat värde på finansiella tillgångar utomlands till följd av klimatförändringar
Risk för förlorat värde på fysiska tillgångar utomlands till följd av extremväder
Risk för inflationspåverkan och finansiell instabilitet
som följd av klimatförändringar
Möjlighet att intresset för att investera i Sverige ökar
till följd av relativt hög anpassningskapacitet
Möjlighet att investera i nya anpassningsprojekt i
andra länder

Tabell 7. Möjligheter och hot inom temat finansiell sektor.

4.1 Klimatförändringarnas effekt på finanssektorn

Miljö- och klimatrisker har under senare år fått en ökande
betydelse i företags och andra organisationers riskanaly-

ser, i takt med att negativa effekter av mänsklig miljöpåverkan blivit allt mer märkbara.52 Effekter av klimatförändringar, så som förhöjda temperaturer, stigande havsnivåer
och förändrade nederbördsmönster, kommer med stor
sannolikhet att påverka finansiella tillgångar. Finansiella
flöden överstiger globalt sett värden för materiella flöden.
Därför väger investerare alltmer in hur företagens långsiktiga strategier tar hänsyn till potentiella klimatförändringar.53 Klimatförändringarna får därigenom en gränsöverskridande påverkan på den finansiella sektorn, vilket kan
förändra avkastningen på utländska investeringar.54
Den finansiella sektorns globaliserade karaktär gör således
att sektorn utsätts för indirekta effekter av klimathändelser
långt bortom landets gränser. Ett exempel är försäkringsbranschen där effekter av skador som uppstår på grund av
klimatförändringar sprids även till mindre drabbade länder i
form av ökade kostnader för återförsäkring. 55
IPCCs Working Group II diskuterar i det tionde kapitlet
klimatförändringarnas påverkan på försäkringsbaserade
och finansiella tjänster. Ekonomisk tillväxt förväntas leda till
en tillväxt för försäkringsbranschen, som i sin tur påverkas
starkt av allt mer intensiva och mer återkommande väderrelaterade katastrofer. En ökad volatilitet och ekonomiska
förluster i flertalet regioner väntas därmed påverka försäkringsbranschen att i ökad utsträckning beakta klimatförändringar och dess tillhörande risker. På både regional
och global nivå har direkta och försäkrade förluster ökat
på grund av väderrelaterade katastrofer. Den finansiella
sektorn står på kort och medellång sikt ganska stadigt
gentemot klimatförändringar på grund av hög finansiell
mobilitet, men på längre sikt är det svårare att diversifiera
investeringar på grund av risker relaterade till klimatförändringar.56 Riksbanken redogör att under perioden 1980-2015
så stod försäkringar för täckning av 26 % av de förluster
som uppstod på grund av världens naturkatastrofer.57
IPCC konstaterar att det är svårt att värdera hur mycket
klimatförändringar kommer att påverka den finansiella sektorn i stort.58 Tillsammans med ekonomiskt drivna faktorer
så anser man dock att indirekta och fysiska klimateffekter

52 WEF 2018
53 SEI 2015
54 SEI 2018
55 Mobjörk och Johansson 2014
56 IPCC 2014 (10)
57 Olovsson 2018
58 IPCC 2014 (10)
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troligen kommer ha ökad påverkan på förluster på tillgångar
och portföljer.59 Finansinspektionen diskuterar att oväntade
och extrema klimathändelser riskerar att skapa ekonomiska
och finansiella kriser, inte minst på global nivå.60
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) tydliggör att klimatförändringar är en av de mest
signifikanta riskerna som organisationer möter idag, varvid
fysiska klimatrisker kan ha direkta ekonomiska konsekvenser genom skador på tillgångar eller indirekta effekter
genom störningar i försörjningskedjan.61 Fysiska klimatförändringar kan medföra akuta och kroniska risker, där akuta
risker är kopplade till effekter av extremväder, som orkaner
och översvämningar, medan kroniska risker är kopplade till
långsiktiga effekter orsakade av t.ex. ändrade nederbördsmönster, stigande temperaturer eller havsnivåer.

4.2 Metod och avgränsningar

I detta kapitel har Sveriges kopplingar till andra länder
inom den finansiella sektorn identifierats genom analys av
Sveriges totala direktinvesteringar i utlandet och utländska direktinvesteringar i Sverige. Analys har skett av data
över medelvärden av tillgångar under perioden 2012-2016.
Vald period har bedömts vara representativ och därmed
en grund för framåtriktad analys. Baserat på de kopplingar som identifierats till andra länder har analys av risker
och möjligheter skett.

4.3 Hur påverkas Sverige?

Figur 7 visar de länder som kan kopplas till Sverige i form
av direktinvesteringar i utlandet och utländska direktinvesteringar i Sverige, samt dessa länders sårbarhet och
beredskap inför klimatförändringar. Utlandsägda direktinvesteringstillgångar i Sverige uppgick år 2016 till 57 %
av BNP, medan svenska tillgångar i utlandet motsvarande
75 % av BNP. I absoluta tal uppgick svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet till närmare 3 500 miljarder,
medan motsvarande utländska investeringar i Sverige
motsvarade 2 800 miljarder under första kvartalet 2018.62
Jämfört med många andra länder, är Sverige mindre sårbart för klimatförändringar. Många andra länder i Europa
och resten av omvärlden drabbas allt mer och med en
liten och öppen ekonomi är Sverige beroende av händelser runt om i världen.63 Utöver USA är kopplingar genom
investeringar starkast till europeiska länder, både sett till
utländska direktinvesteringar i Sverige och till svenska
direktinvesteringar i utlandet. En betydande del av utländska direktinvesteringar går till länder som är känsliga för
indirekta snarare än direkta klimateffekter. De länder som
Sverige har starkast finansiella anknytningar till står sig
samtliga relativt starka inför att möta klimatförändringar.64
Effekter av globala klimatförändringar kan påverka den
svenska finanssektorn både avseende privata och offentliga investeringsbeslut i utlandet, men också utländska
investeringar i Sverige.65

59 Mobjörk och Johansson 2014
60 Finansinspektionen 2016
61 TCFD 2017
62 Kommerskollegium 2018
63 Finansinspektionen 2016
64 SEI 2015
65 SEI 2015
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Figur 6. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.
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I USA förväntas klimatförändringar i form av ökade
havsnivåer och fortsatt ökade temperaturer skapa skador
på både fysiska och finansiella tillgångar, allra främst på
kustnära tillgångar.66 Liknande problematik väntas även i
Europa, där klimatförändringar förväntas påverka tillgångar,
investeringar och egendomar genom extremväder och
dess konsekvenser.67 Därigenom förväntas Sverige, genom
internationella länkar, påverkas av klimatförändringar i
andra länder genom bland annat ökade skadekostnader
orsakade av extremväder och dess effekter som t.ex.
torka och översvämningar.68 Dessa sorters extremväder
antas kunna orsaka potentiella fysiska och ekonomiska
skador på svenska tillgångar i utlandet.69

4.4 Risker och möjligheter för Sverige
Risk för förlorat värde på finansiella tillgångar utomlands
till följd av klimatförändringar
Svenska tillgångar i andra länder bedöms uppgå till ett
värde av närmare 3 500 miljarder kronor.70 Även om det
är svårt att redogöra för den potentiella omfattningen av
förluster, finns uppskattningar att skador som orsakats
av klimatförändringar kan komma att motsvara samhälls
ekonomiska kostnader på mellan 1–3,3 % av global BNP
år 2060 om inga vidare åtgärder tas.71 Därför är det troligt
att finansiell förluster i form av nedskrivning av tillgångar
kan bli betydande. Det är svårt att värdera hur stora
förluster som givet ett visst klimatscenario kan drabba
Sverige, men i och med Sveriges internationella länk så
väntas exponeringen vara väsentlig.
Risker för förluster på grund av att tillgångar går förlorade,
så kallade strandade tillgångar (stranded assets), är sannolikt inte minst betydande vid handel med underliggande
fossila tillgångar. Finansinspektionen noterar att närmare
80 % av de börsnoterade företagen inom branscher för
fossila bränslen är noterade på börser i Ryssland, USA,
Storbritannien och Kina72. Bolag noterade på Stockholmsbörsen utgör en liten andel av de börsnoterade bolagen
inom området, men Sveriges finansiella institutioner
utsätts således ändå för potentiella förluster.

klimatförändringar bär, på global nivå, stora kostnader för
både privatpersoner och organisationer. Genom den globala uppvärmningen förutsätts förekomst av extremväder
att öka, vilket i sin tur ökar risken för förödande skador
på tillgångar som ägs både inom och utanför Sveriges
gränser. Uppgifter om vad Sverige i högst grad investerar
i är för många näringsgrenar inte vidare lättillgängligt,
men där statistik finns tillgänglig, utgör tillverkningsindustrin en källa till svenska direktinvesteringar i utlandet.74
Svenska fastighetsbolag äger fastigheter utomlands till
ett värde av närmare 248 miljarder kronor där Europa och
USA utgör stora marknader.75 Kostnaderna för skador på
fysiska tillgångar förväntas öka i takt med intensivare och
mer frekventa extremväder.76 Därmed är sannolikheten
hög att värdet på fysiska tillgångar riskerar att minska
och att kostnaderna för skadorna till följd av klimatförändringar ökar i takt med ett förändrat klimat.
Risk för inflationspåverkan och finansiell instabilitet som
följd av klimatförändringar
Ökade kostnader för företag och för samhället orsakade
av klimatförändringar kan orsaka stress på marknader
och i värsta fall leda till att företag går i konkurs, vilket kan
orsaka finansiell instabilitet och därmed få följdverkningar
för det svenska samhället, utöver de direkta förluster som
beskrivits ovan. Ökade risker för skador kan öka kostnader
för försäkringar eller till och med medföra att det inte är
möjligt att försäkra tillgångar, vilket medför att kostnader
för skador i högre utsträckning direkt drabbar företag
eller privatpersoner. Fysisk tillgångar utgör många gånger
säkerheter för finansiella lån, och skador på tillgångarna
som minskar deras värde kan få långtgående effekter på
banksystem och därmed ekonomin i stort.77

Därmed har klimatförändringar potential att påverka den
globala finansiella marknaden med dess gränsöverskridande karaktär och känslighet för likviditet.73
Risk för förlorat värde på fysiska tillgångar utomlands till
följd av extremväder
De skador som fysiska tillgångar ådrar sig på grund av
66 IPCC 2014 (26); USGCRP 2018
67 IPCC 2014 (23)
68 Finansinspektionen 2016
69 Mobjörk och Johansson 2014 s. 3
70 Kommerskollegium 2018 s. 46
71 Dellink m.fl. 2017
72 Finansinspektionen 2016
73 SOU 2007:60 s. 470
74 Kommerskollegium 2018
75 Engström 2017
76 IPCC 2014 (10); SOU 2007:60
77 Olovsson 2018
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Inflationen kan påverkas av ändrade förhållanden på
grund av klimatförändringar, vilket kan få effekter på
svensk penningpolitik. Klimatförändringar kan påverka
import och export, till exempel av livsmedel, och sker
förändringar av utbud som reaktion exempelvis på extrema väderhändelser, kan det få effekter på prisstabilitet
på kort sikt. Ett exempel på att detta redan inträffat är
då Ryssland på grund av värmebölja och torka slutade
exportera spannmål 2010.78
Möjlighet att intresset för att investera i Sverige ökar till
följd av relativt hög anpassningskapacitet
Klimatförändringar börjar allt mer att tas i beaktning
bland investerare runt om i världen.79 Sveriges utsatthet
för klimatförändringar är låg i förhållande till många andra
länders,80 vilket kan komma att påverka in- och utflöde
av kapital i landet genom att utländska investerare väljer
att investera i Sverige.81 På grund av klimatförändringar
väntas kapital flyttas från sårbara områden till mindre
utsatta områden.
Med dessa förutsättningar har Sverige en större möjlighet
till ökat intresse bland investerare på grund av Sveriges
relativt höga anpassningsförmåga som avspeglas bland
annat av en global fjärdeplacering av ND-GAIN-indexet.82
I och med detta så finns det sannolika skäl att anta att
intresset för att investera i Sverige kommer att öka i takt
med att investerare allt mer tar klimatrelaterade risker i
beaktning.
Möjlighet att investera i nya anpassningsprojekt i andra
länder
Länder med högre exponering för klimatförändringar och
låg anpassningsförmåga förväntas utsättas för de största
finansiella förlusterna.83 Ser man till anpassningsmöjligheter
för de länder som främst påverkas av klimatförändringar
så saknar de ofta kompetens och finansiella medel för att
kunna genomföra väsentliga insatser för anpassning.84 De
globala kostnaderna för att uppnå målen i Parisavtalet har
uppskattats till upp till 300 miljarder dollar per år fram till år
2030 och upp till 500 miljarder dollar per år till år 2050.85
Sverige rankas som ett av de främsta länderna för klimat
innovativa lösningar och inom de närmaste 10 åren så
beräknas marknaden för miljöteknik bara i utvecklingsländer att uppgå till närmare 13 gånger Sveriges årliga
BNP.86 Potentialen för att investera i anpassningsprojekt
är därmed stor och Sverige har med hög sannolikhet en
möjlig position att ta som ett av de ledande länderna på
marknaden för klimatinnovativa lösningar.
78 Olovsson 2018
79 WEF 2018; TCFD 2017 s. 7; SEI 2015; UNCTAD 2018
80 Finansinspektionen 2016
81 SEI 2015
82 University of Notre Dame 2018
83 UNEP 2016
84 University of Notre Dame 2018; IPCC 2014 (10); Hallegatte m.fl. 2016; Eckstein
m.fl. 2017
85 UNEP 2016
86 WWF 2017
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FALLSTUDIE:

Försäkringsbranschen

Ökade risker för extremväder påverkar försäkringsbranschen
Försäkringar spelar en viktig roll i samhället för att hantera, beräkna och dela risk för icke
förutsägbara händelser. Det gör försäkringsbranschen till en mycket betydelsefull aktör i samhällets klimatanpassning. Försäkringsbranschen ligger i förhållande till många andra sektorer
långt fram när det gäller att ta hänsyn till klimatfrågor, eftersom klimatförändringar redan idag
påverkar riskbedömningar och effekter av klimatförändringar i form av skador orsakade av
extremväder redan är kännbara. Men finns det andra utmaningar i branschen som kommer av
indirekta effekter av klimatförändringar i andra länder?

En nationell marknad med internationella kopplingar
De stora svenska försäkringsbolagens primära marknad
är framförallt Sverige och Norden. I Sverige finns cirka
350 försäkringsföretag, en mindre andel av dessa är
utländska företag, filialer eller agenturer. Branschens
kopplingar till andra länder ligger således framförallt
i kapitalplaceringsverksamheten och i det faktum att
svenska försäkringsbolag återförsäkrar genom utländska
återförsäkringsbolag.
Investerat kapital
Svenska försäkringsbolag investerar i stor utsträckning
kapital och pensionssparanden globalt vilket påverkar
exponeringen för klimatrisker. På en samlad nivå tenderar
dock svenska pensionsfonder att ha lägre exponeringar
mot tillgångar med höga koldioxidutsläpp än andra länders pensionsfonder,87 vilket minskar risker för så kallade
strandade tillgångar, det vill säga tillgångar som helt tappar
sitt värde. Generella risker kan dock ändå föreligga för
förluster på grund av skador orsakade av klimatförändringar. Även om anpassningsrisken för Sveriges del, vad
gäller investeringsförluster förknippade med en plötslig
omställning till en mindre fossilbaserad ekonomi, bedöms
som liten, ser prognosen mer pessimistisk ut för Europa.
Därmed påverkas Sverige som en öppen ekonomi med
starka kopplingar till resten av världen i allmänhet och
Europa i synnerhet.88
Extrema väderhändelser i Sverige
I dag erbjuds svenska konsumenter och företag ett omfattande försäkringsskydd mot klimatrelaterade skador
vilket är relativt unikt. I många europeiska länder är det

inte längre möjligt att teckna en privat försäkring för
klimatrelaterade skador. Samtidigt har en del svenska
försäkringsbolag börjat se över sin policy för byggnation
på platser med mer utsatt klimatläge.89
Även om extrema väderhändelser förväntas bli allt
vanligare är Sverige mindre exponerat mot klimatrisker
än många andra länder. Statistiken visar att naturskador
i Sverige orsakade av extrema väderhändelser varierar
stort över åren. Försäkringskostnaderna för bränder
orsakade av torka 2018 ser vid skrivandet av denna
rapport, enligt uppgifter från branschföreningen Svensk
försäkring att bli lägre än väntat, delvis på grund av att
stora delar av de skogar som brann inte var försäkrade.90
Nya produkter
Katastrofobligationer, så kallade Cat bonds, har fått ett
rejält uppsving på försäkringsmarknaden på senare tid.
Pensionsfonden AP3 var först i Sverige med att investera i katastrofobligationer och väderrelaterade derivat.
Fondens investeringar i katastrofobligationer beskrivs
som strategiska och långsiktiga och syftar till att över
tid bära olika försäkrings-, väder- och klimatrisker. De år
som färre katastrofer inträffar förväntar sig fonden en god
avkastning, medan sämre år förväntas ge kännbara och
oundvikliga förluster, vilket är en del av strategin. På lång
sikt förväntas dock katastrofobligationer ge god avkastning.91
Branschens utmaningar
Svensk försäkringsbransch är exponerad för klimatförändringar i andra länder genom placering av kapital

87 Finansinspektionen 2016
88 Olovsson 2018
89 Kreditvärden 2018
90 Svensk Försäkring 2018
91 AP3 Tredje AP-fonden 2016
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Två frågor till Karin Wessman, hållbarhetschef på
Exportkreditnämnden (EKN)

EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export genom att försäkra företagens risk att
inte få betalt vid exportaffärer. EKN:s garantier gör svåra marknader tillgängliga och möjliggör fler,
säkra exportaffärer för såväl stora som små företag.
Hur ser EKN på klimatförändringar och risk?
Idag bedömer EKN klimatrisker i större projekt genom analys av information i miljö- och sociala
konsekvensbeskrivningar. Dels bedöms risker för projektet på grund av ett förändrat klimat, dels
projektets egna klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser från projektet. Tyvärr är det fortfarande brist på väl underbyggd och standardiserad information på projektnivå.
Har EKN en beredskap för klimatanpassning idag?
Beredskapen kan bli bättre bland annat genom systematiserad bedömning av klimatrisker och i
förlängningen de kreditrisker som uppkommer på grund av förändrade klimatförutsättningar. Ett ökat
beaktande av klimatrisker i vår portfölj är en förutsättning för att vi ska kunna göra korrekta finansiella riskbedömningar och därmed fortsätta främja svensk export över tid.

internationellt samt genom återförsäkring på den internationella marknaden. Fokus i klimatarbetet har hittills i stor
utsträckning varit att styra placeringar bort från miljöförstörande verksamhet och de mest uppenbara riskerna för
strandade tillgångar. Hur kommer denna bransch, med
långsiktig placeringshorisont, att klara av att ta nästa
steg i bedömningar av klimatrisker, de som handlar om

att bedöma risker för förluster orsakade av extrema
väderhändelser och följdeffekter av global uppvärmning?
Hur kommer svensk försäkringsbransch hantera risker för
ökade kostnader för återförsäkringar? Kommer svenska
konsumenter och företag även fortsättningsvis kunna
erbjudas ett generöst skydd mot klimatrelaterade skador
givet konsekvenser av klimatförändringar i andra länder?

Fakta svensk försäkringsbransch
Antal försäkringsbolag i Sverige

350

Svenska försäkringsbolagsfinansiella tillgångar 2017

4600 miljarder kronor

Antal anställda i Sverige

20 000

Utbetalda skadeersättningar 2017

45 miljader kronor

Tabell 8. Översiktlig fakta om den svenska försäkringsbranschen.

Potentiella hot och möjligheter för försäkringsbranschen i Sverige som kan drivas av effekter av klimatförändringar i andra
länder
Hot

Möjligheter

Risk för kapitalförluster orsakade av klimatförändringar i andra
länder

Tillväxtmöjligheter då behovet av försäkringar ökar som en följd
av ökade skaderisker

Risk för ökade kostnader för återförsäkringar orsakade av ökade
globala skadekostnader

Möjligheter att genom strategiska investeringar i klimatanpassningsåtgärder skapa framtida vinster

Tabell 9. Möjligheter och hot för den svenska försäkringsbranschen.
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”Försäkringskostnader väntas öka och även om
svensk försäkringsbransch är förhållandevis
nationell, så är branschen internationellt exponerad genom internationella återförsäkringar.”
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5

Tema: Människors
rörelsemönster
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Inom temaområdet människors rörelsemönster tittar vi närmare på hur klimatförändringar utanför Sverige kan leda till förändrade rörelsemönster genom ändrade preferenser för semesterresor eller genom förnyade val av boplatser, frivilligt eller av nöd, samt vad det kan få för effekter
i Sverige. Människors förflyttningar och resande kan påverka hälsa och välmående genom att
smittämnen och sjukdomar sprids på nya sätt eller genom ohälsa orsakad av extrema väderhändelser i regioner som man vistats i. Ökad befolkning, tillfälligt eller permanent, kan innebära möjligheter för Sverige i form av ökad efterfrågan på varor och tjänster och ökad tillgång
till arbetskraft och kompetens, men också till ökade påfrestningar på samhällets institutioner
som till exempel skolor, sjukvård, omsorg och rättsväsende.

Redan idag finns indikationer på att en tredjedel av de
människor i världen som är på flykt har tvingats till detta
av skäl relaterade till klimatförändringar. Totalt bedöms 65
miljoner människor vara på flykt i världen. Med ökade risker
för extrema väderförhållanden som en följd av klimatförändringar väntas levnadsförhållanden på fler platser runt
om i världen försvåras och fler människor drivas på flykt.
Förändrade klimatförhållanden i andra länder kan öka
människors utsatthet vid resor till andra länder, inte minst
risker förknippade med extrema väderhändelser. För
svensk del kan förändrade förutsättningar också ge stora
möjligheter då våra nordiska länders attraktionskraft som
turistmål kan öka, när svenska somrar blir längre och varmare, samtidigt som vinterhalvåret vid våra breddgrader
förväntas bli mer snörikt än till exempel i Alperna.

Översikt identifierade möjligheter och hot
inom temat människors rörelsemönster
Definition av möjlighet eller hot

Möjligheter

Hot

Förändrade rörelsemönster ställer krav på samhällets förmåga att anpassa sig
Möjlighet till ökad arbetskraftsinvandring
Möjlighet till ökad turism på kort sikt
Risk för minskad vinterturism på lång sikt
Risk för påfrestningar på resurser till följd av ökad
turism
Ökad risk för smittor till följd av förändrade rörelsemönster

Tabell 10. Möjligheter och hot inom temat människors
rörelsemönster.

5.1 Klimatförändringarnas effekt på människors

rörelsemönster
Klimatförändringarna kommer att påverka livsmiljöer
världen över vilket i sin tur påverkar människors möjligheter att leva och bo på olika platser. Ändrade väderförhållanden, tillgång till färskvatten och stigande havsnivåer
kommer påverka frivillig migration, men framförallt väntas
den så kallade ofrivilliga eller påtvingade migrationen öka.
Människor kommer tvingas lämna klimatutsatta områden
till förmån för de platser där klimatförändringarna påverkar levnadsförhållandena till en lägre grad.92
Anledningarna till att människor flyttar är långt fler än enbart extremväder och man ska inte förbise komplexiteten
i frågan om migration. Däremot kommer klimatförändringarna att förstärka redan befintliga utmaningar kopplade
till mat- och vattenbrist vilket i sin tur får en effekt på
migrationsmönster.93 Regioner med knappa tillgångar på
färskvattenresurser väntas stå inför potentiellt stora flyktingströmmar och klimatförändringarna väntas förstärka
urbaniseringstrenden i stora delar av världen.94
Klimatförändringar förväntas även få stor påverkan på
människors resande och inte minst på turismen. Turismen
är idag en av världens största industrier och den växer
snabbt. Precis som vilken marknad som helst är turism
beroende av utbud och efterfrågan. Allt eftersom den
globala uppvärmningen förändrar klimatförutsättningarna i världens länder, kommer en gradvis förskjutning av
turistresemål att ske.95 I Europa kommer framförallt norra
Europa att bli mer attraktivt på sommaren medan södra
Europa förväntas minska sin sommarturism på grund av
värmeböljor, men samtidigt öka turismen på våren och
hösten när klimatet är mildare.96 Klimatförändringar kan
leda till att den nuvarande dominerande gruppen av turister från Västeuropa reser mindre eller till och med stannar
i sitt hemland, vilket skulle innebära att det totala antalet

92 Laczko och Aghazarm 2009
93 SEI 2015
94 Mobjörk och Johansson 2014 s. 15
95 Hamilton m.fl. 2005 s. 246
96 IPCC 2014 s. 1283
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internationella turister i världen minskar.97 Denna minskning av internationella turister kommer dock begränsas på
grund av befolkningsökningen och ekonomisk tillväxt.98
Många omvärldsfaktorer påverkar människors val när det
gäller resande. Den generella socioekonomiska utvecklingen, såsom befolkningens åldersstruktur, ekonomisk
tillväxt och kostnader för transporter är några av faktorerna som styr resandet starkast.99 Klimatfaktorer är emellertid också viktiga och samspelar med de ovan nämnda
socioekonomiska faktorerna.100
Klimatförändringar påverkar redan val av destinationer
kopplat till olika säsonger och den trenden kommer san-

nolikt att förstärkas. Detta kommer påverka både turismens mönster i Sverige och svenskarnas utlandsresor.101
Klimatförändringarna kommer att påverka turisters val av
resmål och detta kan leda till förändrad lönsamhet och i
förlängningen utslagning av företag knutna till vissa resmål medan andra kan gynnas och nya kan växa fram.102
Förändringar i hur människor rör sig över världen kan
också påverka människors hälsa. Risken för spridning
av sjukdomar och introduktion av nya smittämnen och
smittbärande arter till Sverige kan komma att öka, genom
bland annat migration och internationellt resande.103 Vårt
resande men också dagens snabba handelstransportsystem kan bidra till att sjukdomsspridande djur och insekter,

97 Hamilton m.fl. 2005 s. 253
98 Mobjörk och Johansson 2014
99 SOU 2007:60 s. 404
100 SOU 2007:60 s. 404
101 SEI 2015
102 SOU 2007:60 s. 404
103 MSB 2012
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vilka idag dör ut naturligt på grund av ofördelaktigt
klimat i Sverige, kan få fotfäste och överleva när klimatet
i Sverige blir mer fördelaktigt för dem.104 Sandmyggor
som sprider leishmaniasis förväntas till exempel kunna
etablera sig i södra och mellersta Sverige och risk finns
även för att myggor som sprider den subtropiska denguefebern kan överleva i landets södra delar framöver.105
Bakterietillväxten i livsmedel på grund av brutna kylkedjor
ökar generellt vid högre temperaturer. En brittisk studie
visar att salmonellarisken ökar med 12 procent för varje
grad som medeltemperaturen stiger över 6 grader C.106
Klimatförändringarna förväntas också ge effekter som vi i
dagsläget inte kan förutsäga. Det kan till exempel handla
om introduktion av nya smittor, infektionssjukdomar och
förändrad smittspridning.107

5.2 Metod och avgränsning

I detta kapitel diskuteras människors förändrade rörelsemönster utifrån de två perspektiven migration och turism (in
till Sverige), som används som indikatorer för att identifiera
vilka länder Sverige är starkast kopplad till. Baserat på statistik över antalet migranter som kommit till Sverige och från
vilka länder, samt medelvärde på antal utländska turister i
Sverige under perioden 2011-2014,108 har de 10 länder som
Sverige är starkast kopplad till identifierats. Anledningen
till att människor flyttar till Sverige är främst familjeanknytning.109 Genom att titta på de länder Sverige har starkast
koppling till, och klimatförändringar i de länderna, kan man
få en indikation på hur Sverige kommer att påverkas av
klimatförändringarna utifrån förändrade rörelsemönster.
Dessutom kan människors rörelsemönster i form av
turism till Sverige få ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Då turism är en av världens största industrier och
växer snabbt, kan turism betyda både risker och möjligheter för Sverige.

5.3 Hur påverkas Sverige?

Figur 9 visar att Sverige de senaste åren tagit emot den
största andelen migranter från Syrien (123 972 människor
under åren 2007-2016). Syrien är ett land som förväntas
drabbas hårt av klimatförändringarna. Landet står inför
svåra utmaningar att hantera framtida klimatrisker på
grund av sin exponering för klimatförändringar och en
kapacitet till anpassning som försvagats på grund av en
lång period med oroligheter och krig. Tidigare flyktingvågor till Sverige har kommit från till exempel Somalia
och Afghanistan, även dessa är områden där förmåga till
anpassning är låg på grund av långa perioder med konflikter, samt där klimatanpassning i sig kan ha bidraget till
konflikter genom brist på livsmedel och andra resurser.

Det finns forskning som tyder på att fysiska klimatförändringar är en del av de bakomliggande orsakerna till
konflikter som de senaste åren drivit flyktingar till Sverige,
läs mer om detta i avsnitt 8.1 under temat geopolitik.
Den näst starkaste kopplingen genom migration har
Sverige med Irak varifrån 45 259 personer migrerat till
Sverige mellan åren 2007 och 2016. Likt Syrien förväntas
Irak uppleva mer intensiva värmeböljor och förvärrad
torka framöver, vilket kan påverka antalet människor som
tvingas migrera från regionen.
Sverige tar emot flest migranter från Mellanöstern och
Somalia, områden som är hårt drabbade av vattenbrist.
Tidigare har migrationsmönstret sett ut så att de flesta
som migrerar på grund av tvång, såsom flyktingar, stannar
i närområdet. Klimatförändringarna kommer dock att leda
till att länderna kring Syrien, Irak och Somalia kommer
drabbas av resursbrist vilket i sin tur kan tvinga folk att
flytta längre än vad som tidigare varit normen, om länder i
närområdet inte lyckas med klimatanpassningsåtgärder.
Den tredje starkaste kopplingen inom migrationsområdet finns mellan Sverige och Polen. Från Polen kom 43
013 migranter under tidsperioden 2007-2016. Polen, likt
Sverige, förväntas inte drabbas lika hårt av klimatförändringarna som resten av Europa. De flesta migranter från
andra Europeiska länder kommer till Sverige av ekonomiska skäl då de ekonomiska utsikterna som erbjuds i Sverige
är mer attraktiva än det som erbjuds i deras hemland.110
Oavsett om klimatförändringar är en delförklaring eller
inte till uppkomsten av konflikter som i förlängningen lett
till migration till Sverige, så kan frågan ställas om antalet
migranter under en historisk period är relevant för att
identifiera Sveriges kopplingar till andra länder och sedan
indirekta effekter av klimatförändringar. Vad är det som
säger att framtida klimatflyktingar kommer från dessa
länder? Enlig Migrationsverket är familjeanknytning det
vanligaste skälet till att människor flyttar till Sverige111, och
framtida utsatthet för fysiska klimatförändringar i länder
från vilka Sverige redan tagit emot många flyktingar, kan
tala för att kopplingarna till dessa länder är relevanta.
Det finns inte några bevis för att klimatförändringen i
sig kommer att innebära storskalig migration till Sverige.
Däremot gör Sveriges relativt sett gynnsamma geografiska
förutsättningar vid mer omfattande klimatförändringar att
Sverige kan komma att bli mer attraktivt att bo i. I takt
med att klimatförhållanden i andra delar av världen driver
människor på flykt, kan möjligen sannolikheten öka för
att fler människor ska söka en framtid i Sverige. IPCC

104 Länsstyrelsen 2011
105 Lindgren 2012
106 Kovats m.fl. 2004
107 Socialstyrelsen 2011
108 Tillväxtverket 2015
109 Migrationsverket 2018
110 Raneke och Wennersjö 2013
111 Migrationsverket 2018
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Figur 7. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.

konstaterar i utvärderingsrapporten 2014 att klimatförändringar tenderar att drabba de allra fattigaste människorna hårdast, och dessa människor har begränsade
möjligheter att migrera långa sträckor112. Det kan möjligen
tala mot migrationsströmmar till Sverige orsakade av
klimatförändringar i en närstående framtid. Resonemangen tenderar dock att bli spekulativa. Ytterligare forskning
och utredning behövs för ökad förståelse av sannolikheten för klimatdriven migration till Sverige.

Figur 10 visar vilka länder flest turister till Sverige kommer
ifrån. I Sverige är turismen en snabbt växande sektor.
Antalet personer som är sysselsatta inom turistnäringen ökar för varje år. På lång sikt förväntas turismen att
fortsätta öka starkt, framförallt under sommarsäsongen.
Denna tillväxt väntas vara ett resultat av ökande global
uppvärmning som leder till högre sommartemperaturer i
de dagsläget populära semesterområdena i södra Europa.
Förhöjda sommartemperaturer i södra Europa kan leda till

112 IPCC 2014, s. 768
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Figur 8. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.

torka, värmeböljor och vattenbrist och kan därför komma
att bli ett mindre attraktivt resmål för turister. Samtidigt
förväntas luft- och vattentemperaturer i Sverige att öka
och skapa ett behagligt semesterklimat och sommar
säsongen beräknas bli längre.113
Hela Europas vinterhalvår kommer att påverkas av ett
allt varmare klimat. Ökade temperaturer kommer leda till

minskad snömängd i Alperna och vintersäsongen kommer
generellt att bli kortare. Detta kommer att ändra villkoren
för vinterturism i hela Europa. Förändrade resemönster i
Europa kan i sin tur påverka turismen i Sverige. Även om
skidsäsongen i Åre beräknas att kortas med upp till fem
veckor fram till 2039, så framhålls Åre som en turistdestination med stora möjligheter. Eftersom klimatpåverkan i Sverige beräknas vara mindre än i andra Europeiska länder på

113 SOU 2007:60 s. 515
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sydligare breddgrader, kommer Sveriges vara ett attraktivt
vinterresmål, trots potentiellt kortare säsong.114

5.4 Risker och möjligheter för Sverige
Förändrade rörelsemönster ställer krav på
samhällets förmåga att anpassa sig
Migration handlar inte enbart om förflyttningen av
människor från ett land till ett annat, utan kan även
innebära en ökad urbanisering. I dagsläget pågår
globalt en förflyttning av människor från landsbygden in
till städer, och klimatförändringar förväntas påskynda
denna process.115 Urbaniseringen kan leda till växande
slumområden i utkanten av städerna där samhället har
svårigheter att tillgodose växande behov.116 Hälften av
världens befolkning bor idag i städer. 2050 förväntas
den siffran stiga till ca 70%117 En ökande befolkning i
städerna kommer leda till förändrade behov i samhället
såsom en förbättrad målgruppsanpassad information
exempelvis med avseende på språk och val av informationskanaler.118 Vidare kommer den ökade folkmängden
att leda till större tryck på samhällsviktiga infrastrukturer
som sjukhus, vatten och sanitet. Efterfrågan och behovet
av el- och energi kommer även att höjas i samma takt.119
Dessutom ska en avfolkad landsbygd försörja städerna
med livsmedel.
Försvarsberedningen har konstaterat att klimatförändringarna kan ligga till grund för en ökad andel ofrivillig migration
som resultat av andra länders misslyckade klimatanpassningar.120 Några av de konsekvenser som förväntas är ökad
risk för social oro121 och ökat tryck på resurser. Städer i
relativ närhet till områden som drabbas av negativa klimateffekter kommer att utgöra mål för flyktingströmmar.122
Som vi konstaterat ovan behövs ytterligare forskning och
utredning för att analysera sannolikhet och konsekvenser
av ofrivillig klimatdriven migration. Vi kan dock konstatera
att klimatförändringar kommer påverka människors rörelsemönster, vilket kommer ställa krav på samhällets förmåga att anpassa sig. För Sveriges del kan det handla både
om anpassning i Sverige, om migrationstrycket ökar, men
också om att från svenskt håll bidra till anpassning i andra
delar av världen, genom bistånd, genom säkerhetsarbete
eller genom export i samband med samhällsomställningar.
Möjlighet till ökad arbetskraftsinvandring
Klimatförändringarna förväntas bygga på den ekono-

miska obalansen i världen genom att de som drabbas
hårdast oftast är de som redan i dagsläget är mest ekonomiskt utsatta. Regioner som både är exponerade för
klimatförändringar och har låg förmåga till anpassning är
de som kommer att lida störst ekonomisk förlust på grund
av minskad produktivitet.123
Forskningen uttrycker enighet om att länder med lägre
exponering och högre förmåga till anpassning, som exempelvis Sverige, har möjlighet till konkurrensfördelar och
enskilda klimatfördelar, särskilt inom jordbruk och vattenbruk, vilket kan leda till ekonomisk tillväxt. Samtidigt kommer sårbarheten att öka i östra och södra Europa, genom
ökade risker för försämrad jordbruksproduktivitet och
försämrad ekonomisk produktivitet som helhet.124 Sverige
är ett föregångsland genom sina förutsättningar att bidra
med konkurrenskraftiga löner och attraktiva förhållanden,
vilket är kärnpunkter för att ökad arbetskraftsinvandring
som kan följa av försämrade villkor i andra delar av Europa
och andra delar av världen.125
Möjlighet till ökad turism på kort sikt
Ökad förekomst av värmeböljor sommartid i Södra Europa och sämre förutsättningar för vinterturism i Alperna
kan leda till möjligheter för ökad turism i Sverige, både
under sommar och vinterhalvåret. Den förlängda sommaren och det varmare klimatet i Europa kommer att
göra Sverige till ett mer attraktivt semesterresmål vilket
kan leda till stor expandering av turistnäringen och stora
samhällsintäkter. Mot slutet av seklet kan september ha
ungefär samma månadsmedeltemperatur som augusti
har i dag och maj månads medeltemperatur kan börja
närma sig den vi i dag har i juni. Dessa stigande temperaturer kommer att slå hårt mot de idag populära skidåkningsområdena, såsom Alperna som länge har varit ett
attraktivt område för alpina sporter. Klimatförändringarna
kommer förkorta vintern i dessa områden och minska
mängden snö vilket bidrar till en minskande industri.
Detta kan i sin tur resultera i att människor istället åker till
norra Europa för att utöva dessa aktiviteter.126
Risk för minskad vinterturism på lång sikt
Trots att ett mildare klimat i Norden kommer att leda till ökad
turism under sommarhalvåret, finns en risk att kortare vintrar
på sikt kan komma att påverka turistnäringen negativt. På
längre sikt beräknas en kortare vintersäsong kunna kosta
Sverige 20 miljarder kronor i förlorade intäkter.127

114 SOU 2007:60 s. 408-409
115 Mobjörk och Johansson 2014 s.17
116 Mobjörk och Johansson 2014 s. 15
117 United Nations 2018
118 MSB 2012
119 SOU 2007:60
120 Mobjörk och Johansson 2014 s. 17
121 MSB 2012
122 SOU 2007:60
123 SEI 2015
124 OECD 2015
125 Emilsson 2014 s. 20-21; Barnett och Webber 2009 s. 37
126 SOU 2007:60
127 SOU 2007:60
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Risken är att den förkortade vintern som drabbar övriga
Europa, även med viss fördröjning kommer att drabba
Sverige. Den sammanlagda förlusten fram till sekelskiftet
skulle därmed kunna uppgå till cirka 20 miljarder kronor,
under antagandet att förändringarna börjar bli märkbara
kring 2050. Denna uppskattning tar dock inte hänsyn till
möjligheten att göra konstsnö. De positiva effekterna av
ökad sommarturism uppskattas dock även på sikt bli
väsentligt större än möjliga negativa konsekvenser för
vinterturismen.128
Risk för påfrestningar på resurser till följd av ökad
turism
Ökad turism kan leda till ökad trängsel och stora belast-

ningar på miljön. Efterfrågan på badstränder, campingplatser, vägar, bebyggelser, vandringsleder och golfbanor
kan leda till målkonflikter med andra naturintressen. Den
ökade turismen riskerar även att avancera redan befintliga intressekonflikter kring t.ex. mark. Ett exempel på
detta är hur rennäringen idag konkurrerar med turismen
om krympande fjällområden. I norr drabbas redan rennäringen av hundspann och skoteråkning.129
Ökad risk för smittor till följd av förändrade rörelsemönster
Ökad förflyttning av människor, mat och boskap mellan
Sverige och resten av världen, leder till risker för att smittsamma sjukdomar kommer in och sprids inom landet.

128 SOU 2007:60
129 SOU 2007:60 s. 397
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Detta hot förstärks om ett förändrat klimat leder till att
importerade sjukdomsspridande organismer överlever
och kan sprida smittan vidare i Sverige.
Ett varmare klimat liksom översvämningar ökar risken för
att svenska turister kan utsättas för vatten- och matburna
infektionssjukdomar på turistorter. Många mikroorganismer
i livsmedel och dricksvatten tillväxer snabbare vid högre
temperaturer, och översvämningar kan orsaka inläckage
av smittämnen i dricksvattentäkter, bevattningsvatten och
åkermark. Infekterade turister kan sedan ta med sig infektionen hem och orsaka att smittan sprids vidare i Sverige.

kan komma in i Sverige och överleva och etablera sig i
svenska ekosystem när klimatet blir mer fördelaktigt för
dem. Smittbärande människor (ex denguefeber, malaria)
och djur (ex leishmaniasis) kan sedan föra in smittan för
vidare smittspridning antingen av nyintroducerade arter
eller av inhemska arter.130

Ett allt snabbare globalt transportsystem och internationellt resande medför att smittspridande insekter och djur
130 SOU 2007:60
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FALLSTUDIE:

Den svenska sjukvården
Digitalisering av svensk sjukvård en möjlig
exportprodukt?

Klimatförändringar riskerar att leda till ökad spridning av sjukdomar och bakterier och detta
tillsammans med utmaningarna med extrema väderhändelser, riskerar att skapa stor påfrestning på sjukvården globalt. Svensk sjukvård kan komma att möta påfrestningar orsakade av
fysiska klimatförändringar i Sverige, om än i mindre grad än i många andra delar av världen.
Samtidigt pågår en digitalisering av svensk sjukvård, en utveckling som hittills inte legat i
framkant globalt sett, men där höga ambitioner nu finns på nationell nivå. Digitaliseringen förväntas öka effektivitet och höja kvalitet inom vården. Hur påverkas då vården och den digitaliseringsresa den står inför av klimatförändringar i andra länder? Är effekterna enbart förknippade med hot, eller kan här också finnas möjligheter?

Global uppvärmning leder till stora utmaningar för
global sjukvård
Klimatförändringar kan få allvarliga konsekvenser för
mänskligt liv och hälsa och därmed leda till utmaningar
för sjukvården globalt. Förhöjd risk för infektionssjukdomar,
försvårad livsmedelssäkerheten och minskad tillgång
till friskt vatten är några möjliga konsekvenser av global
uppvärmning. Dödliga värmevågor och sjukdomsepidemier tynger redan vårdsystem i många länder, framförallt
utvecklingsländer som drabbas hårdast på grund av att
sjukvården där är mindre utvecklad.131 Redan vid relativt
små skillnader i temperatur och nederbörd kan stora förändringar vad gäller smittorisken för infektionssjukdomar
som sprids via vatten och myggor ske.132 Högre temperaturer gynnar tillväxten av bakterier i dåligt förvarade
livsmedel, liksom i dricksvatten och badvatten vilket kan
leda till omfattande magsjukdomar.
Utbrott av smittsamma sjukdomar i Sverige, inklusive
influensaepidemier, kommer att kräva mer av sjukvården
framöver, men även om sjukvården i Sverige kan komma
att påverkas av direkta klimatförändringar är följderna i
dagsläget små jämfört med i fattigare länder. Effekterna
av klimatförändringar och miljöpåverkan drabbar de fattigaste hårdast eftersom de har minst kapacitet att undvika
eller anpassa sig. En fungerande hälso- och sjukvård är

otroligt viktig då sämre förutsättningar överlag finns att
skydda sig mot hälsohot.133
Digitaliseringen av vården
E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att
fokusera på genomförande av Vision e-hälsa 2025, att
Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Experter menar dock att trots att Sverige i många avseenden är ett föregångsland när det gäller digitalisering, så
ligger vi efter när det gällande digitalisering av sjukvården.134
Samtidigt lever och frodas en stark svensk innovationstradition i startup-världen. Om utgångspunkt tas i bedömningen att klimatförändringar dels ger sämre tillgång till
sjukvård i fattigare länder, dels ökad smittorisk globalt i
och med människors förflyttningar - hur kan svensk innovation inom sjukvård bidra till ett bättre läge?
Ett område där det finns höga ambitioner är användarvänlig artificiell intelligens, AI, där Sverige ska bli bäst i
världen. Det gäller bland annat inom sjukvården, enligt
den nationella inriktning för AI som antogs av regeringen
i maj 2018.135 En del forskare pekar dock på att Sverige
och Europa ligger långt efter de stora AI-aktörerna USA

131 WHO 2018
132 Lindgren 2014
133 WHO 2018
134 Blix m.fl. 2018
135 Regeringskansliet 2018
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Två frågor till Sarah Lidé, PwC, expert på digitalisering
inom vården
Vilka utmaningar och möjligheter ser du för den svenska sjukvården vad gäller den digitala
omställningen?
Hälsosektorn i Sverige, liksom i många andra utvecklade länder, kommer möte stora resursutmaningar, både i form av ökad efterfrågan och minskat utbud. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
uppskattar att det kommer behövas ytterligare 95 000 anställda inom hälso- och sjukvården och
ytterligare 146 000 anställda inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Samtidigt ökar medborgarnas krav på tillgång till omsorgstjänster.
Tekniken möjliggör nya sätt för oss att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll
som vårdpersonal i framtiden kommer att spela. Samtidigt är det tydligt att olika patientgrupper
kräver olika typer av vård och vården kan inte levereras på ett standardiserat sätt. Tekniken är inte
lösningen på alla problem, men digitala lösningar och ny teknik frigör resurser och tid, och kan öka
tillgången till expertis i hela landet.
På vilket sätt kan Sverige bidra till en mer tillgänglig vård på andra platser i världen?
Trots alla utmaningar, så är svensk hälso- och sjukvård fortsatt rankad som en av de bästa i världen.
I kombination med Sveriges starka tradition av klinisk forskning och teknologisk innovation, ger det
oss potential att ligga i framkant avseende lösningar på hälsoproblem orsakade av klimatförändringar. Digitalisering är en viktig komponent, som både kan bidra till att utveckla forskning, t.ex. vid
kliniska studier, och för att exportera svensk klinisk expertis.

och Kina.136 Ökade satsningar på forskning och utveckling
behövs för att bana väg för fler startups inom AI-genren.
Med AI kan en del av läkarens kompetens ersättas, samtidigt som läkarbesök på kort tid utlovas, dygnet runt.
Sjukvårdssektorns utmaningar och möjliga expansion
Svensk sjukvårdssektor förväntas påverkas av direkta
klimatförändringar, men inte i lika stor utsträckning som
sjukvård i många andra länder. På svensk nationell nivå

finns höga ambitioner avseende nyttjandet av ny teknik
och artificiell intelligens. Kan ambitionerna skapa förutsättningar för svensk innovation som kan bidra till att lösa
globala problem? Med eskalerande behov av vård, orsakade av klimatförändringar, kommer efterfrågan inte bara
på tekniska lösningar, utan även på mänsklig kompetens
att öka. Kommer den utvecklingen äventyra personalförsörjningen för svensk sjukvård, när behov och efterfrågan
ökar i andra länder?

Fakta digitaliseing av svensk sjukvård
Företag och aktörer med digitala vårdtjänster riktade till patienter
i Sverige

ca 40

Kostnad för digital vård januari-november 2017

ca 140 miljoner kronor

Nätläkarbesök i Sverige juni-november 2018

ca 210 000

Tabell 11. Översiktligt fakta om den digitala sjukvården i Sverige.

Potentiella hot och möjligheter för sjukvårdssektorn i Sverige som kan drivas av effekter av klimatförändringar i andra länder
Hot

Möjligheter

Ökad spridning av sjukdomar och bakterier leder till ökad belastning på sjukvården i Sverige

Möjligheter att expandera svenska digital innovation inom
sjukvården till andra länder

Tabell 12. Möjligheter och hot för den svenska sjukvårdssektorn.
136 SVT 2018
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Inom temat infrastruktur tittar vi närmare på energisektorn. De indirekta effekterna för Sverige
av klimatförändringar i andra länder kan medföra olika risker och möjligheter inom ramen för
vad som kan klassificeras som infrastruktur.
Klimatförändringar i andra länder kan innebära stora risker för påverkan på infrastrukturen i
de länderna, och det kan på olika sätt få indirekta effekter på Sverige. Dessa indirekta effekter
fångas genom andra teman i denna rapport. Till exempel kan behov av klimatanpassningar av
infrastruktur i form av transportsystem i andra länder få effekter på svensk export, om svenska företag erbjuder konkurrenskraftiga lösningar på problem.

Sverige har en stark koppling till andra länder genom
energisektorn. Import och export av bränslen skapar beroende till andra länder och inom denna sektor finns stora
risker för indirekta effekter av fysiska klimatförändringar.
Tack vare Sveriges goda förmåga att producera fossilfri
energi kan det även inom energisektorn uppstå möjligheter
till framtida expansion genom export.

Översikt identifierade möjligheter och hot
inom temat infrastruktur
Definition av möjlighet eller hot

Möjligheter

Hot

Risk för skador på energiinfrastruktur till följd av
extremväder
Risk för ökade elpriser till följd av ändrade
förutsättningar för elproduktion
Möjlighet till ökad innovation och energieffektivitet
till följd av fördelaktigare klimat
Möjlighet till ökad export av svensk el till följd av
ändrade förutsättningar för elproduktion

Tabell 13. Möjligheter och hot inom temat infrastruktur.

6.1 Klimatförändringarnas effekt på infrastruktur

Klimatförändringar väntas leda till ökad frekvens av stormar, jordskred, översvämningar, stigande havsnivåer och
kusterosion. Förändringar som dessa medför stora risker
för skador och avbrott på infrastruktur runt om i världen,
vilket i sin tur kan leda till stora ekonomiska förluster.137
Produktionsavbrott och skador på betydande infrastruktur väntas inom gas-och oljesektorn till följd av extremväder, förhöjda havsnivåer samt smältande permafrost.
Detta kan få konsekvenser som ökade kostnader för

både konstruktion och utvinning av olja och gas. Klimatförändringar väntas kunna gynna energisektorn genom
att nya områden blir tillgängliga för utvinning av olja och
gas i området kring Arktis, där även nya transportvägar
kan komma att öppnas.138 Politiska beslut på policynivå
som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser genom
att begränsa utvinning av fossila energikällor, kan dock
motverka sektorns möjligheter till sådan expansion.
Även ändrad el- och energianvändning förväntas som
ett resultat av klimateffekter och ökad levnadsstandard.
Efterfrågan på el bedöms stiga i höginkomstländer då behovet och användningen av luftkonditionering ökar i takt
med att somrarna blir varmare.139 Under vinterhalvåret
minskar istället behovet av uppvärmning.140 I låginkomstländer är det främst stigande inkomster som driver på en
ökad energianvändning.141
Då både el- och energiinfrastruktur världen över bedöms påverkas av olika typer av skador och förluster
till följd av framtida klimatförändringar, kommer stora
satsningar av respektive land krävas för höjd beredskap
och motståndskraft. Samtidigt är det svårt att estimera
utvecklingen, vad gäller både klimateffekter och framtida
efterfråga.142 Efterfrågan på renare former av el väntas
dock öka, samtidigt som regionala studier visar på att
det inte kommer att ske några stora förändringar på vissa
former av elproduktioner, ex vindkraft, förrän år 2050.143
I denna studie står energisektorn i fokus. Beträffande
övriga effekter på infrastruktur är risken för skador och
förluster som störst i lågt liggande urbana och rurala
områden, främst på grund av de stigande havsnivåerna.
Dessa kan leda till tillfälliga störningar i havsnära infrastruktur som oljeriggar, flygplatser med mera .144 Elva

137 IPCC 2014 (10)
138 Mobjörk och Johansson 2014 s. 24
139 Mobjörk och Johansson 2014 s. 23
140 IPCC 2014 (10) s. 665
141 Mobjörk och Johansson 2014 s. 23
142 Mobjörk & Johansson 2014 s. 24
143 IPCC 2014 (10)
144 Foresight 2011

Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder | Tema: Infrastruktur 63

procent av världens flygplatser anses vara så pass lågt
geografiskt belägna att de omfattas av denna risk.145
Flygtrafiken kan även behöva anpassas till förändrade
vindmönster som en effekt av klimatförändringarna. Detta
kan påverka transporttider och bränslebehov, i både
positiv och negativ riktning.146

6.2 Metod och avgränsning

Infrastruktur är ett brett begrepp som fångar många
samhällsviktiga funktioner, bland annat transportvägar
och energisektorer. Effekter av klimatförändringar som
stigande havsnivåer, värmeböljor och stormar kommer
alla att utsätta infrastrukturen världen över för svåra prövningar. Sverige kan komma att påverkas på många sätt.
Exempelvis kan förutsättningar för svensk handel och
export komma att försämras av en haltande infrastruktur i
andra länder.

Påverkan på övrig svensk infrastruktur, så som exempelvis byggnader och vägnät, uppstår framförallt som en
följd av direkta effekter av klimatförändringar i Sverige
och omfattas därför inte av denna analys. Internationella
infrastrukturkopplingar bedöms i huvudsak beröra importoch exportfrågor, och omfattas av avsnittet som behandlar handel. Hot och möjligheter relaterade till kommunikationsnät har beaktats, men otillräcklig data har begränsat
analysen på detta område.
Baserat på data från SCB har de länder som Sverige
har starkast kopplingar till inom energisektorn identifieras.
Dessa har sedan granskats ur ett sårbarhetsperspektiv
för att belysa indirekt påverkan av Sverige inom infrastrukturområdet.

Under temat infrastruktur har vi valt att fokusera på energisektorn, där Sverige är starkt beroende av andra länder
för import av gas och olja, samt Sverige som producent
av fossilfri el har stor potential. Cirka en tredjedel av
Sveriges energibehov importeras, nästan uteslutande i
form av olja.147

145 Foresight 2011
146 Foresight 2011
147 SOU 2007:60 s. 467
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Infrastruktur – Total import av olja och gas
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Figur 9. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.

6.3 Hur påverkas Sverige?

Precis som med andra globala råvaror bestäms kostnaden och tillgången på råvaror som olja och gas av global
efterfrågan och utbud. De tre länder som identifieras som
är kritiska för dagens svenska energiförsörjning i form av
olja och gas är Ryssland, Norge och Nigeria.148 Nästan
hälften av Sveriges import av olja och gas levereras av
Ryssland.149 Danmark och Norge levererar majoriteten

av gasimporten. Klimatförändringar i dessa länder som
är primärkällor för svensk energiförsörjning sett till olja
och gas riskerar att påverka Sverige genom både ökade
energipriser samt störningar av importen på grund av
problematik i försörjningskedjan.150
Figur 11 visar Sveriges kopplingar till andra länder genom
import av olja och gas. Sverige importerar mer än 40 %
av sin olja från Ryssland151, som även är en stor han-

148 SCB 2018c
149 SCB 2016
150 Mobjörk och Johansson 2014 s. 25
151 SCB 2016
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Infrastruktur – Total import och export av el
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Figur 10. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.
delspartner för övriga Europa.152 Klimatpåverkan som förväntas för Ryssland inkluderar ökande sommarvärmeböljor
som kan påverka driftseffektivitet vid produktion och
upptining av permafrost som kan påverka gasledningar.
Som en stor global gasproducent kan eventuella effekter
på Ryssland också påverka den globala gasmarknaden
och därmed kostnaden för importen från Sverige.153
Klimatpåverkan som förväntas i Norge inkluderar värme-

böljor och ökad risk för bland annat översvämningar och
stormar. En stor del av den gas som används i Sverige
produceras i Nordsjön, som inte väntas påverkas särskilt
hårt av kraftiga vindar, vilket innebär att ledningen av gas
till Sverige sannolikt inte kommer att påverkas så kraftigt
av klimatförändringar.154
Figur 12 visar Sveriges totala import och export av el.
Klimatförändringar riskerar att öka politiseringen av

152 Economy Watch 2010
153 Mobjörk 2011
154 SOU 2007:60 s. 249
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energisektorn, vilket kan äventyra den svenska strategin att basera försörjningstryggheten på internationella
marknader.155 Med en integrerad energimarknad där
Europas import av energi förväntas motsvara närmare
70 % av energianvändningen år 2030, utgör internationell
destabilisering till följd av klimatförändringar och politiseringen en stor risk för försörjningstryggheten.156 Vidare ser
forskningen stora möjligheter för den svenska vattenkraften när det gäller att tillgodose Europas elbehov.157 Detta
är dock en möjlighet som är svår att sätta värde på idag,
då den är beroende av framtida teknikutveckling, politik
och efterfråga.
Beträffande infrastruktur och vattenförsörjning, kommer
klimatförändringarna som nämnts tidigare, ha en stor
inverkan. Bland faktorer kan nämnas att stigande havs
nivåerna kan påverka oljeriggar, flygplatser mm. Klimatförändringarna kommer resultera i en större efterfrågan av
teknik som säkrar tillgång till och som renar vatten. Här
ligger Sverige i framkant vilket innebär stora möjligheter
för export av tjänster och produkter.

6.4 Risker och möjligheter för Sverige
Risk för skador på energiinfrastruktur till följd av
extremväder
De risker som finns för svensk olje- och gasimport är
främst kopplad till ökad frekvens av avbrott och olyckor,
vilket förutom hinder för produktion och distribution kan
leda till stor negativ miljöpåverkan. Extremregn kan öka
sannolikheten för översvämningar, vilket i sin tur ökar
risken för skador på energiinfrastruktur, såsom kraftverk
och transformatorer. De flesta olje- och gasledningar är
underjordiska, vilket innebär att de i begränsad utsträckning påverkas direkt av klimatrisker. Skador kan dock
uppkomma i områden som, på grund av klimatförändringar, får en ökad påverkan av kraftiga stormar i havsområden, samt genom erosion i kustområden. Vidare riskerar
även rörledningar i områden med smältande permafrost
bli destabiliserande och förstörda.158
Uppskattningar från Europeiska kommissionen visar att
det årligen registreras tusentals väderrelaterade händelser i samband med transport av olja och gas genom
landbaserade rörledningar eller rörledningar under vatten.
Dessa händelser varierar i svårighetsgrad. Vissa kan vara
relativt obetydliga, medan andra kan leda till mer omfattande skador som leder till ekonomisk förlust för företag,
men även till miljöskador, eller värst fall förlust av liv.159

Klimatförändringar riskerar att öka frekvensen av väder
relaterade olyckor som drabbar olje- och gasdistributionsnät.160 Ökad förekomst av avbrott och olyckor förutses ge
stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Elproduktionen förväntas globalt förändras på grund av
förändrade temperatur- och nederbördsförhållanden.
Historiskt sett har stormar varit den främsta orsaken
till strömavbrott. Över hälften av alla skador orsakas av
träd som faller över kraftledningar.161 Eftersom klimatförändringen i vissa regioner av världen kan komma att öka
frekvens och/eller intensitet av stormar, kan det komma
att leda till ökande skador på kraftledningar och annan
infrastruktur kopplad till elproduktion.
Risk för ökade elpriser till följd av ändrade förutsättningar för elproduktion
Vattenbrist i stora delar av Europa kommer att påverka
elpriser och den totala vattenkraftspotentialen. Efterfrågan på el för kylning kommer att lägga ytterligare tryck
på elpriserna över hela Europa. Vissa delar av världen
riskerar att inte kunna fortsätta med sin el- och energiproduktion i samma utsträckning som förr, vilket i sin tur
kan leda till högre priser. Sverige kommer att bli drabbat
av detta inom energisektorn, men det skapar även en
möjlighet för en växande export av el. Även om Sverige
skulle bli självförsörjande inom el och även försörja delar
av Europa, så skulle den svenska marknaden komma att
påverkas om klimatförändringar leder till stigande globala
priser.162 Risken begränsas genom den snabba nyanläggningen av intermittent väderberoende kraftkällor som
vindkraft och solkraft.
Möjlighet till ökad innovation och energieffektivitet
till följd av fördelaktigare klimat
Sett till att Sverige har ett fördelaktigt klimat och är ett
av de mest miljöinnovativa länderna i världen163 så finns
goda förutsättningar för framtida energilösningar. Som
ett exempel är datacenters beroende av pålitliga och
kostnadseffektiva energikällor, samt stabila klimatförhållanden.164 Värmeböljor och torka förväntas påverka
elpriser och leda till ökat behov av kylning i, bl.a. södra
Europa.165 Detta ger förutsättningar för Sverige att genom
ett fördelaktigt klimat, med lägre exponering för klimatrelaterade risker säkerställa tillförlitliga energisystem. Detta
kan i sin tur leda till att det blir attraktivt att förlägga, t.ex.
datacenter till Sverige. Det finns redan idag en rad etablerade företag som valt att lägga sina datacenter i Sverige.
Fram till år 2025 förväntas mångmiljardbelopp årligen in-

155 Mobjörk och Johansson 2014 s. 25
156 SOU 2007 s. 467
157 Mobjörk och Johansson 2014 s. 25
158 IPCC 2014
159 Krausmann och Girgin 2014
160 Mobjörk och Johansson 2014 s. 24
161 IPCC 2014
162 Mobjörk och Johansson 2014 s. 25
163 Sworder 2017
164 Dybdal Christensen m.fl. 2018 s. 28
165 IPCC 2014 (10) s. 672; IPCC 2014 (23) s. 1282
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vesteras i Norden i fortsatt uppbyggnad av denna typ av
anläggningar.166 Datacenter i Sverige kan även skapa nya
förutsättningar för energieffektivitet, genom att genererad
överskottsvärme fångas upp och levereras som energi
och värme genom fjärrvärmesystem.167 Denna typ av innovativa lösningar skapar möjligheter till energibesparingar
och energieffektiv expansion på hemmaplan, men kan
också ha en potential i form av export av svenska kompetens och svenska lösningar till andra delar av världen.
Möjlighet till ökad export av svensk el till följd av
ändrade förutsättningar för elproduktion
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 leda till olika typer
av utmaningar för Sverige. Forskning pekar på att det
kommer att bli sämre produktionsförhållanden för vattenkraftsproduktionen i södra Europa och bättre i norra
Europa.168 Detta kan komma att gynna svensk export av
el, inte minst i form av vattenkraft, som i och med integrationen av den europeiska energimarknaden har förutsättningar att försörja större delar av Europa.169

166 Dybdal Christensen m.fl. 2018 s. 7
167 Wahlroos m.fl. 2017
168 Mobjörk och Johansson 2014 s .23
169 Mobjörk 2011 s. 18
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”Med väl planerad klimatanpassningsåtgärder,
och med ett framsynt och lösningsfokuserat
svenskt förhållningssätt, har Sverige som land
möjlighet att göra skillnad.”
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FALLSTUDIE:

Energibranschen

Energibolagens exportmöjligheter
Hållbar energiproduktion är avgörande för hantering av klimatfrågan och således en global
angelägenhet. Samtidigt tenderar energipolitik ofta ha en nationell prägel. I Sverige täcker
inhemsk elproduktion den totala elanvändningen, vilket kan tala emot ytterligare elproduktion
nationellt sett. I ett bredare perspektiv där överföringskapacitet till Europa kan ge den totalt
sett bästa miljönyttan gäller möjligen det omvända. Sveriges energiproduktion och försörjning
genomgår en stor förändring där politiska beslut, stora investeringar och affärsmöjligheter är
grundläggande komponenter. Samtidigt ökar efterfrågan på hållbar energi i många europeiska
länder till följd av ökad intensitet i både klimatmitigering och klimatanpassningar.
Nordisk och europeisk energiproduktion
Att Sverige och Norge har närmast klimatneutral elproduktion, och att kolkraftverk i norra Europa samtidigt är
aktiva kan tala för att Sverige bör satsa på att bli stor netto
exportör av el. Ett exempel är vindkraften där Sverige
har bland de bästa förutsättningarna i världen, samtidigt
som Europa har ett stort behov av förnybar el. Parallellt
har EU:s handel för utsläppsrätter reformerats i grunden.
Utsläppsminskning i ett land leder till att EU:s samlade
utsläpp minskar i motsvarande grad. Elexport med hög
del vattenkraft till ett land som exempelvis Norge ger
därför lägre klimatnytta jämfört med export till Polen, som
har över 80 procent kolkraft. Det gör att svenska fossilfria
energiproduktion får en direkt klimatnytta.
Vindkraften kan uppskattningsvis minska klimatutsläppen
i EU med cirka 12 miljoner ton, vilket är mer än utsläppen
från samtliga personbilar i Sverige (drygt tio miljoner ton).

En viktig faktor för gynnsam export av el, som brukar nämnas, är Sveriges förmåga att samla på sig överskottsenergi
för att kunna sälja när andra har elbrist. Svensk småskalig
elproduktion växer vilket ytterligare ökar kapacitet. Statistiken är bristfällig, men bedömning vid årsskiftet 2016/2017
var att det i Sverige fanns cirka 8000 mikroproduktionsanläggningar. Vanligaste produktionsformen är solenergi.170
Svensk ambitionsnivå
Sveriges långsiktiga ambition är på sikt inte bara att
minska beroendet av fossila bränslen, utan att bli helt
fossilfritt. Målsättningen med initiativet Fossilfritt Sverige
är att vårt land ska bli ett av de första välfärdsländer som
blir fossilfria. Kan de höga ambitionerna och Sveriges
goda förmåga att producera el fossilfritt skapa ytterligare
möjligheter för energibranschen? Kan vår kapacitet bidra
till att minska fossilberoendet i Europa?

Fakta svensk elprduktion
Total produktion 2018

157 TWh

Genomsnittligt elpris för slutkund 2018

2,4 kr/kWh (lägenhet), 1,7 kr/kWh (villa)

De tre sektorer som använde mest el 2017 (i % av total
elanvändning)

Tillverkningsindustri (28,5 %), Service (24,7 %), Hushåll (20,9 %)

De två främsta produktionskällorna 2017 (i % av total produktion)

Vattenkraft (40,3%), Kärnkraft (39,3 %)

Tabell 14. Översiktlig fakta om svensk elproduktion.172
Potentiella hot och möjligheter för svensk energibransch som kan drivas av effekter av klimatförändringar i andra länder
Hot

Möjligheter

Utan en fortsatt utbyggnad av transmissionskapaciteten kommer
ett överskott på el, som kan pressa priserna neråt mot mycket
låga nivåer då det inte går att exportera.

Utökad transmissionskapacitet mellan nordiska länder ökar
redundansen och effektiviteten i elproduktionen och gynnar en
allt större export till kontinenten.

Långdragna tillståndsprocesser riskerar att hindra utbyggnad och
i förlängningen export.

Vid en kommande upprustning av det svenska elnätet kan parametern överföring till utlandet ge större exportintäkter.
Branscher som genomgår en elektrifieringsprocess ger
möjligheter för elbolag som är med från början att identifiera
affärsmöjligheter.

Tabell 15. Branschens utmaningar och möjligheter.

170 Energiföretagen
171 Energimyndigheten
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Två frågor till Linda Söder, Strategy Advisor på Vattenfall
Vilka affärsmöjligheter och utmaningar ser Vattenfall i det nya energilandskapet?
Vattenfall befinner sig, tillsammans med resten av energisektorn, i ett skede där ett helt nytt energisystem håller på att skapas, i och med att vi ställer om till fossilfritt. Nya tekniker, stor- och småskalig
produktion parallellt samt nya politiska styrmedel ger nya möjligheter som kräver kontinuerliga
avvägningar. Att kunna förhålla sig till både kort- och långsiktiga planeringsförhållandena är en stor
omställning som ger nya möjligheter men även utmaningar. Vattenfall ser en europeisk elmarknad
och ett utökat europeiskt samarbete som positivt. Vattenfall bidrar även till elektrifieringen av transportsektorn i Sverige, Tyskland, Holland och Storbritannien och industrin i norra Europa.
Vilka förutsättningar ser Vattenfall som nödvändiga?
Energilagring är en viktig fråga som hänger tätt ihop med möjligheten att ställa om till fossilfri produktion. I Sverige bidrar vattenkraften med storskaliga energilagring, men vi ser även ett behov av
småskalig energilagring som till exempel batterier. En annan viktig fråga att arbeta med är tillståndsprocesser. Idag är processerna alldeles för långa och krångliga, vilket inte gynnar några parter.

Två frågor till Markus Nordström, Affärsområdeschef
Energi och biobaserad ekonomi på RISE
Vilken total miljönytta kan en ökad svensk elexport komma att ge?
Fossilfri el genom att produktionsmixen i Sverige genererar väldigt små utsläpp. Sverige har goda
vindförhållanden vilket ger bra framtida förutsättningar för investeringar i förnybar elproduktion.
Dessutom är det ett glest befolkat land vilket gör det lättare när det gäller acceptans, vilket inte är
fallet i Europa i övrigt alla gånger. Sverige har bra flexibilitetsresurser framför allt i vattenkraften som
kan agera som ”Europas balanseringsresurs” och på så sätt ge förutsättningar till större etableringar
av förnybar produktion i Europa. Vi har också en relativt integrerad värmesektor med fjärrvärme,
som också kan utgöra en flexibilitetsresurs. Dessutom har Sverige över 1 miljon värmepumpar i
hushåll som också utgör en potentiell flexibilitetsresurs.
Vilka förutsättningar är nödvändiga för att energibolagen ska kunna exportera i större
 tsträckning?
u
Överföringar: Högre överföringskapacitet inom Sverige och till kontinentala Europa. Dessutom
behövs mer transmissionsnät inom Tyskland (nord till syd) för att kunna möjliggöra export till övriga
Europa. Idag är detta en stor flaskhals. Detta är stora investeringar med långa horisonter. SVK har
ambitiösa investeringsplaner för Sverige, men frågan är om det kommer räcka med tanke på högre
effektbehov som ett resultat av elektrifiering (industri och transport). Idag är snittet mellan SE3-SE4
bitvis en begränsande faktor.
Marknadsintegration: Detta bör enligt min uppfattning ske genom ett utvidgat samarbete och
koppling mellan elbörserna, inte genom att öppna för energibolagen i Sverige att sälja sin produktion bilateralt till kunder i övriga Europa (alltså fysisk handel). Det blir krångligt och ineffektivt. Om
detta görs genom elbörsen så behöver dessa kopplas ihop i sina clearing-funktioner, vilket redan
görs till stor del idag. Harmoniserade marknadsregler när det gäller cross-border trading kommer
mer och mer som ett resultat av implementationen av europeiska grid codes.
Ekonomiska incitament genom prisskillnader: För att det ska vara lönsamt att investering i över
föringsförbindelser krävs prisskillnader mellan områden som avgör intäkterna. Detta beror alltså på
utvecklingen inom både det importerande området (högpris) och exporterande området (lågpris).
Om en investerare ska bygga en överföringsförbindelse för att sedan tjäna pengar på handel över
denna förbindelse så behövs alltså goda kunskaper om båda systemen och marknaderna. Det är
med andra ord ganska riskfyllt.
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Tema: Livsmedel
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Produktion och handel med livsmedel är avgörande för mänsklighetens fortlevnad. Sverige
importerar idag cirka hälften av de livsmedel som förbrukas inom landet, vilket är en förhållandevis stor andel. Livsmedel är därför ett viktigt tema för att analysera våra kopplingar till andra
länder och vår känslighet för klimatförändringar i dessa länder. Risker och möjligheter kan
komma av indirekta effekter av klimatförändringar som till exempel att ändrade förutsättningar
för odling i andra länder skapar brist på vissa livsmedel, eller att de regioner som lämpar sig
för viss odling eller viss djurhållning ändras.

Detta kapitel beskriver vilka effekter fysiska klimatförändringar i andra länder väntas få på livsmedelsförsörjning.
Direkta effekter av fysiska klimatförändringar i Sverige
beskrivs inte i denna rapport, men de indirekta effekterna
av till exempel förändrade förhållanden för odling i andra
länder, i kombination med ändrade förhållanden för odling
i Sverige, kan medföra både risker och möjligheter. Uppenbara risker kan exempelvis uppstå om ändrade förhållanden i Sverige medför ökade importbehov av livsmedel
som på grund av klimatförändringar blir mindre tillgängliga och därmed dyrare. Möjligheter kan till exempel uppstå
om klimatförändringar leder till att grödor som inte längre
lämpar sig att odla i länder på sydligare breddgrader, kan
odlas i Sverige tack vare ett varmare klimat.

Översikt identifierade möjligheter och hot
inom temat livsmedel
Definition av möjlighet eller hot

Möjligheter

Hot

Risk för försämrad livsmedelskvalitet
Risk för ökade priser på livsmedel
Risk för minskat utbud av livsmedelsvaror
Möjlighet till ökad export av svenska livsmedelsvaror
Möjlighet till effektivisering tack vare minskat mat
svinn och övergång till med vegetarisk kost

Tabell 16. Möjligheter och hot inom temat livsmedel.

7.1 Klimatförändringarnas effekt på livsmedels-

säkerhet
Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
kommer klimatförändringarna ha stora konsekvenser på
världens livsmedelsproduktion. Studier av observationer
av extrema vädertillstånd som ägt rum under de senaste

årtiondena visar på sårbarheter i ekosystem och mänskliga system i alla länder, oavsett graden av utveckling.
Redan idag kan man se en påverkan på primärproduktionen av till exempel grödor, fiske och fiskodling.172 Framtida vattenhöjningar förväntas få betydande effekter på
livsmedelsproduktion i globalt viktiga deltaområden, som
Nildeltat och Mekongdeltat, vilket till exempel får följder
på den globala risproduktionen.
Det är främst förändringar i vattnets kretslopp som orsakar allvarliga konsekvenser för jordbruk och djurhållning.
Att glaciärerna minskar har lett till vattenbrist nedströms
i vissa alpina regioner, tinande permafrost har bidragit till
förändrad vattenbalans i tundran. Ökad nederbörd och
översvämningar är en av orsakerna till detta skifte.173
Temperaturökningen orsakar sämre förutsättningar för
odling, vilket kan leda till stigande matpriser.174 Konkreta
exempel på detta finns, där torka har lett till minskade
skördar av främst vete och majs i många regioner. Detta
påvisar marknadens känslighet för extrema vädertillstånd.
Dessutom kan livsmedelssäkerhet kopplat till minskade
skördar utgöra nya fattigdomsfällor som kan medföra
ökade risker för konflikter.175
FAO uppskattar att världen 2050 kommer behöva producera 60 % fler kalorier per år för att mätta det globala
livsmedelsbehovet. Forskning visar dock att om vi håller
kvar vid dagens sätt att producera mat kommer den
globala livsmedelsproduktionen ligga långt under den
globala efterfrågan år 2050. Dagens konventionella sätt
att odla på skulle också ge miljö- och klimateffekter som
ligger långt över de mål som bedömts nödvändiga att nå
fram till 2050.176
Utöver själva produktionen av mat påverkar klimatförändringar hela livsmedelskedjan. Nyckeln till en säker
livsmedelsförsörjning är tillgång – att det produceras
tillräckligt med mat, tillgänglighet – att transport och

172 Mobjörk och Johansson 2014 s. 20
173 Lilliesköld 2014 s. 5
174 IPCC 2014 s. 494
175 Lilliesköld 2014 s. 5
176 Gunnartz 2016 s. 18
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distribution av mat fungerar, och överkomliga priser –
att befolkningen har råd att köpa maten. För att säkra
livsmedelsförsörjningen behöver försörjningskedjan vara
pålitlig och motståndskraftig mot plötsliga förändringar
och kriser.177 Störd livsmedelsproduktion, vattenförsörjning och skador på infrastruktur visar på samhällets
utsatthet och brist på förberedelse, både för dagens och
framtidens klimatutmaningar.178

Livsmedelsproduktionen i andra länder påverkar därmed
livsmedelsförsörjningen i Sverige. I figur 13 visas de länder
med starkast koppling till Sverige vad gäller import och export av livsmedelsvaror till och från och hur sårbara dessa
länder är för klimatförändringar. Livsmedel som importeras
till Sverige kommer också i stor utsträckning från andra
länder än dessa, men kan till viss del döljas i statistiken då
europeiska länder används som transitländer.

Klimatförändringar ökar risken för påverkan av livsmedels
kvaliteten utmed hela livsmedelskedjan. Översvämningar
samt ras och skred kan orsaka kontaminering av betesmark, åkermark och bevattningsvatten antingen med
smittämnen från läckage från djurhållningen och avloppsvatten, eller med kemiskt-toxiska ämnen från läckage från
industriella marker. Värmeböljor och strömavbrott på grund
av extremväder kan försvåra att korrekta temperatur hålls
under förädling, förvaring och transport, av livsmedel.

Kontrasten beträffande vattentillgång i Nord- och Sydeuropa ökar och såväl för lite som för mycket vatten kommer
att leda till produktionsbortfall. Södra Europa kommer
drabbas av torka i större utsträckning, vilket påverkar
grödors möjlighet att växa, medan Nord- och Centraleuropa kommer drabbas av mer allvarliga översvämningar
som orsakar erosion och skador på odlad mark.182 Med
2 graders temperaturökning, förväntas uppkomsten och
intensiteten av torka att fördubblas i Spanien och öka
med ca 75 % i Italien. Med en 4-gradig temperaturökning
ökar den siffran till närmare 200 % i Spanien och runt 150
% i Italien. Förekomst av torka med begränsad mängd
vatten för bevattning riskerar att påverka, bl.a. Spaniens
och Italiens förmåga att producera livsmedel vilket i sin
tur påverkar Sveriges tillgång till dessa exportvaror.

7.2 Metod och avgränsning

För att undersöka hur livsmedelsförsörjningen påverkas i
Sverige på grund av klimatförändringar i andra länder har
vi i denna studie tittat på import och export av livsmedel.
Genom att titta på vilka länder Sverige importerar ifrån
och exporterar till, och hur klimatförändringar påverkar
förutsättningarna för att producera livsmedel i dessa
länder kan man uppskatta hur livsmedelsförsörjningen
kan komma att påverkas.
Baserat på medelvärden för import och export av livsmedel från 2013 - 2016 (SCB), har de länder som Sverige
har starkast koppling till vad gäller livsmedel identifierats
som en grund för analys av hur Sverige kan komma att
påverkas vid klimatförändringar i dessa länder. Siffran
för import och export tar dock inte hänsyn till att transit
produkter som kaffe och bananer som kommer från
andra länder först hamnar i andra EU-länder för att sedan
exporteras vidare till Sverige.179
Rapporten studerar livsmedelsförsörjning på övergripande
nivå. Fördjupade studier av enskilda produktgrupper, kan
ge ytterligare kunskap om risker och möjligheter för Sverige, men detta ligger utanför denna rapports omfattning.

7.3 Hur påverkas Sverige?

Sverige importerar idag 50% av de livsmedel som konsumeras. 1990 var motsvarande siffra 25 %.180 En betydande
del av importen utgörs av produkter som inte går att
producera i Sverige, såsom bananer, citrusfrukter, soja och
kaffebönor, men Sverige importerar även varor som finns
tillgängliga inom landet, såsom kött och mejeriprodukter.181

Risken för skador på grödor som orsakats av skadedjur,
svamp och mögel ökar i hela Europa i takt med att temperaturen ökar. Detta gäller också för Norden, som tidigare
varit relativt skyddade mot detta i och med sitt svalare
klimat. Däremot kommer ökade temperaturer medföra att
Norden kommer kunna odla grödor som annars brukar
associeras med ett varmare klimat, som majs, bönor
och linser.183 De länder i Europa som Sverige importerar
livsmedel från har dock samtliga, i ett globalt perspektiv,
relativt låg sårbarhet för klimatförändringar. De flesta
länderna i Europa visar på en hög resiliens och löper
därmed mindre risk för att klimatförändringarna får en lika
förödande effekt som om länderna inte varit motståndskraftiga.184
För Sverige viktiga livsmedel som till exempel kaffe odlas
i stor utsträckning i länder som i högre grad är exponerade för klimatförändringar och står sämre rustade, än
de länder Sverige enligt analysen har starkast kopplingar
till. Det innebär att klimatförändringar i andra länder kan
få stora konsekvenser för specifika livsmedelskategorier.
Fördjupade analyser av sannolikheter och konsekvenser
av minskad tillgång på livsmedel är därför att rekommendera med utgångspunkt i analys av vilka importerade
livsmedel som är mest kritiska för Sverige.

177 Defra 2010
178 IPCC 2014 s. 502
179 Jordbruksverket 2018
180 Lantbrukarnas Riksförbund 2018
181 Jordbruksverket 2018
182 IPCC 2014 s. 1284
183 IPCC 2014 s. 1284 & 1286
184 University of Notre Dame 2018
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Figur 11. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.
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7.4 Risker och möjligheter för Sverige

Risk för försämrad livsmedelskvalitet
Högre temperaturer ökar risken för tillväxt av mikroorganismer i livsmedel och därigenom spridning av matöverförda
sjukdomar.185 De främsta potentiella länderna från vilka
dessa sjukdomar kan spridas via människors rörelse och
handel är länder i Europa, samt Ryssland, Kina och USA.186
Sverige har låg självförsörjningsgrad och är således beroende av import av livsmedel. Ökad risk för spridning av
matöverförda sjukdomar i andra länder, kan således innebära ökad risk för försämrad livsmedelskvalitet i Sverige.

Risk för ökade priser på livsmedel
FAO och OECD spår att livsmedelspriserna kommer
sjunka fram till 2023, men att produktionsbortfall till följd
av klimatförändringarna kommer leda till råvarupriserna
stiger kraftigt framåt 2050, vilket leder till ökade livsmedelspriser.187 De senaste åren har priset på livsmedel fluktuerat och skapat chockhöjningar i perioder. Matpriser har
fluktuerat i större grad sedan 2000 än vad det gjorde på
80- och 90-talet,188 vilket i sin tur påverkar matpriserna
i Sverige. Även om Sverige är ett rikt land och därmed
bedöms löpa låg risk för att drabbas hårt av fluktuerande
matpriser, så finns en risk att höjda matpriser slår mot
enskilda hushåll.189

Brist på vatten är en bidragande faktor till att matpriserna
ökar. Det krävs stora mängder vatten för att producera
mat, foder och energi. Jordbruket står för ca 70 % av den
globala vattenanvändningen. Att producera ett kilo vete
kräver i genomsnitt 1500 liter vatten, medan ett kilo kött
kräver 15000 liter vatten. 80 % av världens åkerarealer
får vatten genom regn, men bevattningen har ökat sedan
1960-talet och ca 40 % av jordbruksproduktionen sker
med hjälp av olika bevattningssystem eftersom det i
många delar av världen kan öka avkastningen. Att effektivisera vattenanvändningen ses idag som helt avgörande
för att trygga människors livsmedelsförsörjning i framtiden.190 Priset på livsmedel kan således öka då vattenbrist
leder till minska tillgång, permanent på vissa livsmedel,
eller i övergångsfaser då produktionen, drivet av klimatförändringar, flyttas från en del av världen till en annan.
Risk för minskat utbud av livsmedelsvaror
Klimatförändringar kommer även att påverka utbudet av
varor. Skyfall och torka kan resultera i stora skördeförluster, med åtföljande brist på livsmedel. Väderväxlingar
i södra Europa kan påverka produktionen av varor som
apelsiner, tomater och druvor, vilket kan påverka tillgången på dessa varor negativt. Södra Europa förväntas drabbas av allt tätare värmeböljor och torrperioder som kan
leda till att vattentillgångarna att sinar. Högre temperatur

185 MSB 2012
186 SCB
187 OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014); Gunnartz 2016 s.18
188 FAO 2018
189 Mobjörk och Johansson 2014 s. 21
190 Furustam 2012 s. 17
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ökar även risken för angrepp från skadedjur som påverkar
skördarna.191 Eftersom den svenska livsmedelsförsörjningen idag är beroende av import från andra länder kan
detta påverka utbudet på livsmedelsvaror i Sverige.
Möjlighet till ökad export av svenska livsmedelsvaror
Norden, inklusive Sverige, är en av de få regionerna i
världen där ett varmare klimat kan ge vissa fördelar för
livsmedelsproduktionen. Ett varmare klimat i Norden
kommer att leda till en förlängd odlingssäsong. Längre
växtsäsonger ger ökade skördar. Det kommer även leda
till att nya typer av grödor kan introduceras, till exempel
viss typ av majs och djurfoder som nu importeras från
andra regioner.192 I takt med att sydeuropeiska länders
förutsättningar för att odla försämras, kan ett mildare
klimat öka Sveriges livsmedelsproduktion, vilket ger en
potential för export till andra länder.
Möjlighet till effektivisering tack vare minskat matsvinn och övergång till med vegetarisk kost
Idag står svensk livsmedelshantering för 20-25 % av Sveriges totala klimatpåverkan. Att minska matsvinnet anses
vara en viktig komponent i Sveriges arbete för minskade
koldioxidutsläpp. 2016 konstaterar Naturvårdsverket att
den totala mängden matavfall i Sverige uppgick till 1,3
miljoner ton per år. Produktionen av den mat som slängs
varje år motsvarar 2 miljoner ton koldioxid, det vill säga

cirka 3 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.193
Matsvinn uppkommer i hela kedjan av livsmedelstillverkning, från produktion till försäljning till konsumtion. Över
hela världen går 10-40% av alla skördar till spillo på
grund av brister i livsmedelshanteringen, såsom paketering och transport. För produkter som frukt och grönsaker beräknas 20 % av skördarna i Europa gå förlorat på
grund av att produkterna inte lever upp till internationella
standardkrav och når därav inte konsumenten.194 I Sverige
slängs 938 000 ton mat varje år. Detta motsvarar 97 kilo
mat per person och år.195
Minskad tillgång på livsmedel i världen, till följd av
klimatförändringarna, kan innebära incitament för att
minska matsvinnet i Sverige. Genom minskad tillgång
på livsmedel från utlandet, eller ökade priser till följd av
lägre produktion i andra länder, ökar behovet av att bättre
ta tillvara på de råvaror som produceras inom landet.
Effektivisering tack vare minskat matsvinn kan således
samtidigt både minska klimatpåverkan och vara en del av
klimatanpassning till följd av fysiska klimatförändringar i
andra länder. Samma resonemang kan föras beträffande
övergång till mer vegetarisk kost.

191 MSB 2012
192 IPCC 2014 s. 1284; SOU 2007:60 s. 365
193 Naturvårdverket 2018b
194 Gustavsson m.fl. 2011
195 Naturvårdverkset 2018b
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FALLSTUDIE:

Dagligvaruhandeln

Exponering för klimatrisker i leverantörsledet
Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet, med anställda i omkring
4 000 butiker från norr till söder. Nettoomsättning för branschen var 272 miljarder SEK (2017)
varav drygt hälften av försäljningen gick till ICA och resten till Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl
och Netto. Kött, mejeriprodukter samt frukt och grönsaker står för hälften av dagligvaruhandelns försäljning. Sveriges självförsörjningsgrad är relativt låg och vi är därmed beroende av
import från andra länder.
Svensk dagligvaruhandel och svensk livsmedelsstrategi
Det övergripande målet för den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där bland
annat den totala livsmedelsproduktionen ökar i linje med
konsumenternas efterfråga. En produktionsökning skulle
kunna, utöver ökad export, bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och ge minskad sårbarhet i
livsmedelskedjan.197
Totalt sett utgör livsmedelsinköp drygt 12 procent av de
svenska hushållens konsumtion. Även om det ekologiska
försäljningsvärdet har fördubblats de senaste tre åren har
flera stora produktkategorier förhållandevis låg ekologisk
försäljningsandel. Sverige är trots detta ledande i världen
när det gäller försäljningsandel av ekologiska livsmedel, tillsammans med Danmark, Luxemburg, Schweiz och Öster
rike. Försäljningen av vegetarisk mat växer också kraftigt.
Branschens beroende
Sverige är idag beroende av livsmedelsimport från länder
där kronisk vattenbrist råder, eller spås göra inom en snar
framtid. En majoritet av varor som säljs globalt idag bedöms redan utsättas för klimatpåverkansrisker. Eftersom
matkedjor traditionellt är duktiga på att säkra utbud och
anpassa sig till säsongsvariationer drabbas vanligtvis inte
kunden i ett första skede.
Samtidigt visar nya studier hur klimatförändringar specifikt påverkar grödor såsom majs, vete, frukt, grönsaker,
nötter och bönor negativt. Produktionen av majs, som
även används till djurfoder, domineras av ett fåtal länder
vilket kan ge stor inverkan på den globala marknaden och
i förlängningen påverka köttpriser negativt vid simultana
produktionschockar.198
Även kaffeodlingar beräknas bli hårt drabbade av klimatförändringar med en halverad odling fram till 2050, samtidigt som efterfrågan och därmed även priset ökar199 . Den
latinamerikanska kaffeproduktionen kan komma att till del

ersättas av den asiatiska. Även Afrikas kaffeproduktion
bedöms påverkas hårt av klimatförändringar med uppemot 100 procents minskning på vissa håll.200
Större import än export
Sverige importerar ungefär dubbelt så mycket jordbruksprodukter och livsmedel som vi exporterar. Både importen
och exporten ökar normalt sett varje år. En stor del av
importen utgörs av produkter som vi inte producerar själva,
som till exempel citrusfrukt, bananer, soja och kaffebönor.
Vi importerar också produkter som direkt konkurrerar med
den svenska produktionen. Exempel är kött, vissa slags
frukter och grönsaker, samt mejeriprodukter.
Nästan all vår import av livsmedel kommer från andra
EU-länder, framför allt från Danmark, Tyskland och
Nederländerna. Dock döljer sig en del import från länder
bortom EU i statistiken eftersom även transitland räknas
som exporterande land. Sveriges export går dock i första
hand till Norden.
Idag har Sverige en självförsörjning på 50 procent
jämfört med 75 procent på 1980-talet. Som jämförelse är
Finlands självförsörjningsgrad 80 procent. Förutom mat
är Sverige också beroende av att importera insatsvaror
för att kunna driva ett eget lantbruk, inte minst i form av
fossila bränslen till maskinparken. Sverige är starkt beroende av import för att klara behovet av frukt, grönsaker
och vad gäller insatsvaror är till exempel stora delar av
produktionen av kött och mejeriprodukter beroende av
import av soja till kraftfoder.201
Branschens utmaningar
Dagligvaruhandeln utmanas av indirekta effekter av
klimatförändringar i andra länder. Sverige är beroende
av produktion av livsmedel i andra länder och tillgång till
insatsvaror för egen produktion. Är branschen som helhet
tillräckligt förberedd på de utmaningar som väntar? Kommer produktionen av livsmedel i Sverige kunna öka och
uppfylla dagligvaruhandelns och kundernas behov?

197 Regeringskansliet (2017b)
198 Tigchelaar, M, Battisti, D, Naylor, R, Ray, D. (2018)
199 NRI
200 The Guardian
201 IVA (2016)

78 Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder | Tema: Livsmedel

Två frågor till Joey Schultz, hållbarhetschef på Willys
På vilket sätt arbetar ni för att hantera effekter av klimatförändringar i andra länder på ert
utbud av varor?
Inom Willys, och inom Axfood i stort, står klimatfrågor högt på agendan och för oss hänger frågor
som rör minskning av klimatpåverkan och klimatanpassning ihop. Vi har satta mål som vi följer upp
inom koncernen. Ett av dessa är att senast 2020 ska leverantörer som producerar egna märkesvaror
årligen rapportera klimatåtgärder. De åtgärderna är i regel kopplade till att bekämpa klimatförändringar, men många gånger kan de leda till att leverantören, och därmed också vi, blir bättre rustade
för framtida klimatanpassning.
Vi har också satt ett konkret mål inom Axfood att öka försäljningen av frysta varor för att utveckla
hur vi hanterar och lagrar varor. Det här är en viktig del i att minska klimatpåverkan, bland annat
för att det är en pusselbit för att minska flygfrakter, och därmed är det här ett av våra bidrag till att
Sverige ska nå miljömålen.
Konkreta exempel på hur vi arbetar är den utveckling vi haft av inköp av palmolja och soja sedan vi
började arbeta med detta 2009. Vi har övergått från att arbeta med kompensation på alla egna varor
till att enbart köpa in certifierade produkter och arbetar nu med att ställa hårdare krav på certifieringar. Vi har även som målsättning att halvera matsvinnet och arbetar aktivt och framgångsrikt med
det. Det är också en åtgärd som både minskar klimatpåverkan och bidrar till anpassning till en mer
resurseffektiv värld.
Vad är viktigast för er för att kunna hantera klimatanpassning driven av klimatförändringar i
andra länder än Sverige?
Utveckling av vårt sortimentsutbud är a och o. Ökad försäljningsandel av vegetariska proteiner, ökad
andel frysta varor är viktiga delar, men för att klara anpassning till klimatförändringar i andra länder,
likväl som för att minska klimatpåverkan, är säsongsanpassning viktigt. Egentligen handlar det ju om
att återta säsongen som fenomen, det är kanske inte rimligt att alla varor finns att tillgå färska året
om. Vi har ett stort ansvar som branschaktörer för klimatomställning och anpassning och vi behöver
bli bättre inom branschen på att samverka. Med hjälp av bland annat nudging kan vi skapa förutsättningar för omställning.

Fakta svensk dagligvaruhandel
Branschens nettoomsättning 2017

272 miljarder

Dagligvaruförsäljning på nätet 2017

7,2 miljarder

Livsmedel med störst försäljningsandel

Kött, mejeri samt frukt och grönt

Livsmedelsutgifternas andel av BNP

5%

Tabell 17. Översiktlig fakta om svensk dagligvaruhandel. Källa: HUI Research. (2017).

Potentiella hot och möjligheter för dagligvaruhandeln i Sverige som kan drivas av effekter av klimatförändringar i andra länder
Hot

Möjligheter

Minskad tillgång på efterfrågade varor.
Utmaning i omställning till ökad svensk självförsörjning

Potential i ökad självförsörjning, till exempel genom närmare
samabeten med lokala odlare och producenter
Innovationsmöjligheter när behovet av nya mer hållbara produkter ökar

Tabell 18. Möjligheter och hot inom svensk dagligvaruhandel.
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Tema: Geopolitik
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De möjligheter och risker som behandlas inom olika teman i denna rapport kan komma att påverka det säkerhetspolitiska läget världen över. Här behandlas säkerhetspolitiska förändringar
som väntas som följd av fysiska klimatförändringar. Förändrade förhållanden i andra länder
kan få en rad indirekta effekter för Sverige.

För att analysera Sveriges kopplingar till andra länder använder vi bistånd som en indikator. Genom givandet av bistånd som en del av Sveriges internationella engagemang,
så knyts band till andra länder. Väntade klimatförändringar i dessa länder kan få indirekta effekter på Sverige.
Svenskt framtida bistånd kommer med hög sannolikhet
naturligtvis också att påverkas av klimateffekter såsom till
exempel extremväder i andra länder, som leder till behov
av biståndsinsatser.
Ett kvalitativt resonemang kring geopolitisk påverkan i vår
omvärld leder oss fram till att en lämplig indikator på Sveriges kopplingar till andra länder är ökad handelsaktivitet i
Arktis som en följd av global uppvärmning, vilket bedöms
påverka det säkerhetspolitiska intresset för regionen.
Givet Sveriges närhet till Arktis kan detta få geopolitiska
effekter för landet.

Översikt identifierade möjligheter och hot
inom temat geopolitik
Definition av möjlighet eller hot

Möjligheter

Hot

Risk för ökade globala konflikter med implikationer
på Sveriges internationella säkerhetsarbete
Möjlighet för ökat svenskt utvecklingssamarbete och
inflytande internationellt
Risk för ökade kostnader för svenskt bistånd till följd
av ett ökat behov av akut (humanitärt) bistånd
Möjlighet till ökat internationellt samarbete i Arktis
Risk för ökade spänningar i Sveriges närområde till
följd av ett mer tillgängligt Arktis
Risk för konflikt till följd av försämrat mellanstatligt
samarbete i Arktis

Tabell 19. Möjligheter och hot under temat geopolitik.
202
203
204
205
206

8.1 Klimatförändringars effekt på Geopolitik

Förändrade migrations- och handelsmönster samt konsekvenser för livsnödvändig infrastruktur som vatten- och
energiförsörjning kommer på sikt att forma förutsättningar
för säkerhet och påverka politiken inom och mellan länder.202 Fluktuerande matpriser skapar till exempel svåra
spänningar i samhällen och ökar risken för konflikter.
De samhällen som är särskilt utsatta är de där grupper
upplever sig marginaliserade och där det redan är brist
på livsmedelsresurser.203
En större påfrestning på jordens färskvattenresurser kan
även det bidra med spänningar. Trots att forskare inom
internationella relationer ser att stater har en tendens att
samarbeta snarare än att starta konflikter över vattenresurser så har man på nationell nivå, eller mellan olika
grupper, sett att minskade vattenresurser kan leda till
ökade spänningar och även väpnade konflikter.204 Till
exempel i Darfur i Sudan hade klimatförändringarna en
inverkan på det som ledde till att inbördeskriget bröt ut
2003. Den allt snabbare ökenspridningen i norr, i kombination med uteblivet regn, minskade drastiskt tillgången
på naturresurser som störde försörjning och fredlig
samexistens mellan jordbrukarna och de nomadiska
pastoralisterna.205
Det finns forskning som tyder på att vattenbristen och den
extrema torka som slog mot Syrien 2011, bidrog till att närmare 1,5 miljoner människor, främst jordbrukare, flyttade
från landsbygden till städer som Aleppo, Damascus och
Homs. Den snabba urbaniseringen ledde till att människor
hamnade i läger, utanförskap och arbetslöshet, vilket
spädde på den redan spända politiska situationen i landet
som sedan utlöste Syrienkriget.206 Händelser som dessa
kan komma till att öka behovet av bistånd till länder.
Förutom nationella konsekvenser kan klimatförändringarna ändra förutsättningarna för hur stater förhåller sig till
varandra. I Arktis har USA, Ryssland, Kanada, Danmark

IPCC 2014 s.755-791
Mobjörk m.fl. 2016 s. 8
Mobjörk m.fl. 2016
Sova 2017
Mobjörk m.fl. 2016 s.334
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och Norge rest anspråk på delar av det som idag är
internationellt vatten. Några av de territoriella anspråken
överlappar varandra och kan i framtiden bli en källa till
konflikt. Även om regionen idag präglas av samarbete
och samförstånd, framför allt genom samarbetet i Arktiska
rådet, går det inte att utesluta att territoriella anspråk på
sikt stöds genom militär närvaro, vilket kan leda till ökade
spänningar i området.207
Klimatförändringarna beräknar ha dramatiska konsekvenser på Arktis. Bland de viktigaste förändringarna är att
regionen är på väg att öppnas för sjöfart. De allt mer tillgängliga farlederna kommer få geostrategiska följder för
Arktis och därmed även för Sveriges norra och nordvästra
närområde.208
Sjöfartens utveckling i Arktis påverkas också av utvecklingen i andra delar av världen. Dagens transoceana
farleder kan komma att påverkas av bristande sjösäkerhet, kris, konflikter eller klimatförändringar, vilket skulle
innebära att sjöfart genom Arktis blir mer attraktivt.209

8.2 Metod och avgränsning

Internationell solidaritet och samverkan, främst genom
organisationer som FN och EU, är av grundläggande betydelse för Sveriges säkerhet och utrikespolitik. Här utgör
bistånd en viktig del. Sverige har ett långt engagemang
genom utvecklingssamarbete i form av bistånd. Som en
av världens största nettogivare bidrar Sverige till ekonomisk och politisk utveckling i andra länder. Enligt Center
for Global Development ligger Sverige bland de högst
rankade att bidra till utvecklingen i fattigare länder.210
Vidare har Sverige även ett starkt engagemang i utvecklingen av Arktis. I den politiska definitionen av Arktis, som
antagits av medlemmarna i Arktiska rådet, ingår hela området norr om polcirkeln, vilket inkluderar norra delarna av
Sverige. Sedan 2007 bedriver FOI studier om utvecklingen i Arktis, och Sverige har en egen strategi som driver
frågan om Arktis internationellt.211
För att mäta de indirekta effekterna av klimatförändringarna i världen på Sveriges geopolitik, tittar rapporten på
de främsta mottagarländerna för bistånd, och den ökade
tillgängligheten av farleder i Arktis som indikatorer inom
ämnet geopolitik.
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8.3 Hur påverkas Sverige?
Figur 14 visar de länder med starkast koppling till Sverige
sett till givet bistånd under 2018. Sveriges biståndsbudget för 2018 var 43 miljarder kronor.212 De största
mottagarlandet i det svenska biståndet var Afghanistan,
som mottog 98,5 miljoner kronor 2018.213 Det svenska
utvecklingssamarbetet i Afghanistan syftar till att bidra till
en demokratisk utveckling med ekonomisk tillväxt.
Landet påverkas redan av klimatförändringarna, bland
annat genom den svåra torkan som inträffar i de norra
delarna och områden i den västra delen av de centrala
högländerna.
Glaciärerna som finns i bergskedjorna Hindu Kush och
Pamir har även minskat med 30 procent under det
senaste halvseklet som ett resultat av klimatförändringar.214 Laviner, jordras, översvämningar och torka är några
av de miljöproblem som drabbar den fattiga afghanska
landsbygden, som är starkt beroende av jordbruk. Fyra av
fem ekonomiskt utsatta afghaner bor på landsbygden.215
Med denna bakgrund är det sannolikt att Afghanistan
fortfarande kommer vara beroende av det svenska
och andra länders bistånd, då cirka 60 procent av de
Afghanska statliga utgifterna redan finansieras av bistånd.216 Grafen ovan visar även på en hög sårbarhet för
de klimatförändringar som kommer att komma, bland annat i den ökade risken för värmeböljor, torka och bränder.
Somalia får 657 miljoner kronor i svenskt bistånd
2018.217 Landet har kontinuerligt mottagit bistånd från
Sverige i syftet att stärka fattiga människors möjligheter
att stå emot och klara av nya kriser, stödja den sköra
demokratin, stärka respekten för de mänskliga rättigheterna samt att öka möjligheterna att få arbete.218 Somalias
humanitära situation är på grund av torka och konflikt
fortsatt mycket allvarlig. Landet håller fortfarande på att
återhämta sig efter den extrem torkan 2011.219
Allt tyder på att de svåra torrperioderna i Somalia kommer
att bli allt tätare som ett resultat av de stigande temperaturerna. Ur ett scenario där medeltemperaturen ökar med
2 grader, förväntas uppkomsten av värmebölja öka med
428,8%, och med 554 % ur ett 4-gradersscenario. När
vattnet försvinner är det ofta djuren som först dör och
i ett land där över hälften av invånarna är beroende av
inkomster från boskapsskötsel slår torkan hårt mot männ-

MSB 2012
Andersson m.fl. 2013 s. 12
Andersson m.fl. 2013
Sida 2018a
FOI 2018; Regeringskansliet 2011
Regeringen 2017
Sida 2018b
Svenska Afghanistankommittén 2018
Sida 2018a
Sida 2018a
Openaid 2018
Sida 2015
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Geopolitik – Internationella bistånd
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Figur 12. Länder med starkast koppling till Sverige enligt temats indikatorer och dessa länders sårbarhet för klimatförändringar
samt riskutsatthet för extremväder.
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iskors möjligheter att försörja sig.220 Torkan kommer även
tvinga folk på flykt och skapa matbrist.
Sverige är för närvarande involverad i Somalia Resilience
Programme som arbetar för att bygga upp resiliensen i
Somalia mot just torka och andra klimatförändringar. Organisationen har gjort framsteg i samhällen, men mycket
tyder på ett stort fortsatt behov av bistånd.221
Länder i Afrika söder om Sahara är hårt drabbade av
klimatförändringar. Redan utsatta länder kommer att
drabbas hårdare, vilket gör att Sveriges engagemang i
dessa områden kan komma att öka.
Utrikes- och säkerhetspolitik
Tabell 15 visar antalet fartyg som passerat i Arktiska regionen 2017 och vilket land fartygen tillhör, för att avgöra
vilka länder Sverige är kopplade till i Arktis.
Den starka utvecklingen i Barentsregionen är en direkt
påverkansfaktor för Sverige. Regionen är en knutpunkt
för de utvecklingar som issmältningen i Arktis innebär;
nordostpassagen går igenom området, rika fiskevatten,
olje- och gasfyndigheter, och känsliga naturområden.222
En ökad närvaro av stormakter i Arktis kan också ha
effekter på Sveriges utrikespolitik. Ryssland förstärker
sin militära närvaro genom modernisering av gammal
infrastruktur och etablering av nya baser på nordliga
delarna av landet. Ryssland kommer att kunna kontrollera
en stor del av de nya transportlederna genom det arktiska
området. Ökad militär kapacitet ökar också Rysslands
möjligheter att pressa fram eftergifter i avtal avseende
gränsdragningar i Arktisområdet.
Kina bygger ut sin maritima kapacitet för att kunna skydda
sina handelsflöden. Landet försöker också genom avtal
skaffa sig tillgång till infrastruktur med dubbel användning
(civilt och militärt) som flygplatser och hamnar exempelvis
på Island och Grönland. Issmältningen i Arktis kommer
också frilägga stora områden för brytning av strategiska
mineraler och jordbruksmark som med ökad kamp kring resurser kan bli definierade som nationella säkerhetsintressen.  
USA å sin sida kan förväntas att accelerera sina förmågor att operera militärt i den norra regionen till följd av
ryska och kinesiska satsningar. Nyligen utökades den
amerikanska marinkårskontingenten i Tröndelag, Norge,
till en bataljon. Det är första gången sedan Nato bildades
som USA har permanent stationerad trupp i Norge. De
amerikanska intressena i området är att kunna blockera
handelstrafik vid en väpnad konflikt och att hindra ryska
ubåtar från att komma ut i Nordatlanten från sina baser
i Murmanskområdet genom att behärska den så kallade
GIUK-linjen (Greenland-Iceland-United Kingdom).
220
221
222

Ur svensk synvinkel innebär kolliderande stormaktsintressen att Nordkalotten (de delar av Norge, Sverige, Finland
och delar av Ryssland som ligger norr om polcirkeln)
kommer i blickpunkten för ökade försvars- och säkerhetsansträngningar. Sverige kan därför komma att avdela nya
resurser för försvaret av norra Sverige, främst i form av
arméförband och ökad underrättelseförmåga som exempelvis spaningsflygplan med avancerade sensorer.

8.4 Vilka risker och möjligheter finns på kort och
lång sikt?

Risk för ökade globala konflikter med implikationer
på Sveriges internationella säkerhetsarbete
Även om ett enkelt samband mellan klimatförändringar
och väpnade konflikter inte går att styrka, är en vanlig
bedömning att konsekvenserna av klimatförändringarna
skulle kunna förstärka redan existerande konfliktmönster.
Väpnade konflikter är beroende av olika samverkande
faktorer där politiska, sociala och historiska faktorer tycks
vara de mest betydelsefulla även om också brist på mat,
vatten och andra naturresurser spelar roll.
Effekterna av klimatförändringarna på ett samhälle och
dess resurser kan bidra till att öka risken för korruption,
kriminalitet, kravaller, interna revolter och liknande missnöjesyttringar. I extrema fall skulle klimatförändringarna
kunna bidra till att öka risken för stora områden att lämnas
utan styre och hela stater fallerar (sk. ”Failed states”).
Hur klimatförändringar faktiskt kan komma att påverka
säkerheten i världen och indirekt säkerheten i Sverige är
mycket svårt att uttala sig om.
Även om Sverige kan komma att påverkas negativt av
klimatrelaterade händelseutvecklingar i omvärlden och
dess eventuella följder såsom organiserad brottslighet
och terrorism är det nästintill omöjligt att dra sådana
slutsatser i dagsläget. Då en stor del av Sveriges relation
till omvärlden utgår från samverkan är det dock troligt att
Sverige i ett första skede hanterar ett försämrat säkerhetsläge på grund av klimateffekter genom engagemang
i FN och EU.
Möjlighet för ökat svenskt utvecklingssamarbete och
inflytande internationellt
Klimatförändringar kan öka behovet av ett större internationellt diplomatiskt samarbete mellan Sverige och resten
av världen. Sådana möjligheter innefattar behovet av ett
ökat samarbete när det gäller att tillhandahålla humanitärt
bistånd till följd av klimatkatastrofer och bredare samarbete om klimatrelaterat utvecklingsbistånd. Som en av
världens största nettogivare inom bistånd kan ett ökat
behov av finansiellt stöd vara en möjlighet för Sverige att
bistå andra länder i sitt klimatanpassningsarbete. Målet
för Svenskt bistånd är, förutom att utrota fattigdom, att

Sida 2018c
Sida: 2018c
Andersson m.fl. 2013 s. 15
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Fartyg och passagerarfartyg 2017
2016
Land

2017

Fartyg

Passagerarfartyg

Fartyg

Passagerarfartyg

Antigua och Barbuda

7

16

10

17

Bahamas

3

9

1

1

Belgien

2

4

0

0

Kina

5

12

9

17

Curaçao

6

22

4

21

Cypern

3

46

7

43

Danmark

1

2

0

0

Finland

1

4

0

0

Tyskland

2

4

0

0

Hong Kong

2

3

3

3

Önationer

1

4

0

0

Italien

1

2

0

0

Liberia

9

65

5

46

15

31

4

8

Malta

3

113

4

52

Marshallöarna

2

12

1

2

Nederländerna

32

107

9

21

Norge

1

2

7

50

Panama

4

11

6

32

Luxemburg

Portugal

3

8

2

4

190

1220

205

1581

Saint Kitts och Nevis

1

2

2

3

Saint Vincent och Grenadinerna

1

2

1

2

Sierra Leone

1

2

1

1

Singapore

1

2

1

2

Storbritannien

0

0

1

2

297

1705

283

1908

Fartyg

Passagerarfartyg

Fartyg

Passagerarfartyg

Övriga länder

107

485

78

327

Ryssland

190

1220

205

1581

Ryssland

2016

Ryssland och övriga länder 2017

Ryssland och övriga länder 2016

327

83%

Ryssland

485

17%
1581

2017

Övriga länder

28%
1220
72%

Tabell 20. Länder med anknytning till Arktis. Källa: Balmasov, S. (2018).
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stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Genom ett
ökat behov av stöd har Sverige möjlighet att hjälpa till att
bygga upp institutioner i mer utsatta länder och därmed
påverka länders demokratiarbete.
Risk för ökade kostnader för svenskt bistånd till följd
av ett ökat behov av akut (humanitärt) bistånd
Klimatförändringarna har och kommer sannolikt att fortsätta att få en oproportionerlig inverkan i utvecklingsländerna, vilket kan leda till ökad ojämlikhet. För Sverige kan
detta leda till ökad brådskande efterfrågan på humanitärt
bistånd och ytterligare hjälp för att undvika att omvända
utvecklingen.
De flesta länder Sverige ger bistånd till är mycket sårbara
för klimatförändringar och löper stor risk att påverkas
negativt av klimatrelaterade katastrofer. En dramatisk
ökning av behovet för akut bistånd kan bli en påfrestning
för Svensk ekonomi. I Parisavtalet är det sagt att länder
med stora, stabila ekonomier ska ta ett ökat ansvar i
denna fråga, och stötta de mer utsatta länderna i form av
bistånd.223 Det faktum att de redan ekonomiskt utsatta
länderna i världen drabbas särskilt hårt av klimatförändringar innebär att biståndspolitik har en viktig roll att spela
i klimatanpassningsarbetet.

mångfacetterade säkerhetsriskerna som klimatförändringen innebär, så måste organisationer hantera problemen
på ett nytänkande sätt. Även om det finns tveksamheter
kring förmågan hos internationella organ att upprätthålla
internationell säkerhet, anses institutioner som EU, FN
och Nato kritiska för planering, legitimering och underlättande av insatser. Det visar på att goda institutioner är en
förutsättning för att använda Arktisområdet fredligt.
Risk för ökade spänningar i Sveriges närområde till
följd av ett mer tillgängligt Arktis
När Arktis is smälter och sjövägar och mark öppnas, så är
det troligt att det kommer att resultera i spänningar och tvister mellan länder eller regioner. Ryssland, Kanada, USA och
Kina visar redan ett seriöst intresse för regionen.226 Smältande is gör utvinning lättare och Arktis är redan känt för att
ha olje- och mineralresurser.227 Smältande is kommer även,
som tidigare nämnts, att förkorta handelsvägar som minskar kostnaderna för import och export av varor. Konflikter/

Svensk biståndspolitik och Sidas övergripande mål är
fattigdomsbekämpning, dvs. att verka för att fattiga människors levnadsstandard ska höjas. Utifrån detta ska Sida, i
fråga om klimatfrågan, dels bidra till åtgärder som förebygger eller minimerar utsläpp av växthusgaser, dels minska
fattiga länders och människors sårbarhet och stärka deras
förutsättningar att anpassa sig till klimatförändringar.224
Möjlighet till ökat internationellt samarbete i Arktis
Sedan Arktiska rådet bildades 1995 har rådet utvecklats
från att vara ett forum för kunskapsdelning till att sedan
2007 utvecklats till en central samtalsyta för medlemsländerna. Rådet har en egen budget samt, ett sekretariat
med bättre informationsinsatser och ökad synlighet.
Rådet har även bidragit i framtagandet av två lagligt bindande avtal för räddningstjänst och oljespillskydd. Flera
andra stater utanför Arktis har även intresserat sig för
rådets verksamhet och har ansökt om att bli permanenta
observatörer till rådet. Numera lockar dessutom rådets
toppmöten deltagare på utrikes- och statsministernivå,
istället för statssekreterarnivå som tidigare.225 Utvecklingen av Arktiska rådet kan i framtiden leda till att det finns
goda förutsättningar för ökat mellanstatligt samarbete.
Regionala och globala organisationer spelar en avgörande roll för att hantera klimatrelaterade säkerhetsrisker.
Klimatförändringar kan öka behovet av internationellt
diplomatiskt samarbete. Att hantera klimatrisker är dock
utmanande för många organisationer. Att adressera de
223
224
226
227
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spänningar mellan konkurrerande kommersiella intressen
kan därför i allt högre grad fördjupas på grund av oklarheter
kring äganderätter och fördelning av resurser i Arktis. Eftersom Sverige är en av åtta medlemmar i det Arktiska rådet
vars utrikespolitik påverkas av dessa potentiella konflikter,
så är detta en risk för landet.228
Ryssland är i färd med den i särklass största militära upprustningen i Arktis, jämfört med alla övriga Arktiska stater.
Upprustningen är en del av Rysslands strategi för att
skydda Nordostpassagen för att behålla kontrollen över
territoriet och farleder.229 USA har under senare år placerat
Arktis högre upp på utrikes- och säkerhetspolitiska
agendan, medan Kina bygger ut sin maritima kapacitet
för att kunna skydda sina handelsflöden. Resultatet av en
ökad närvaro av stormakterna i Arktis är att spänningarna
i Sveriges närområde kan komma att öka, vilket får följder
på Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

228
229
230
231

Risk för konflikt till följd av försämrat mellanstatligt
samarbete i Arktis
Om Ryssland, USA och Kina rustar upp sin militära
kapacitet finns det risk för att samarbetet i Arktiska rådet
kan komma att äventyras. Utöver en ökad militär närvaro
kan nya trafikleder i Arktis påverka miljön i området. Ökad
aktivitet i området innebär till exempel en ökad risk för
olyckor och oljeutsläpp som kan ha negativ påverkan på
miljön. Samtidigt uppskattas Arktis hålla mycket stora
delar av världens oljeresurser.230 Konflikter mellan de
som påverkas av negativ miljöpåverkan och intressen att
utvinna naturresurserna kan uppstå.231 Intressekonflikterna kan komma att påverka relationen mellan stater och
deras vilja och förmåga att samarbeta. I ett scenario där
institutioner för samtal försämras finns risk för att dessa
konflikter eskalerar.
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FALLSTUDIE:

Svensk Cleantech

Den globala kampen om framtidens lösningar
Globala klimatförändringar ökar världens behov av hållbara lösningar. Sverige är ett av världens främsta länder
när det gäller utveckling, implementering och export av teknik och nya lösningar för hållbar energianvändning
och effektivt utnyttjande av resurser, så kallad Cleantech232 . Allt större efterfråga på effektiva tekniska lösningar
utgör en möjlighet, men branschen står också inför utmaningar.
1

Allteftersom kunskap om ny och effektiv teknik blir mer och mer efertraktad så ökar också dess skyddsvärde
och hoten mot den. Det handlar om cyberhot som idag inte bara kan innebära hot mot enskilda företag, utan
vara en del av större geopolitiska spänningar. Är den svenska branschen för Cleantech rustad för att möta de
hot som kan uppstå i tillräcklig utsträckning för att kunna fånga de möjligheter som behoven av klimatanpassning och mitigering skapar?

Utmaningar och möjligheter med tillgång till nya
lösningar   
Bakom framgången för svensk Cleantech ligger bland
annat höga krav på vattenrening, avfallshantering och
långtgående regler mot utsläpp av miljöstörande ämnen.233 Sverige ligger topp tre över länder som investerar
mest pengar i forskning- och utveckling av Cleantech.234
Sverige är dock inte ensamt om att se stor potential i
ny teknik. Kina har på historiskt kort tid blivit en global
nyckelspelare inom forskning, innovation och högre utbildning. Stora investeringar i kunskap och utbildning, en
tydlig statlig ambition att bli världsledande inom innovation, men även ett behov av att hitta lösningar på stora
samhällsutmaningar, särskilt miljöproblem är några av
drivkrafterna. Kina är numera världens största producent
och konsument av Cleantech. Landets totala investeringar
i Cleantech och förnybar energi har överstigit den totala
investeringsgraden för Europa och USA kombinerat. Med
sin ambition att få bukt med föroreningar och koldioxidutsläpp kommer Kina att fortsatt investera uppemot 2 300
miljarder EURO de kommande fem åren.

av de landsöverskridande intellektuella stölderna globalt
sett. Enbart för Europa beräknas cyberspionage kosta
uppemot 60 miljarder euro i förlorad ekonomisk tillväxt.
Med ökad digitalisering bland Europeiska företag kommer siffran sannolikt att öka.
Många svenska företag, särskilt inom Cleantech, ser kinesiska företag som viktiga partners i ett allt större utbyte
länderna emellan. Möjligheter till handel med Kina måste
kunna relateras till en större kontext där investeringar,
tillgång till marknader med mera även ses i ljuset av
potentiella utmaningar236 . Utländska investeringar inom
strategiska områden, upphovsrätt och cyberattacker,
forskningens integritet och frihet, men även hot på grund
av spionage lyfts av företagen inom branschen som
viktiga ämnen att vara vaksamma kring i sammanhanget.
Kommer svensk Cleantech kunna balansera mellan att
fånga affärsmöjligheter och att skydda tillgångar på sådant sätt att branschen blir långsiktigt framgångsrik?

Möjligheter och hot från öster
Kinas strategi att överföra teknik och kunnande från
utländska till kinesiska företag utgör en del av framgången. Många kineser som studerat utomlands återvänder
till Kina med värdefulla kontakter och erfarenheter. I en
utredning från Näringsdepartementet 2018 konstateras
att samarbeten med Kina inom forskning, innovation och
högre utbildning är både nödvändigt och önskvärt235 .
Ömsesidig nytta bör utgöra grunden i samarbetet. Det
faktum att Kina idag är en ekonomisk, militär och teknologisk stormakt vars inflytande och betydelse ökar snabbt
är en faktor som de svenska aktörerna bör förhålla sig till.
Kina uppges vara ansvarigt för mellan 50 till 80 procent
232
233
234
235
236
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Två frågor till Säkerhetspolisen om den generella
hotbilden mot svenska intressen
Hur ser den generella hotbilden mot svensk forskning och utveckling inom ny teknik ut, vad
gäller stöld av intellektuell egendom?
Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sverige. Vi ser idag att den generella hotbilden mot Sverige
förändrats och att det finns ett gap mellan hot och säkerhet som växer. Digitaliseringen och ett ökat
beroende av tekniska system gör att sårbarheterna i det svenska samhället blivit allt fler. Samtidigt
ser vi en ökning av underrättelsehotet från främmande makt och består bland annat av inhämtning
av hemlig information och otillbörlig påverkan.
Vilka stater är mer aktiva på området?
Det finns ett flertal länder som bedriver olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och svenska
intressen. I nuläget utgör Ryssland det största underrättelsehotet, men även Kina bedriver under
rättelseverksamhet inom flera områden.

Två frågor till Johan Wiktorin, expert på cybersäkerhet
på PwC
Hur ser satsningarna ut avseende skydd av intellektuell egendom mot cyberangrepp i den
svenska cleantech-branschen?
Jag känner inte till någon viktigare undersökning som tittar på den branschen. Däremot vet vi från
Radar och Dataföreningens undersökningar (Svenskt IT-säkerhetsindex) att den svenska tillverkningsindustrin uppvisar ganska låg grad av mognad i cybersäkerhet. Vi har också siffror efter den
tyska återföreningen på 90-talet på hur stora utvecklingskostnader det östtyska industrispionaget
sparade för sina uppdragsgivare. Allt talar för att den typen av stölder fortsätter, framförallt när det
gäller forskningsintensiva branscher.
Vad är de viktigaste faktorerna för att stävja informationsstölder från nationalstater?
Förutom den egna kapaciteten och kompetensen hos företag, organisationer och myndigheter, så
är det olika former av avtal. För vår del vore det önskvärt att EU uppträder enat för att kunna tala
på jämställd fot med andra stormakter. Ett effektivt förfarande inom cyberområdet för internationell
rättshjälp och stärkt forensisk utredningsförmåga är andra viktiga områden. EU har också under
2018 implementerat en ny lagstiftning för nätverks- och informationssäkerhet som bland annat träffar
energibranschens samhällsviktiga aktörer.

Fakta Svensk Cleantech
Framväxt

Varje år adderas 300 till 900 nya cleantech företag till de flera
tusen bolag som redan finns i Sverige

Omsättning

Cleantech branschen omsätter årligen 220 miljarder kronor

Kopplingar till forskning

Svensk cleantech har en nära koppling till forskning inom bland
annat material, biobränsle och kraftsystem som bedrivs på
svenska forskningsanläggningar, universitet och företag

Exempel på företag

Powercell, Climeon och MyFC är exempel på börsnoteringar
inom svensk cleantech

Tabell 21. Översiktlig fakta över svensk Cleantech.
Potentiella hot och möjligheter för Cleantech i Sverige som kan drivas av effekter av klimatförändringar i andra länder
Hot

Möjligheter

Intresset för innovativa tekniska lösningar ökar vilket kan leda till
ökade cyberhot.
Mindre företag tenderar att underskatta sin egen betydelse i
större geopolitiskt sammanhang, vilket kan leda till att hot inte
tas på tillräckligt allvar.

Behovet av miljöteknik och nya innovativa tekniska lösningar
ökar för att minska klimatpåverkan och för klimatanpassning.
Stora satsningar på ny teknik sker både i Sverige och internationellt, tex ser den svenska regeringen samverkan med Kina som
önskvärt

Tabell 22. Möjligheter och hot inom svensk Cleantech.
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Appendix
Tropisk cyklon
Antagande

Stört

2°C

4°C

2°C

4°C

2°C

4°C

2°C

68,8

0,0%

0,0%

0,9%

8,0%

9,0%

50,7%

45,6%

Finland

72,2

0,0%

0,0%

-1,6%

6,4%

28,5%

53,7%

55,1%

Storbritannien

69,4

0,0%

0,0%

-3,5%

3,3%

70,8%

145,1%

41,2%

Norge

76,0

0,0%

0,0%

-4,3%

3,6%

12,3%

35,8%

51,1%

Danmark

71,0

0,0%

0,0%

-4,4%

2,3%

46,3%

81,2%

57,5%

Tyskland

69,6

0,0%

0,0%

-1,7%

9,6%

6,5%

39,9%

39,8%

Belgien

61,9

0,0%

0,0%

-1,0%

7,1%

29,3%

95,7%

38,3%

Schweiz

71,3

0,0%

0,0%

-3,5%

4,3%

-5,0%

19,8%

38,9%

Nederländerna

66,6

0,0%

0,0%

-4,3%

5,8%

72,9%

152,6%

44,9%

Frankrike

66,7

3,7%

5,6%

-0,1%

11,7%

22,9%

66,6%

25,3%

Kina

53,5

0,5%

9,3%

-3,3%

4,2%

13,1%

54,1%

23,7%

Spanien

62,9

0,0%

0,0%

-9,5%

-1,3%

0,0%

0,0%

-0,8%

Italien

60,6

0,0%

0,0%

-6,5%

-1,6%

16,5%

64,3%

5,3%

Polen

63,7

0,0%

0,0%

-1,0%

8,8%

28,6%

63,6%

37,9%

Världen (medelvärde)

Övriga länder

N/A

0,4%

2,3%

0,8%

10,7%

6,6%

20,0%

16,5%

Ryssland (väst)

Ryssland

59,8

0,0%

0,0%

-1,5%

7,9%

34,8%

63,6%

42,8%

Syrien

39,2

0,0%

0,0%

-3,6%

1,6%

0,0%

0,0%

-10,7%

Irak

39,5

0,0%

0,0%

-7,4%

-1,6%

23,3%

116,3%

20,3%

Somalia

20,2

0,0%

0,0%

7,1%

21,6%

0,0%

0,0%

33,7%

Iran

50,9

0,0%

0,0%

-6,5%

-0,4%

87,7%

131,5%

23,8%

Turkiet

56,3

0,0%

0,0%

-2,6%

3,0%

16,6%

64,8%

12,3%

Thailand

52,9

0,0%

2,3%

10,3%

21,9%

0,0%

0,0%

16,5%

Nigeria

37,9

0,0%

0,0%

17,0%

41,8%

0,0%

0,0%

10,4%

Venezuela

42,4

0,0%

0,0%

26,1%

57,6%

0,0%

0,0%

-8,5%

Libyen

40,9

0,0%

0,0%

-1,5%

4,9%

0,0%

0,0%

-2,6%

EEZ

N/A

0,4%

2,3%

0,8%

10,7%

6,6%

20,0%

16,5%

Litauen

61,3

0,0%

0,0%

-3,4%

9,9%

23,1%

49,2%

50,2%

USA

68,0

1,8%

5,0%

-2,5%

4,1%

15,7%

49,6%

27,5%

Afghanistan

31,3

0,0%

0,0%

-8,5%

-1,3%

31,5%

69,9%

5,7%

Kongo

35,3

0,0%

0,0%

10,4%

22,0%

0,0%

0,0%

18,4%

Etiopien

34,8

0,0%

0,0%

7,3%

22,5%

0,0%

0,0%

26,5%

Moçambique

35,2

3,5%

8,9%

17,9%

34,0%

0,0%

0,0%

12,1%

Tanzania

36,8

0,0%

0,0%

23,1%

45,9%

0,0%

0,0%

17,9%

Zambia

38,8

0,0%

0,0%

19,3%

31,1%

0,0%

0,0%

10,2%

Södra Sudan

30,2

0,0%

0,0%

9,9%

24,7%

0,0%

0,0%

2,9%

Jemen

33,6

0,0%

0,0%

4,3%

12,7%

0,0%

0,0%

29,9%

Världen (medelvärde)

ND-GAIN

Storm
(inklusive snöstorm)

Luxemburg

Kina (medelvärde)

Land

Vindstyrka
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tflod

Stormvåg/
kustöversvämning

Värmebölja

Köldvåg

Torka

Brand

4°C

2°C

4°C

2°C

4°C

2°C

4°C

2°C

4°C

2°C

4°C

55,1%

0,0%

0,0%

98,7%

126,4%

-43,8%

-36,4%

45,0%

68,5%

51,7%

71,8%

77,3%

0,0%

0,0%

69,8%

100,8%

-47,1%

-40,7%

5,1%

32,5%

25,3%

39,8%

60,5%

4,1%

4,7%

112,1%

162,2%

-50,3%

-42,1%

27,7%

56,3%

27,8%

40,7%

74,4%

0,0%

0,0%

86,6%

124,8%

-52,9%

-45,2%

-10,4%

9,8%

14,6%

25,5%

92,5%

9,7%

10,8%

96,1%

126,5%

-48,1%

-39,4%

-5,2%

14,5%

0,2%

10,0%

62,0%

12,5%

13,9%

97,7%

133,8%

-44,4%

-37,2%

41,0%

68,5%

43,5%

65,4%

63,8%

5,1%

5,7%

114,8%

145,8%

-45,2%

-37,7%

47,6%

72,9%

46,6%

59,5%

57,1%

15,0%

17,2%

123,9%

170,8%

-44,4%

-37,5%

44,6%

78,5%

49,5%

70,6%

69,2%

5,9%

6,6%

107,5%

148,6%

-46,7%

-39,1%

31,5%

58,2%

34,5%

50,3%

47,4%

8,6%

9,7%

205,9%

256,1%

-53,9%

-46,7%

65,8%

96,7%

45,1%

61,7%

52,5%

4,4%

5,0%

142,3%

177,2%

-48,0%

-40,7%

61,2%

90,7%

18,6%

32,7%

18,8%

9,8%

11,3%

153,7%

192,8%

-51,2%

-44,5%

109,0%

149,6%

39,1%

54,4%

28,0%

13,0%

14,8%

165,5%

211,5%

-51,7%

-44,6%

75,2%

104,7%

38,0%

51,0%

65,3%

14,0%

15,6%

102,5%

142,2%

-43,1%

-35,2%

32,6%

63,6%

38,6%

56,9%

40,8%

8,7%

9,8%

329,2%

413,4%

-65,9%

-59,7%

64,2%

97,3%

28,2%

42,1%

67,2%

0,0%

0,0%

90,1%

116,2%

-40,1%

-32,3%

23,7%

52,7%

23,3%

37,8%

7,5%

18,2%

22,1%

157,5%

191,0%

-49,1%

-39,6%

168,3%

208,6%

31,4%

40,0%

45,9%

0,0%

0,0%

175,8%

205,7%

-50,9%

-42,7%

167,2%

219,8%

19,4%

27,5%

71,0%

11,0%

12,7%

428,8%

554,0%

-84,1%

-78,1%

37,0%

77,5%

15,2%

29,6%

55,5%

7,6%

9,5%

168,1%

206,1%

-46,0%

-39,3%

148,9%

192,5%

16,4%

23,5%

25,8%

15,5%

18,2%

160,0%

194,8%

-46,8%

-38,5%

103,2%

135,9%

39,6%

51,5%

39,8%

9,3%

10,3%

153,3%

193,4%

-50,0%

-43,4%

27,9%

57,1%

37,1%

56,6%

33,1%

12,6%

14,2%

267,4%

335,0%

-71,6%

-65,2%

50,0%

83,4%

25,6%

37,7%

18,3%

13,8%

15,4%

443,9%

533,4%

-93,6%

-89,6%

103,5%

146,8%

58,6%

81,5%

29,6%

13,6%

15,8%

175,1%

213,5%

-62,0%

-55,2%

172,5%

223,3%

20,8%

27,7%

40,8%

8,7%

9,8%

329,2%

413,4%

-65,9%

-59,7%

64,2%

97,3%

28,2%

42,1%

67,9%

13,1%

14,6%

83,2%

113,2%

-38,3%

-27,5%

7,9%

45,2%

27,4%

41,9%

50,0%

6,8%

7,4%

129,1%

161,4%

-43,8%

-36,7%

38,6%

66,8%

20,3%

32,9%

35,7%

0,0%

0,0%

146,6%

183,3%

-45,1%

-37,7%

137,2%

177,7%

18,5%

28,2%

38,1%

10,5%

12,0%

437,5%

568,1%

-89,9%

-84,8%

31,4%

63,2%

26,1%

39,1%

62,2%

15,2%

18,1%

307,7%

416,5%

-79,1%

-72,7%

30,2%

61,5%

12,2%

27,0%

33,2%

6,5%

7,2%

227,5%

268,8%

-80,3%

-72,8%

73,6%

105,5%

53,6%

67,6%

42,0%

6,7%

7,5%

350,7%

422,7%

-88,0%

-82,9%

46,4%

74,2%

45,6%

60,8%

25,9%

0,0%

0,0%

196,3%

226,7%

-76,6%

-68,6%

89,5%

118,8%

43,5%

56,0%

20,3%

0,0%

0,0%

213,0%

263,6%

-75,7%

-68,1%

29,0%

55,4%

19,8%

34,8%

74,2%

13,7%

16,4%

272,7%

343,4%

-61,8%

-57,7%

93,6%

142,4%

13,0%

21,0%
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Disclaimer
Denna rapport har upprättats av PwC på uppdrag av SMHI för Nationella expertrådet för klimatanpassnings räkning.
Rapporten är baserad på befintlig och tillgänglig kunskap och data. PwC har inte inom ramen för den underliggande
studien genomfört någon ny forskning och eller ny datainsamling. Rapporten behandlar komplexa ämnen, slutsatser
och observationer som lyfts måste därför vidare utredas och verifieras innan de används som underlag för beslut. De
hot och möjligheter som rapporten redogör för utgör förslag, vars konsekvenser ytterligare måste tydliggöras av den
som ska förhålla sig till dem. PwC ansvarar därför inte, utan särskilt åtagande, gentemot den som tar del av och förlitar
sig på hela eller delar av denna rapport.
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