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Om Mistra-SWECIA
Mistra-SWECIA är ett forskningsprogram om hur klimatföränd-
ringar, ekonomi, effekter och anpassning hänger ihop globalt, 
regionalt och lokalt. De olika vetenskaperna knyts samman i 
avancerad modellering och fallstudier. 

Utöver modellering av klimat, ekonomi och effekter, stude-
ras anpassningsprocesser. Programmets mål är att skapa nya 
underlag, nya verktyg och bredare kunskap för samhällets 
klimatanpassning. Särskilt viktigt är att hantera osäkerheter i 
forskningen och att förmedla dessa osäkerheter. 

•	 SWECIA står för Swedish Research Programme on 
Climate, Impacts and Adaptation.

•	 Programmet involverar SMHI, SEI, Lunds universitet
•	 och Stockholms universitet.
•	 SMHI är programvärd.

•	  Finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 
Mistra.

•	 Programmet pågår under 2008–2015.
•	 Mer	om	programmet	finns	på:	www.mistra-swecia.se
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» För att komma tillrätta med klimathotet 

krävs ekonomiska verktyg. Samverkan mel-

lan klimat och ekonomi är inte så väl utredd. 

Mistra-SWECIA är ett oerhört viktigt och om-

fattande program, vars resultat kan få stor 

betydelse för hur verktygen utformas «

Klas Eklund, senior economist, SEB
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NäR NU 2011 HAR PASSERAT har programmet hela fyra års verksamhet bakom sig, och fyra 
nya år ligger framför oss. Vi har tågat in i den andra programfasen. Som ett led i denna stafettväx-
ling,	gjorde	oberoende	experter	en	genomgång	av	vår	forskning	och	kommunikation.	Vi	fick	god-
känt. Jag vill rikta ett stort tack till alla medverkande i programmet för det goda resultatet hittills.

Givetvis är det med många erfarenheter och lärdomar som vi ger oss in i den andra program-
fasen. Vi organiserar om programmet, i linje med den tvärvetenskaplighet som vuxit fram. I stäl-
let för att dela forskningen i klimatmodellering, -ekonomi, -effekter och -anpassningsprocesser, 
fokuserar vi i den andra programfasen på regional klimatanpassning och globala drivkrafter för 
dels klimatanpassningsbehoven och dels dess förutsättningar. Programmets naturvetare och sam-
hällsvetare arbetar med varandra kring dessa gemensamma frågeställningar. Vi går dessutom in 
i den andra programfasen med en större budget och med minst lika höga förväntningar som vi 
hade för fyra år sedan.

Ytterligare en utveckling är att vi aktivt ska föra en dialog med användare både när det gäller 
att planera och genomföra forskningen samt programmets kommunikation. Den tredje huvud-
komponenten i programmet är dedikerad till detta, och diskussionen är redan i gång.

I den första programfasen investerade vi i utvecklingen av modeller och metoder och testade 
dem i fallstudier om Stockholm och vissa skogliga frågor. Nu kraftsamlar vi kring klimatanpass-
ningslandskapet när det gäller markanvändningen. I Sverige handlar det inte minst om skogen 
och skogsbruket, men även om jordbruket och övergripande miljövård. 

Det	finns	även	andra	forskningsaktörer	som	tar	fram	kunskap	om	olika	relaterade	fråge	ställningar.	
Som vi har sett dels i vår forskning, dels i våra kontakter med samhällets representanter, visar det 
sig	ändå	att	det	finns	mycket	att	göra	för	att	belysa	klimatanpassningsfrågorna	inom	dessa	sekto-
rer och strävanden. Givetvis strävar vi efter att samarbeta med både andra forsknings utförare och 
som redan nämnts, med användare. 

Avslutningsvis, det är slående att vi nu har kommit fram till 2012, och om fyra år har vi av-
verkat hela 15 år av 2000-talet. Framtiden blir snabbt ett minne blott…

Markku Rummukainen, programchef för Mistra-SWECIA

PROGRAMCHEFEN HAR ORDET

Klimatanpassning på agendan
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PROGRAMSTYRELSENS ORFÖRANDE HAR ORDET

Den stora utmaningen
I OCH MED 2011 har Mistra-SWECIA avslutat programmets första fas. Sammanfattningsvis 
kan jag konstatera att under de här åren har det producerats ett antal högintressanta forskningsre-
sultat. Ett sådant är utvecklingen av klimatmodeller, som har högre upplösning än vad som varit 
möjligt tidigare. Det gör det nu möjligt att analysera klimatförändringarnas effekter på mindre 
geografiska	områden	än	vi	kunnat	göra	tidigare.

Mistra-SWECIA:s	forskningresultat	ska	kunna	användas	i	det	långsiktiga	anpassningsarbetet.	
Ett gott samarbete mellan forskare och användare är viktigt och på den punkten hade jag hoppats 
att vi nått ett stycke längre under fas 1. Under fas 2 får därför utvecklingen av detta samarbete 
högsta prioritet. Genom en fokusering på skogssektorn kan vi använda den som modell för hur 
man kan bygga upp ett samarbete mellan forskare och användare. Skogen är ett område som är 
känsligt för klimatförändringarna med en rad betydelsefulla effekter som följd. Samtidigt är be-
slut om inriktning av olika åtgärder långsiktiga och får konsekvenser för åtminstone en genera-
tion framåt i tiden.

Ett antal statliga myndigheter arbetar med klimatanpassningen av skogssektorn, men viktigast 
är naturligtvis skogsägaren själv, vare sig det handlar om en enskild individ eller ett bolag. Det 
är dialogen mellan myndigheter, ägare och forskarna som är den stora utmaningen de närmaste 
åren. Hur utvecklar vi dialogen för ett fruktbart samarbete och skapar förtroende för de forsknings-
resultat som visar på nödvändigheten av en anpassning till klimatförändringarna.

I grunden handlar detta givetvis inte enbart om skogssektorn utan hur vi kan åstadkomma en 
dialog mellan forskare och användare med målsättningen att omsätta forskningsresultaten i nöd-
vändiga klimatanpassningsåtgärder.

Bengt Holgersson, ordförande i Mistra-SWECIA:s styrelse
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Att klimatet förändras är inte längre någon nyhet för oss. även om det finns  
osäkerheter i en del detaljer, och framtiden beror på vilka beslut som tas om 
åtgärder gällande utsläpp, är klimatanpassning en skarp fråga. Klimatanpassning 
ersätter inte strävan för minskade utsläpp, utan är en kompletterande handling. 
Den behövs eftersom klimatet redan förändras och eftersom det kommer att ta 
tid att minska vår klimatpåverkan. För praktiker och beslutsfattare, för vilka klimat-
anpassningen är en aktuell fråga, är både kunskapsläget och förutsättningarna 
för det egna arbetet viktiga. 

Klimatanpassningslandskapet
DET FINNS INTE LäNGRE någon egentlig vetenskaplig tve-
kan om att klimatet är i förändring, att det i första hand be-
ror på människan, att det leder till klimateffekter, och att vi 
påverkas.	Det	är	också	fastslaget	att	det	finns	möjligheter	till	
åtgärder, av vilka många är tänkbara även av andra skäl än 
klimatförändringar. Områden såsom förebyggande av natur-
olyckor, hållbar utveckling, utveckling av samhällsfunktio-
ner	med	flera	tangerar	klimatarbetet.	Man	brukar	också	prata	
om	”win-win”-åtgärder	och	synergieffekter,	som	för	arbetet	
framåt	på	flera	fronter.

Klimatanpassningsarbetet innehåller samtidigt en del svårig-
heter. Det är inte ovanligt att det saknas kunskap, eller att den 
kunskap	som	finns	inte	upplevs	som	tillräcklig.	Till	exempel	
finns	det	en	mångfald	av	klimatscenarier	och	effektstudier	som	
inte ger exakt samma svar, vilket kan upplevas som en indika-
tion på stor osäkerhet. Många scenarier avser dessutom globala 
och regionala skalor, medan underlag behövs på lokal skala. 
Studier	som	finns	på	den	lokala	nivån	är	ofta	platsspecifika	och	
kan därmed inte utan vidare tillämpas på andra platser. Man 

skulle kunna hävda att eftersom varje ort, system och beslut är 
unikt,	måste	även	lärdomar	från	specifika	samman	hang	tolkas	
och anpassas beroende på aktuell situation. 

Mångfald gäller dessutom även för vilka beslutsfattarna 
är. Klimatanpassningsfrågan gestaltar sig på olika sätt i olika 
sammanhang och prioriteringar och andra förutsättningar för 
anpassningsåtgärder varierar ofta.

Anpassningslandskapet i förändring
Under de senaste åren har en hel del hänt på området. I Sve-
rige gjorde klimatanpassningsfrågan sitt stora inträde på 
dagordningen 2007. Detta år lades den svenska klimat- och 
sårbar	hets	utredningen	fram,	IPCC:s	AR4	och	Stern-rapporten	
publicerades	och	IPCC	och	Al	Gore	fick	fredspris.	En	del	an-
satser fanns redan tidigare, men dessa hade inte på långt när 
samma betydande inverkan på samhällsdebatten. Sedan klimat- 
och sårbarhetsutredningen har bland annat länsstyrelserna fått 
regionalt samordningsansvar för klimatanpassningsfrågorna, 
vilket har skapat samarbetsformer för klimatanpassning i alla 

FORSKNING |Klimatanpassningslandskapet TEXT | Markku Rummukainen, Åsa Gerger Swartling, Elin Löwendahl, 
Oskar Wallgren, John Hassler, Ben Smith



» Sid 8

län. Flera statliga myndigheter har fått nya instruktioner med 
tydligare ansvar för klimatanpassningsfrågorna, och uppdrag 
har	formulerats	och	genomförts.	Sedan	2007	har	flera	natio-
nella myndigheter anslutit sig till klimatanpassningsportalen 
(www.klimatanpassning.se).	Den	erbjuder	samlad	kunskap	om	
sårbarhet och klimatanpassning som stöd till de som arbetar 
med frågorna, framför allt länsstyrelser och kommuner. Nyli-
gen har dessutom ett kunskapscentrum för klimatanpassning 
upprättats vid SMHI, vilket bör bli ett viktigt inslag i klimat-
anpassnings-Sverige framöver. 

Klimatanpassningsfrågan har alltså fått en tydligare plats i 
det svenska samhället och en del öronmärkta resurser har bör-
jat avsättas till arbetet. Det vore dock missvisande att tolka 
klimat anpassningsfrågan som en helt egen samhällsfråga. Den 
är snarare en fråga bland många andra som handlar om sam-
hället, väder och vatten, samhällsplanering och förvaltning, 
till exempel vad gäller markanvändning, miljövård och håll-
bar utveckling av areella näringar. 

Hur kommer klimatanpassningsfrågan in i vår vardag? 
Några exempel är de beslut som fattas utifrån planeringsun-
derlag inom kommunerna (till exempel var och hur man får 
bygga),	klimatsäkring	av	befintlig	infrastruktur	(till	exempel	
för	att	bemöta	frågan	”hur	ser	det	framtida	100-årsregnet	ut?”),	
och	skogen	(”kommer	det	häftigare	stormar	framöver?”),	even-
tuellt behov av försäkringar (”vem bär ansvaret när nya regn 
får	tidigare	planerade	avloppsnät	att	svämma	över?”).	

I det svenska sammanhanget handlar klimatförändringarnas 
direkta	effekter	inte	bara	om	hot.	Det	finns	även	nya	möjlig-
heter. Förutsättningar för minskade uppvärmningskostnader, 
längre växtsäsong och större tillväxt i skogen är några exem-
pel. Klimatanpassningsåtgärder kan dock behövas även när det 
handlar om att ta tillvara möjligheterna, i alla fall om vi ska 
dra den största möjliga nyttan av dem.

Internationellt
Internationellt händer det mycket på klimatanpassningsområdet. 
Frågan blir alltmer uppmärksammad i klimatförhandlingarna 
och i olika internationella expertorganisationer. Ett nyare be-
grepp är klimattjänster som handlar om hur data, information 
och fördjupad kunskap om det nuvarande och framtida klimatet 
tas fram och kommuniceras till samhällets beslutsfattare. På se-
nare år har det satts upp klimatportaler och klimatcentra i olika 
länder som syftar till att tillhandahålla kunskap och besluts-
underlag för klimatanpassningsarbetet. På EU-nivå upprättar 
för närvarande den europeiska miljöbyrån en så kallad ”clea-
ring house”-mekanism, det vill säga en portal vars syfte är att 
samla	den	klimatanpassningsinformation	som	finns	tillgänglig	
i	Europa.	Och	givetvis	finns	det	nya	forskningsprojekt	på	gång.	

En resa …
Klimatförändringarna är inte längre en ny samhällsfråga och 
frågan kommer att leva lång tid framöver. Klimatet kommer 
att	fortsätta	att	successivt	förändras	flera	årtionden	framöver	
och även bortom detta århundrade. Väder- och vatten relaterade 
betingelser för samhällets olika verksamheter kommer därmed 
också att successivt förändras, vare sig det handlar om riskfak-
torer	(till	exempel	översvämningar)	eller	resurser	(till	exempel	
längre	växt	period).	Även	kunskapsläget	kommer	successivt	att	
förändras. Kanske kan vi se det som att vi är på en resa, med 
ett klimatsäkrat samhälle skimrande i horisonten?

… mot horisonten
Man kan dock erinra sig historien om visionären som predi-
kade om att det nya samhället redan syns vid horisonten, och 
den inspirerade åhöraren som slog upp ”horisont” i sin ordbok. 
Åhöraren	fick	sig	en	tankeställare	när	denne	läste	att	horison	ten	
definierades	som	en	imaginär	linje	som	avlägsnar	sig	i	samma	
takt som man går mot den.

Historier kan vi skratta åt, men vi kan också inspireras av 
dem. När det gäller klimatanpassningslandskapet med sina 
kunskaps skogar, beslutsfält, lagskyltar, debatträsk, aktörs-
djungler och så vidare, är det en arena som ständigt utvecklas. 
Många mål ligger närmare än vid horisonten.

Mer läsning:
Nationella plattformen för arbete mot naturolyckor, 2010. 
Klimatanpassning i Sverige – en översikt. Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB), Karlstad, Sverige.

Regeringens proposition 2008/09:162. En sammanhållen klimat- 
och energipolitik – Klimat. Miljödepartementet, Stockholm, Sverige.

SOU 2007:60. Sverige inför klimatförändringarna – hot och 
möjligheter. Statens offentliga utredningar. Miljödepartementet, 
Stockholm, Sverige.
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SEDAN MITTEN AV 1900-TALET har extrema väderhändelser 
som värmeböljor och kraftiga regn troligen ökat både i antal 
och i storlek i många delar av världen. Det är emellertid svårt 
att	koppla	specifika	observerade	extrema	händelser	till	mänsk-
lig påverkan eftersom de också, delvis eller helt, kan förklaras 
med naturlig variabilitet. Av samma anledning är det svårt att 
fastställa eventuella trender. Det är dock troligt att åtminstone 
en del av dessa observerade förändringar av extremt väder kan 
kopplas till en klimatförändring. 

Enligt klimatmodellprojektioner är det mycket troligt att en 
rad olika extremhändelser kommer att förändras under de 
kommande årtiondena. Detta gäller särskilt temperaturrelate-
rade och vissa nederbördsrelaterade händelser, medan man vet 
mindre om stormar och extrema vindar. 

Frågan om förändringar avseende extremväderhändelser är 
i högsta grad relevant i arbetet med klimatanpassning samt i 
strategier	och	i	åtgärder	för	riskreducering.	Till	exempel,	som	
diskuterats i artikeln ”Klimatförändringarna och risken för ska-

Extrema väderhändelser i ett varmare klimat

Extrema väder- och klimathändelser kan ha betydande inverkan på samhället 
genom de skador de orsakar. Katastrofriskreducering har ofta baserats på  
analyser av observerade händelser, vilket inte nödvändigtvis räcker för att hantera 
förän d ra de risker på grund av klimatförändringar. Olika extremhändelser kommer 
med stigande temperatur troligtvis att förändras i fråga om antal, storlek och  
geografisk förekomst. 

FORSKNING |Extrema väderhändelser i ett varmare klimat TEXT | Grigory Nikulin
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dor	i	skog”	(se	s.	13–15)	är	kraftiga	vindar	samt	förändrade	
temperatur- och nederbördsmönster viktiga faktorer för riskbe-
dömning inom skogsskötsel, såsom i andra samhällssektorer.

Många klimatmodelleringar 
Klimatmodeller är det främsta vetenskapliga verktyget för fram-
tida klimatscenarier inklusive möjliga förändringar avseende 
extrema väderhändelser. Modellsimuleringar bidrar med en för-
längning av de studier som baseras på observerade händelser. 

Utöver klimatförändringar påverkas klimatets uppträdande 
alltid också av viss naturlig variabilitet. Det senare är i hög grad 
inte förutsägbart förutom statistiskt, till exempel i termer av 
återkomsttider för olika slags händelser. 

Inför framtiden, även om man inte kan förutsäga när nästa 
kraftiga storm kommer att inträffa så är det möjligt att studera 
sannolikheten för kraftiga stormar i ett klimat som förändras. En 
vanlig metod är att göra många klimatsimuleringar (så kallade 
ensembler)	och	analysera	resultaten.	Sådana	resultat	kan	ge	en	
bättre karakterisering av klimatförändringsförhållanden, inklusive 
medelvärden, variabilitet och förekomster av extrem händelser. 
Att	beräkna	genomsnitt	för	många	simuleringar	filtre	rar	bort	
slumpmässig naturlig variabilitet och tillför bättre uppskattningar 
av klimatförändringstrender. Spridningen av simu leringar bidrar 
med information om eventuella förändringar i variabilitet och i 
sannolikhet för extremer.

Många klimatscenarier
Vid	Rossby	Centre	på	SMHI	har	det	blivit	allt	vanligare	att	an-
vända ensembler vid klimatmodellering. Möjliga förändringar i 
det europeiska klimatet har till exempel analyserats genom att 
använda sex klimatprojektioner för tiden fram till år 2100, un-
der det så kallade A1B-utsläppsscenariot. För denna ensemble 
har resultat från sex olika globala klimatmodeller skalats ned 
med	Rossby	Centres	klimatmodell	RCA3	för	en	rumslig	upp-
lösning på ungefär 50 kilometer. 

Extremvärdesanalyser har sedan gjorts för att analysera 
dagliga temperatur-, nederbörds- och vindextremer som har 
en återkomsttid på 20 år. Dessa värden representerar storleken 
på en extremväderhändelse som i genomsnitt uppstår en gång 
under en tjugoårsperiod.

Extrem värme mer vanligt
De förändringar i extremtemperaturer som projicerats i ensem-
blen stämmer väl överens med alla sex simuleringarna. Ensem-
blens	medelvärde	visar	en	intensifiering	av	varma	extremer	och	
en försvagning av kalla extremer. Figur 1 visar hur ofta en 20-
års varm extremhändelse från perioden 1961–1990 simuleras 
förekomma 2071–2100. 

Resultatet	visar	att	sådana	i	dagens	klimat	ovanligt	höga	
temperaturer blir vanligare i framtiden. Återkomsttiden mins-
kar	från	20	år	till	2-4	år	i	de	flesta	delar	av	Sverige.	De	för	pe-
rioden 1961–1990 angivna 20-års kalla extremer försvinner 
nästan helt för samma period i framtiden.

Mer extrem nederbörd
Jämfört med temperaturextremer, varierar resultaten mer för 
extremnederbörd. Ensemblens medelvärde visar trots detta en 
tendens till ökning i intensiv nederbörd sommartid. Extrem 
nederbörd som tidigare inträffat en gång under en tjugoårspe-
riod kan, mot slutet av seklet, inträffa vart 6–12 år beroende 
på	plats	(figur	2a).	

För vintern är det rumsliga mönstret över ändringar i kraf-
tig	nederbörd	mer	konsistent	och	påvisar	en	signifikant	inten-
sifiering	av	nederbördsextremer.	Återkomsttiden	sjunker	från	
20	år	1961–1990	till	4–6	år	2071–2100	över	större	delen	av	
Sverige	(figur	2b).

Spretiga mönster för extremvindar
Analyser over möjliga klimatförändringar för vindextremer av-
slöjar ett mycket spretigt och inget uppenbart sammanhängande 
mönster.	Trots	den	stora	spridningen	tyder	flera	simuleringar	
och ensemblens medelvärde på att kraftiga vindar kan komma 
att bli vanligare över Östersjön. Förekomsten av starka storm-
vindar verkar dock karaktäriseras av slumpmässig variabilitet 
över många decennier även med klimatförändringar, vilket gör 
möjliga långsiktiga förändringar svåra att förutspå.

Figur 1. Hur ofta extremt hög daglig temperatur förekommer 

under 2071–2100 (ensemble-medel). De analyserade tempera-

turextremerna motsvarar händelser som hade en återkomsttid 

på 20 år under 1961–1990.



Figur 2. Hur ofta kraftig 
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Vad lär vi oss av detta?
Den framtagna ensemblen visar att projicerade för-
ändringar i temperaturextremer är mer robusta jäm-
fört med möjliga förändringar i nederbördsextremer. 
Möjliga framtida förändringar vad gäller vindextremer 
verkar till största delen väldigt osäkra. 

Även	om	resultaten	här	är	för	perioden	2071–2100,	
bör det noteras att de simulerade tendenserna över van-
ligare extrem värme, mer sällsynt extrem kyla och mer 
extremnederbörd, självklart uppstår successivt över tid. 

Utöver naturlig variabilitet kommer därmed även 
klimatextremer att påverkas av klimatförändringar. 
Naturlig	variabilitet	kan	fungera	för	att	intensifiera	
eller dämpa de av människan orsakade förändrings-
tendenserna och är därmed viktiga att tänka på när 
man förbereder beslutsstöd relaterade till väder- och 
klimatextremer.

a b
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Klimatförändringarna och risken för skador i skog

Inom Mistra-SWECIA pågår arbete med att analysera hur ett förändrat klimat 
kan påverka tillväxt och risk för skador i skog. Med ekosystem-modellen LPJ-
GUESS simuleras stormfällningar och efterföljande angrepp av granbarkborre. 
Arbetet har presenterats för skogliga beslutsfattare som gett synpunkter på vilka 
anpassnings strategier som är relevanta att analysera. Genom att även räkna på 
kol dioxidinlagring och biodiversitetsindikatorer ska modellen framöver kunna ge 
en tydligare bild av olika skötselalternativ, med möjlighet att belysa målkonflikter.

TEXT | Anna Maria Jönsson, Fredrik LagergrenFORSKNING | Klimatförändringarna och risken för skador i skog

GLOBALA FRAMTIDSSCENARIER INNEHÅLLER beskriv-
ningar av de drivkrafter som påverkar utsläppen av växthus-
gaser. Scenarierna ligger till grund för klimatmodelleringar, 
det vill säga beräkningar av hur bland annat temperatur och 
nederbörd förändras som en följd av utsläppen. För att förstå 
hur ett förändrat klimat påverkar skogen och risken för skador 
behöver klimatmodellprojektionerna sedan uttryckas i termer 
av ekosystempåverkan. Med hjälp av ekosystemmodellering 
kan dessa effekter simuleras, och utfallet av olika strategier 
för att anpassa skogsskötseln till ändrade klimatförhållanden 
analyseras.

Processbaserad modellering av skador och skadegörare 
är ett relativt nytt forskningsfält. Flertalet ekosystemmodel-

ler simulerar inte direkt effekten av väderleksextremer och 
skade görare. Inom Mistra-SWECIA har modellbeskrivningar 
tagits fram för att kunna studera klimatförändringssignalen för 
stormskador och angrepp av granbarkborre. Dessa är två van-
liga skadeorsaker i äldre granskog.

Skogens tillväxt och risk på landskapsnivå
Flera studier visar att skogsproduktion i Sverige troligen kom-
mer att öka de närmsta 50 åren, främst på grund av längre 
växtsäsong till följd av ett varmare klimat men också som en 
direkt	effekt	av	högre	koldioxidhalt.	Det	finns	dock	även	hot,	då	
många skadegörare kommer att gynnas, vilket påverkar riskerna. 
Stormskador med efterföljande angrepp av granbarkborre är 



» Sid 14

ett intressant skadekomplex, sett ur klimatförändrings- och 
skogsskötselperspektiv. Granbarkborrepopulationen i landska-
pet är normalt låg, men vid god tillgång på stormfällda träd 
kan barkborrarna få många avkommor. Då växer populationen 
snabbt, vilket ökar risken för att stående granar ska angripas 
och dödas. Detta är anledningen till att allvarliga härjningar 
ofta uppstår efter stormskador. År 2005, vid tiden för Gudrun-
stormen, fanns en relativt stor andel äldre granskog i södra Sve-
rige. Gudrun fällde 70–75 miljoner skogskubikmeter, varav 80 
procent gran, och granbarkborren har därefter dödat cirka 3,5 
miljoner kubikmeter skog. 

I Sverige har granbarkborren normalt en generation per år, 
men	två	generationer	har	noterats	under	riktigt	varma	år	(fi-
gur	1a).	Populationen	kan	alltså	växa	snabbare	i	ett	varmare	
klimat,	givet	att	det	finns	tillgång	till	lämpligt	yngelmaterial.	
Om stormskadorna som inträffade under perioden 1961–2010 
hade inträffat i ett framtida, varmare klimat skulle de efterföl-
jande barkborreangreppen kunnat bli värre. Ökningen märks 
framför allt under åren med svåra stormskador, motsvarande 
stormarna 1969 och 2005, när upparbetningshastigheten av 
stormfällda träd sätter gränsen för möjligheten att kontrollera 
granbarkborrens	förökningsframgång	(figur	1b).	

Även	om	klimatprojektioner	inte	ger	någon	entydig	sig-
nal om att stormar skulle bli vanligare i Sverige, ökar risken 
för stormfällning av träd, eftersom ett varmare klimat ger en 
kortare period med tjäle, och rötternas förankringsförmåga är 
sämre i ofrusen än i tjälad mark. 

Genom anpassning av skogsskötseln skulle risken för fram-
tida stormskador och efterföljande barkborreangrepp kunna 
påverkas. Ett alternativ som diskuteras inom skogsbruket är 
förkortad omloppstid. Genom att sänka omloppstiden, och 
minska antalet gallringar, skulle en lägre andel av skogen vara 
i riskzonen för stormskador. Framtidsprojektionerna indikerar 
att omloppstiden kan förkortas ytterligare några år med bibe-
hållen produktionsnivå, i takt med att produktionen ökar. På 
landskapsnivå skulle man därigenom kunna påverka virkes-
förrådet, det genomsnittliga årliga uttaget och känsligheten 
för	stormskador	(figur	2).	Simuleringen	av	storskaligt	konti-

Figur 2: Simulerad effekt av olika skogs-

skötselmetoder på land  skapsnivå, ut - 

tryckt som virkesförråd (m3sk per ha), 

årlig avverknings volym (m3sk per ha), 

och predisposition för stormskador 

(m3sk per ha). Figurernas y-axlar visar 

den nord-sydliga gradienten i klimat-

förhållanden som påverkar svensk skog. Resultatet från simulering-

arna visas för tre tidsperioder. Punkterna visar medelvärdet för olika 

skötselalternativ, och strecket indikerar variationen mellan bestånd 

givet nuvarande skötselmetod. En jämförelse mellan dessa indike-

rar skogslandskapets utveckling för olika skötselalternativ.

Figur 1: a) Andelen år med temperaturförutsättningar för två generationer granbarkborrar, klimatdata från RCA3-ECHAM5, scenario 

A1B. b) Simulering av granbarkborreangrepp på stående träd i Växjö för perioden 1961–2010 (blå linje) och för perioden 2025–2075 

(röd linje), givet samma stormskador. (Blå linje för perioden 2025–2075 visar utfallet utan stormskador).

nuitetsskogsbruk indikerar ett relativt stormkänsligt landskap. 
Resultaten	påverkas	dock	i	hög	grad	av	antagen	huggnings-
intensitet och att modellen räknar med en ökad förekomst av 
skuggtålig gran.

Risken för ett enskilt granbestånd
Vid stormfällning förlorar skogsägaren trädens framtida tillväxt-
potential, men en del av virkesvärdet kan räddas. Dock sjun-
ker virkespriserna ofta i samband med större stormfällningar 
samtidigt som snabb upparbetning av stormfälld skog, nöd-
vändigt för att minska risken för granbarkborreutbrott, medför 
ökade kostnader. Med hjälp av modellering har vi tagit fram ett 
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genom tidigarelagd slutavverkning. Eftersom få granbestånd 
i det fallet kommer att uppnå 81–90 års ålder i södra Sverige, 
ligger den framtida risken för tillväxtrelaterade ekonomiska 
förluster i äldre bestånd under nuvarande nivå. Simuleringen 
med en ökad andel löv indikerar en något minskad stormska-
derisk jämfört med ett rent granbestånd. 

Med sikte på ny kunskap
De landskapssimuleringar som vi tagit fram baseras på att alla 
skogsägare följer samma policy för skötsel av den brukade sko-
gen,	men	att	en	regionspecifik	andel	av	skogen	lämnats	till	fri	
utveckling. I själva verket kan den övergripande målsättningen 
skilja sig stort mellan skogsägare, samtidigt som bestånd inom 
en fastighet sköts med olika inriktning. Genom att även räkna 
på koldioxidinlagring och biodiversitetsindikatorer ska vår 
ekosystemmodell framöver kunna ge en tydligare bild av olika 
skötselalternativ, med möjlighet att belysa både skaderisk och 
eventuella	målkonflikter.	Vidare	är	det	viktigt	att	minska	den	
kunskapsosäkerhet som råder kring hur extrema väderlekssi-
tuationer, till exempel svårt sommartorka, påverkar granens 
motståndskraft mot granbarkborreangrepp.

Mer läsning:
Kopplingen mellan vetenskap och praktik: Klimatanpassning inom 
det svenska skogsbruket. Mistra-SWECIA årsrapport 2010 s. 6–9.

Barkborremodell under utveckling, Future Forests årsrapport 
2010 s.14–15.

De ekonomiska beräkningarna utgår från samma kalkylförut-
sättningar (virkespriser och kostnader) som Bergh, J., Johansson, 
U., Nilsson, U. och Sallnäs, O., 2012, är anpassning av skogs-
skötseln nödvändig i dagsläge för att minska skogsskador i ett 
förändrat klimat. Del 1 – analyser på beståndsnivå. Sydsvensk 
Skogsvetenskap, arbetsrapport 44.

beräknings exempel över risken för stormskador för ett enskilt 
bestånd. Vi har även räknat ut den ekonomiska förlusten (till-
växtförlust, sänkta virkespriser och fördyrade avverkningskost-
nader)	jämfört	med	väntevärdet	vid	avverkningsmogen	ålder.

Vi har följt tre simulerade granbestånd i södra Sverige 
från	plantering	och	fram	till	90	års	ålder:	ett	som	utvecklats	
under nutida klimatförhållanden (motsvarande 1900-talets 
andra	hälft),	och	två	som	utvecklats	i	ett	varmare	klimat	(sce-
nario	A1B,	från	år	2010	till	2100),	varav	ett	med	100	procent	
gran	och	ett	med	95	procent	gran	och	5	procent	löv	(figur	3).	
Sannolikhet för att en storm inträffar har beräknats utifrån 
vindklimatet för perioden 1961–2008, (det vill säga utan en 
klimatförändringsaspekt).	Sannolikheten	är	alltid	100	procent	
att den lägsta nivån på stormskada är 0 m3 sk, motsvarande en 
förlust	på	0	kr.	Riktigt	omfattande	skador	inträffar	sällan.	Den	
beräknade sannolikheten för volymförlust påverkas av trädens 
höjdutveckling, tidpunkt för gallring och sannolikhet för tjäle 
i	marken.	I	unga	bestånd	(21–30	år)	är	risken	för	volymförlus-
ter relativt liten, men om en skada inträffar så blir förlusten i 
form av utebliven tillväxt desto större. Det omvända gäller för 
äldre	bestånd	(81–90	år):	den	skadade	volymen	kan	bli	stor	
men förlusten begränsas till ökade upparbetningskostnader och 
sänkta virkesinkomster.

Simuleringen med ett varmare klimat indikerar en ökad risk 
för volymförluster i alla åldersklasser. Det beror på en snabbare 
tillväxt	och	mindre	tjäle	(figur	4)	jämfört	med	nuvarande	kli-
mat. Men samtidigt ökar möjligheten att förkorta omloppstiden 

Figur 3: Sannolikhet (P) för stormskada under en 10-års period, 

modellerat för tre granbestånd i södra Sverige. Figurerna 

anger sannolikhet för lägsta nivå på skada, uttryckt som volym 

stormfällda träd och ekonomisk förlust, för tre olika tidpunkter i 

beståndsutvecklingen. Svart visar beräkningar för ett rent gran-

bestånd som vuxit under nutida klimatförhållanden (motsva-

rande 1900-talets andra hälft). Grönt visar ett rent granbestånd 

och gult ett granbestånd med inslag av löv, där båda simu-

leringarna drivits av ett varmare klimat. Sannolikhet för att en 

storm inträffar har beräknats utifrån vindklimatet för perioden 

1961-2008. De ekonomiska beräkningarna utgår från en kalkyl-

ränta på 2 procent.

Figur 4: Modellberäkning av antalet dagar under året med 

tjäle. Figurens y-axlar visar den nord-sydliga gradienten i klimat-

förhållanden. För varje latitudintervall finns ett streck som visar 

mellanårsvariationen, mittpunken visar periodens medelvärde, 

och ytterpunkterna visar extremvärden för kalla respektive 

varma år. En jämförelse mellan de tre tidsperioderna ger en 

indikation på klimatförändringssignalen.
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processer för klimatanpassning sker, och hur riskuppfattningar 
och lärande påverkar dessa processer. 

Identifiering av relevanta aktörer
För en studie som ska vara vetenskapligt väl genomförd och 
bidra till ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan delta-
garna är det viktigt med ett systematiskt urval av aktörer. Där-
för inleddes forskningen med en delstudie som syftade till att 
utveckla	en	metod	för	att	identifiera	relevanta	aktörer.	Denna	
metod utvecklades genom fallstudien av Stockholmsregionen 
och	testades	sedan	åter	i	Mistra-SWECIA:s	andra	fallstudie	

DEN FÖRSTA FALLSTUDIEN I MISTRA-SWECIA påbörjades 
under 2008. Den syftade bland annat till att studera anpass-
ningsprocesser i Stockholmsregionen. Det första steget var att 
identifiera	vilka	aktörer	som	berörs	av,	och	har	ett	ansvar	för	
klimatanpassning. Det beror givetvis på vilken typ av anpass-
ning som avses, samt till vilken eller vilka av klimatföränd-
ringarnas konsekvenser. I det här fallet studerades planerad 
anpassning med särskilt fokus på vattenresurser. 

Ett	flertal	aktörer	med	intresse	för	och	mandat	att	hantera	
denna typ av anpassningsfråga bjöds in för att delta i fokus-
grupper. Fokusgrupperna anlitades främst för att studera hur 

Vikten av deltagande av berörda parter i forskning och beslutsfattande rörande 
anpassning till klimatförändringarnas effekter poängteras ofta, och flera olika 
organisationer och institutioner i Sverige såväl som internationellt har gjort stora 
ansträngningar för att möjliggöra detta. Inom Mistra-SWECIA har forskningen 
om anpassningsprocesser använt sig av deltagandemetoder för kunskaps-
inhämtning och kommunikation. Samtidigt har programmets verksamhet bidragit 
till en vidareutveckling av denna typ av metodik.

Deltagande i anpassningsprocesser 
– aktörerna i fokus

TEMA |Deltagande i anpassningsprocesser TEXT | Louise Simonsson, Karin André, Åsa Gerger Swartling 
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om	skogssektorn.	Resultatet	av	metodutvecklingen	samman-
fattas	i	figur	1.

Det	första	steget	går	ut	på	att	identifiera	aktörer	och	möj-
liga intressenter som påverkar eller berörs av planering och ge-
nomförande av klimatanpassning inom regionen eller sektorn 
i fråga. Genom att utgå från kriterierna funktion, geografiskt 
läge, kunskapsförmåga och hierarkisk nivå möjliggörs iden-
tifiering	av	aktörer	med	olika	roller	samt	skapas	underlag	för	
definiering	av	vem	eller	vilka	som	bör	delta.	Identifieringen	av	
de	specifika	aktörerna	utgör	det	andra	steget.	Det	tredje	steget	
fördjupar analysen genom att intressenter involveras för att 
identifiera	ytterligare	viktiga	aktörer	samt	eventuella	luckor	
eller kopplingar mellan dem som upplevs försvåra eller under-
lätta klimatanpassning. Här kan eventuellt den initiala identi-
fieringen	behöva	modifieras	eller	utvidgas.

Nya aktörer kommer in på banan
Resultaten	från	användandet	av	metoden	i	den	genomförda	
fallstudien,	det	vill	säga	vem	som	identifierades	och	vem	delta-
garna i fokusgrupperna uppfattade har ansvar för anpassnings-
frågor, är dock redan till viss del föråldrade. Väldigt mycket 
har hänt gällande klimatanpassningsarbetet sedan Mistra-SWE-
CIA initierades. 

När studien inleddes i Stockholm hade länsstyrelsen ännu 
inte riktigt kommit igång med sitt samordningsarbete. Vid 
tidpunkten för sammansättandet av fokusgrupperna tackade 
länsstyrelsen nej till att delta. Senare har de dock ökat sitt 
engagemang i regionen, intervjuats för forskningen i Mistra-
SWECIA och tagit del av resultat från studien. Det har även 
bildats andra organisationer, intressegrupper och konstella-
tioner för klimatanpassning inom både näringsliv och den of-
fentliga sektorn. 

Anpassningsarbetet är under utveckling
Om vår metod skulle tillämpas idag på Stockholmsregionen 
skulle	kartläggningen	se	något	annorlunda	ut	och	definitivt	
innehålla	fler	aktörer.	Ändå	kvarstår	våra	resultat	om	utma-
ningar för anpassningsarbetet, särskilt med avseende på be-
hov av politiskt stöd för anpassning, tillgång till verktyg samt 
uttalad	ansvarsfördelning.	Till	exempel	framgår	i	en	rapport	
från länsstyrelsen i Stockholms län från 2011 att hänsyn till 
ett förändrat klimat tas inom vissa områden i kommunerna till 
exempel vad gäller förväntade höjda vattennivåer, förändrat 
nederbördsmönster	och	vattenflöden,	samtidigt	som	endast	ett	
fåtal kommuner bedriver uttalat klimatanpassningsarbete. En-
ligt rapporten upplevs anpassningsfrågan som förhållandevis 
ny och ansvarsfördelningen inom kommuner i vissa fall oklar. 
Det	finns	också	ett	behov	av	rekommendationer	och	riktlinjer	
för	att	lyfta	frågan	på	den	politiska	agendan.	Samtidigt	finns	
det	flera	goda	exempel	att	lyfta	fram	bland	kommuner	som	
arbetat med strategier och lokala risk- och sårbarhetsanalyser.

Resultat ska skördas
Metoder och övningar som utformades i den första fallstudien 
förfinades	inför	programmets	andra	fallstudie	om	skogssektorn.	
Samma övergripande upplägg följdes för att jämförelser vid 
analyser skulle kunna genomföras. 

Dessa metoder och övningar har också gjorts tillgängliga 
och bidragit till ett annat forskningsprojekt som utvecklat en 
”Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser”. Meningen är 
att detta ska vara en självinstruerande, användarvänlig och re-
lativt enkel handbok för kommuner men även organisationer 
med ett behov av ett strukturerat angreppssätt för att möta kli-
matförändringarna. Fokus i verktygslådan ligger på att skapa 
en	arbetsprocess	som	systematiskt	identifierar	viktiga	faktorer,	

Figur 1. Systematisk metod för identifiering av aktörer och intressenter för klimatanpassning. 

Steg 1.

Identifiera aktörer och 

möjliga intressenter för 

klimatanpassning.

Steg 2. 

Definiera vem eller vilka 

som bör delta 

i deltagandeprocessen.

Steg 3. 

Analysera anpassnings -

kapacitet.
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tillgängliga handlingsalternativ och ansvariga aktörer. Detta kan 
i sin tur bidra till en grund för en övergripande anpassnings-
strategi och vidare genomförande av åtgärder.

Det är viktigt med svar på viktiga frågor om hur klimat-
anpassning sker, hur attityder till och perspektiv på den ut-
vecklas, begränsande och möjliggörande faktorer, samt vem 
som är och bör vara delaktig i anpassningsarbetet. Dessutom 
bidrar studien till nätverksskapande och kunskaps- och erfa-
renhetsutbyte mellan aktörer och experter, samt utvecklat me-
toder och verktyg för klimatanpassningsarbete. Detta bör ge en 
gedignare grund för samhällsaktörer i fortsatta ansträngningar 
att bemöta klimatförändringarnas effekter och minska sårbar-
heten genom anpassning.

Mer läsning:
André, K., Gerger Swartling, Å. och Simonsson, L., 2009, 
Stockholmsregionens anpassning till ett förändrat klimat. 
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KLIMATFÖRäNDRINGARNA FÖR MED SIG en rad konse-
kvenser på den skogliga sektorn. Utöver förändrad växtperiod 
och andra ändringar som torde gynna produktionsförutsätt-
ningar, gäller även ökad risk för skador och trädfällning vid 
stormar på grund av försämrad rotförankring som resultat av 
minskad tjäle i marken, skadeangrepp av granbarkborrar och 
andra insekter och svampar. En del av dessa beskrivs på s. 13–
15 i denna årsrapport. Behovet av ökad förståelse för sårbarhe-
ten inför klimatförändringarna och olika anpassningsalternativ 
framstår	alltmer	relevant.	Trots	den	växande	insikt	som	finns	
om detta har insatser för att anpassa skogsbruket till klimat-
förändringarna	hittills	varit	relativt	blygsamma	och	det	finns	i	
nuläget ingen sektorsövergripande klimatanpassningsstrategi 
som vägledande styrdokument.

Anpassningshänsyn sedan 1990
Inom Mistra-SWECIA har hinder och möjligheter som förelig-
ger vid integrering av ny kunskap om klimatanpassning i den 
svenska	samhällsdebatten	om	skogen	identifierats	och	analy-
serats. Denna studie har inriktat sig på att studera hur anpass-
ningshänsyn inom den skogliga sektorn har utvecklats de senaste 
två	decennierna	(1990–2010),	vilka	intressenter	som	driver	och	
motverkar anpassningsagendan, samt om och hur lärande och 
externa	händelser	haft	inflytande	över	integreringsprocessen.	

Ramar spelar roll
Generellt gäller att aktörers agerande i beslutsprocesser av-
görs till stor del av deras personliga referensramar och tän-
kesätt. Inom statsvetenskapen talar man i sammanhanget ofta 

Den svenska skogsindustrin är en av landets viktigaste basindustrier och bland 
de världsledande exportörerna av papper, pappersmassa och sågade trä varor. 
Det står alltmer klart att även den svenska skogen, som ofta anses som en vinnare 
inför klimatförändringar, kommer att påverkas inte enbart positivt i form av 
snabbare tillväxt och ökad produktivitet. Detta har betydelse för behov av och 
möjligheter med klimatanpassning.

Hinder och möjligheter för klimatanpassning 
inom den svenska skogssektorn 

TEXT | Åsa Gerger Swartling, Johanna Ulmanen, Oskar WallgrenFORSKNING | Hinder och möjligheter för klimatanpassning



» Sid 20

Klimatanpassningen börjar träda in i sektorn
Intervjuerna visar på att den internationella politiska klimatan-
passningsdebatten över lag har haft en blygsam inverkan på 
den	svenska	skogssektorn.	De	flesta	respondenter	hänvisar	till	
Klimat- och sårbarhetsutredningen som en viktig signal för att 
lyfta klimatfrågan bortom handling för utsläppsminskningar, 
till att även innefatta anpassningsåtgärder. Därmed skapades 
en mer uttalad legitimitet för anpassningsfrågan på den poli-
tiska dagordningen. Det har medfört viss förändring mot ökad 
uppmärksamhet av klimatanpassningsfrågan inom statlig för-
valtning	på	olika	nivåer	samt	inom	näringarna.	Ändå	har	inte-
grering av klimatanpassningshänsyn i den dagliga verksamheten 
och i de åtgärder som planeras och vidtas inom skogssektorn 
fram till 2010 varit begränsad. 

Motsättningar ett hinder
De dominanta ”ramarna” hos betydande aktörer inom skogs-
sektorn har enligt studien fungerat som hinder för integrering 
av klimatanpassningshänsyn inom debatten och i politiken. 
Exempelvis har det funnits en tvekan till och i vissa fall utta-
lad motvilja mot att likställa insatser för utsläppsminskningar 
med anpassning till klimatförändringarna. Detsamma gäller 
inför att vidga uppmärksamheten bortom produktivitets- och 
tillväxtmål mot mer uttalat fokus på miljöhänsyn och skogen 
som	rekreation.	Vi	har	också	funnit	att	det	finns	stark	tradition	
bland skogssektorns aktörer att förlita sig på tidigare erfaren-
heter och rutiner, medan ny vetenskaplig kunskap som base-
ras på klimatscenarier fått ett svalare mottagande. En annan 
faktor som verkar ha förhindrat upptagandet av ny kunskap är 
en gängse uppfattning om att policy och rådgivning från myn-
digheter historiskt sett varit tämligen motsägelsefull och har 
kännetecknats av plötsliga förändringar i prioriteringar och 
rekommendationer för skogsbruksåtgärder. Ytterligare en fak-
tor som framkommer är frånvaron av en stark grupp aktörer 
eller nätverk och ett kraftfullt ledarskap för anpassning, som 
skulle ha kunnat driva och föra in anpassningsfrågan bland de 
mer etablerade perspektiven och målsättningarna i det svenska 
skogsbruket och skogsvården.

Var finns samhällsdebatten?
Detta avspeglar sig också i svenska mediedebatten om skogen. 
En beräkning och analys av förekomsten av fyra huvudsakliga 
teman	kring	skogen:	produktion,	klimatförändringar,	biologisk	
mångfald och klimatanpassning – utifrån hundratals artiklar i 
dagstidningar mellan 1995 och 2010 – visar att produktivitets-
frågan har fått den största uppmärksamheten, med allt emellan 
800	och	2	000	träffar	per	år	(som	mest	år	2008).	Klimatföränd-
ringarna	förekommer	som	mest	med	400	fall	under	2007,	för	
att	sedan	återgå	till	liknande	nivåer	som	tidigare;	mellan	40	och	
100 per år. Biologisk mångfald är temat i mellan 50 och 100 

om	ramar.	Dessa	kan	definieras	som	en	persons	eller	en	ak-
törs övertygelse, uppfattning och inställning till en viss fråga. 
Vissa uppfattningar och inställningar är mer djupgående och 
etablerade än andra och därmed svårare att förändra, och det 
förekommer ofta viss tröghet och motstånd inför att införliva 
ny kunskap, nya prioriteringar och omformulering av målsätt-
ningar inom beslutsprocesser. 

Aktörs grupper som bedriver påverkansarbete, så kallade 
”advocacy coalitions”, har ofta en betydande roll för föränd-
ringsprocesser och kan påverka inriktningen och styrningen 
av politiska beslut.

Frågans sena inträde i Sverige
Forskningen kring detta inom Mistra-SWECIA har grundats på 
intervjuer med ett urval yrkesverksamma inom skogs sektorn, 
i kombination med en litteraturstudie av statliga utredningar 
och styrdokument samt populärvetenskapliga artiklar som 
publicerats mellan 1990 och 2010. Sammantaget visar det sig 
att klimatanpassningsfrågan har gjort ett tämligen sent in träde 
bland den svenska skogssektorns aktörer samt på den politiska 
dagordningen. 

Under tidigt 2000-tal bidrog forskare till att gradvis föra in 
an passningsfrågan i den offentliga skogsdebatten genom del-
tagande i utredningar, debatter och publikationer som fått visst 
inflytande	bland	intressenter	inom	den	svenska	skogssektorn.	
Här	återfinns	representanter	från	bland	annat	Kungliga	skogs-	
och	lantbruksakademin,	SMHI:s	Rossby	Centre,	Sveriges	lant-
bruksuniversitet och Skogforsk. 

Trots	detta	lyckades	anpassnings	frågan	ändå	inte	få	någon	
större genomslagskraft inom skogsforskningen och skogsnä-
ringen. 

Hela skogen stormar
Stormen Gudrun i januari 2005 var en avgörande händelse 
som lyfte upp frågan om klimatanpassningsbehov i relation 
till skogen både på den politiska agendan och på den akade-
miska dagordningen. Vid sidan av den framväxande debatten 
om klimatanpassning bidrog stormen starkt till att den så kall-
lade	Klimat-	och	sårbarhetsutredningen	(SOU	2007:60)	kom	
till, även om planerna för den fanns i faggorna redan tidigare. 

I utredningen avhandlades även frågan om vem som bär 
ansvaret för samordning och genomförande av klimatanpass-
ningsåtgärder. Den framträdde senare i regeringens proposi-
tion	”En	sammanhållen	klimat	och	energipolitik”	(Regeringens	
proposition	2008/09:162).	I	propositionen	ingick	ett	förslag	om	
ansvar för regional samordning av klimatanpassning på läns-
styrelserna och på sektorsnivå på myndigheter med sektoriellt 
ansvar, såsom Skogsstyrelsen och Statens geotekniska institut 
samt på Naturvårdsverket för nationell och internationell upp-
följning av arbetet.
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fall per år, eventuellt med en svagt uppåtgående trend. Klima-
tanpassning förekommer i färre än 50 artiklar per år och utan 
någon tydlig trend. Det bör poängteras att det återstår för oss 
att studera branschtidningar och övriga artiklar, men resulta-
ten ger ändå en indikation om hur samhällsdebatten skilt sig 
mellan produktions- och miljöfrågorna och hur litet utrymme 
klimatanpassning har haft i den dagliga samhällsdebatten.

De senaste åren vittnar ändå om ett förändrat synsätt på kli-
matanpassning vid sidan av andra målsättningar för den svenska 
skogen. Det har börjat uppstå nya arenor för kunskapsutbyte 
och lärande, däribland initiativ inom Skogsstyrelsen, som be-
rör klimatfrågans betydelse för skogssektorn. 

Under den andra fasen av Mistra-SWECIA kommer denna 
utveckling att fortsätta följas och studien av anpassningspro-
cesser inom den svenska skogssektorn att fördjupas.
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ÅR 2010 PUBLICERADE NATURVÅRDSVERKET resultat 
från en undersökning om allmänhetens kunskaper och attityder 
till klimatförändringarna. Underlaget var intervjuer med drygt  
1 000 personer. I stort sett alla tillfrågade kände till klimatför-
ändringarna. 95 procent av de tillfrågade menade att Sverige 
kommer att påverkas av klimatförändringarna. Lika många 
ansåg att klimatet är ”en viktig samhällsfråga”. 

När människor tillfrågades om vilka fenomen de associe-
rade med klimatförändringarna var de vanligaste svaren ”gla-

ciärerna smälter/islossningar/issmältning” och ”värme/högre 
temperatur/varmare klimat”. 

På frågor om framtiden svarade runt tre fjärdedelar att det 
är troligt att det kommer att bli varmare årstider i Sverige, att 
klimatförändringarna kommer att medföra mer nederbörd och 
att det är troligt att havsytan stiger. Hela 89 procent menade 
att det troligen kommer att bli vanligare med översvämningar 
och stormar.

Enligt	Ylva	Rylander,	press-	och	kommunikationsrådgi-

Klimatanpassning, kommunikation, media och samhällsnytta

Klimatanpassning, kommunikation, 
media och samhällsnytta 

Att nå ut med forskningsresultaten och på så sätt skapa samhällsnytta är  
ett mycket viktigt mål för Mistra-SWECIA. Media är en given kanal, men därmed 
inte sagt att de utan vidare uppmärksammar nya resultat. Dels måste forskningen 
i fråga erbjuda konkreta slutsatser med nyhetsvärde, dels måste det finnas  
en publik som är intresserad av att lyssna. När det gäller klimatanpassningsfrågor 
finns båda dessa förutsättningar.

Text | Oskar Wallgren



vare på Stockholm Environment Institute bekräftar resultaten 
en	redan	känd	bild:

”Svenskarna är relativt pålästa och kunniga om de föränd-
ringar i klimatsystemet som vi står inför som ett resultat av 
människans utsläpp av växthusgaser. Det betyder att ett program 
som Mistra-SWECIA behöver ägna mindre kraft åt att förklara 
varför frågan är viktig och istället fokusera på att besvara frå-
gor som hur klimatet förändras och vad det betyder för oss.”

Vi följer media 
På frågan om hur allmänheten vill nås av information från 
myndigheter om hur man kan minska sin klimatpåverkan sva-
rade 68 procent i Naturvårdsverkets undersökning att man 
vill få information genom ”nyheter i media”. Övriga informa-
tionskanaler som till exempel hemsidor och olika former av 
annonser	uppfattades	som	betydligt	mindre	attraktiva.	Även	
om undersökningen inte ställde frågor om hur människor vill 
få stöd för beslut om just klimatanpassningsåtgärder, bekräf-
tar den bilden av media som den viktigaste kanalen för att nå 
hushållen	rent	generellt:

”Som en av landets största samlade forskningsinsatser på 
klimatområdet har Mistra-SWECIA en stor möjlighet att kon-
kret bidra till att forskningens resultat kommer samhället till 
nytta”,	menar	Ylva	Rylander.	

Mistra-SWECIA:s	målgrupp	är	inte	i	första	hand	den	breda	
allmänheten.	Men	Ylva	Rylander	påpekar	att	frågorna	som	pro-
grammet belyser är kända och accepterade i de breda folklagren, 
vilket gör det lättare att nå fram till beslutsfattare, organisationer 
och näringslivschefer som på olika sätt skulle kunna använda 
sig programmets resultat i sitt arbete. Ett folkligt intresse för 
frågor tenderar att legitimera och underlätta diskussioner och 
konkret agerande inom både myndigheter och företag.

Media, möten och mötesplatser
Ylva	Rylander	betonar	att	media	är	mycket	mer	än	dagspress	
och	TV:

”För många yrkesverksamma spelar facktidskrifter och 
webbplatser	med	liknande	innehåll	en	viktig	roll	för	kunskaps-
försörjning och möjligheterna att hålla sig uppdaterad om vad 
som händer på det egna området.” 

Även	sociala	medier	som	Twitter	och	Facebook	används	
nu	flitigt	av	politiker,	beslutsfattare	och	journalister	för	att	få	
ett	kontinuerligt	flöde	av	relevant	information	kopplat	till	yr-
kesrollen. Detta gäller även på klimatområdet där både forsk-
ning och politik har tydliga internationella dimensioner och 
där svensk media inte alltid uppfattas som tillräckligt heltäck-
ande i sin bevakning. 

Vidare är konferenser och seminarier viktiga tillfällen för 
kunskapsutbyte och kontaktskapande. Dessa kan med fördel 

vara gemensamma arrangemang av olika aktörer. Ett aktuellt 
exempel är den heldagskonferens på temat klimatanpassning 
som tidskriften och evenemangsarrangören Miljöaktuellt ar-
rangerade i september 2011. Detta var första gången i Sverige 
som ett arrangemang av den här storleken och arten genomför-
des	på	kommersiella	grunder.	Även	om	Mistra-SWECIA	och	
några andra aktörer ställde upp, stod en kommersiell aktör för 
initiativet	och	genomförandet.	Troligen	är	detta	ett	tecken	på	
att klimatanpassningsfrågan har tagit ytterligare ett steg från 
att vara i första hand en utmaning som engagerar forskare och 
myndigheter, till något som en bredare samhällsgrupp enga-
gerar sig i. 

Idén till konferensen väcktes som ett resultat av en debatt-
artikel av en grupp nordiska forskare. Artikeln publicerades i 
Miljöaktuellt. Annika Nilsson, forskare vid SEI och en av för-
fattarna till debattartikeln, betonar hur viktigt det är att ta de 
chanser som ges för att få in aktuella forskningsinsikter i den 
bredare	debatten:

”Genom att lyfta frågor om politiskt ansvar för klimatan-
passningen blev det journalistisk intressant på ett annat sätt än 
att bara beskriva hur klimatet kan komma att förändras. An-
svarsfrågan passar i den journalistiska dynamiken.” 

Annika har lång tidigare erfarenhet som vetenskapsjour-
nalist och har själv erfarenhet av att bevaka klimatforskning 
och klimatpolitik. 

”Som journalist behöver man tillfällen att snabbt och ef-
fektivt få grepp om ett område där kunskapsläget ständigt för-
ändras. Program som Mistra-SWECIA kan bidra med tydliga 
ingångar och hjälp med att hitta forskare med rätt kompetens 
för att svara på de frågor som man ställer som journalist”, be-
tonar hon. 

Framåtriktad kommunikation
Mistra-SWECIA går nu in i sin andra fas. Bland annat innebär 
detta en utökad kommunikationsverksamhet. Programchefen 
Markku	Rummukainen	uttrycker	sig	så	här:	

”Det är utan tvekan så att kraven på Mistra-SWECIA ökar 
när vi nu går in i andra fasen. Den forskning vi redan hunnit 
genomföra och den vi fortsätter med ska komma ut och vara 
till nytta för samhället.” 

Inte minst facktidskrifter är en viktig kanal som ett led för 
att nå ut till yrkesverksamma, men också gemensamma evene-
mang.	Former	för	effektiv	kommunikation	ska	finslipas	vidare	
tillsammans och i dialog med användare. Den breda allmänhe-
ten är förstås en given intressent och omfattas också av kom-
munikationsverksamheten. 

”Jämte att vi minskar vår klimatpåverkan är klimat anpassning 
något vi kan göra för att handskas med klimatförändringarna. 
Det	är	ett	viktigt	budskap”,	avslutar	Markku	Rummukainen.
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TEXT | Masayuki Kudamatsu, Torsten Persson, David StrömbergFORSKNING | Väderhändelser, klimatförändringar och hälsoeffekter

Väderhändelser, klimatförändringar 
och hälsoeffekter

Att det finns kopplingar mellan väderhändelser, klimatförändringar och hälso-
effekter är välkänt. Klimatförändringarnas effekter på hälsa är dock svåra att 
analysera. Den befintliga kunskapen är ofullständig, speciellt vad gäller världens 
fattiga och sårbara länder, inte minst i Afrika. Bättre kunskaper är önskvärda som 
beslutsunderlag för planering av klimatanpassningsåtgärder. Statistiska studier av 
historiska data kan ge värdefull information när direkt modellering inte är möjlig.

EN STUDIE INOM MISTRA-SWECIA utvärderar hur väder-
händelser har påverkat hälsan i Afrika under de senaste 50 åren. 
Den tillgängliga informationen om dessa effekter är fragmen-
terad och kommer främst från kliniska studier i lokala miljöer. 
Brister	finns	också	i	väder-	och	klimatdata.	Storskaliga	studier	
på området är mycket knapphändiga. Studien har också ett me-
todologiskt syfte. Den visar hur man kan kombinera data från 
mycket varierande källor för att underbygga robustare analy-
ser av väder, klimat och hälsa. Studien visar hur analyser av 
olika stora datamängder kan hjälpa till i att studera klimatför-
ändringarnas effekter när simuleringsmodellering är ogörlig 
då de processbaserade sambanden inte är kända.

Spädbarnsdödligheten är ett av Afrikas största hälsopro-

blem.	Än	idag	dör	nästan	100	av	1	000	spädbarn	som	föds	på	
den afrikanska kontinenten innan de fyller ett år. Vädret på-
verkar förekomsten av malaria och undernäring under den tid 
då	barnet	finns	i	livmodern,	och	spelar	därmed	sannolikt	en	
viktig roll för spädbarnsdödligheten. 

Olika ingångsdata
För spädbarnsdödlighet används retrospektiva (och represen-
tativa)	fertilitetsundersökningar	i	28	länder	(så	kallade	Demo-
graphic and Health Surveys	eller	DHS),	där	varje	enskilt	barns	
födelsemånad och födelseår registreras tillsammans med en 
geografisk	koordinat	för	platsen	för	undersökningen.	Dessa	ger	
data för sammanlagt en miljon enskilda födslar. För väderdata 
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bland annat på vädervariationerna.
För att förutse den väderinducerade infektionsrisken för 

malaria använder vi en modell. Den förutsäger risken för ma-
lariaöverföring under en viss månad, bland annat på basis av 
temperaturen de senaste tolv månaderna och nederbörden un-
der de tre senaste månaderna. 

För att analysera hur vädervariationer påverkar undernä-
ring, beräknar vi den totala nederbördsmängden under varje 
växtsäsong.	Detta	mått	är	signifikant	korrelerat	med	oberoende	
data rörande förändringar i de lokala priserna på olika grödor, 
vilket tyder på att det också beskriver den lokala tillgången på 
grödor. Speciellt viktiga väderutfall rör förekomsten av torka.

Områden med epidemisk malaria drabbas mest
Väderrelaterad malariarisk drabbar främst de områden där ma-
larian endast är epidemisk, det vill säga områden där risken för 
spridning	av	malaria	under	ett	genomsnittligt	år	endast	finns	
upp	till	fyra	månader	(de	gula	prickarna	i	figur	2).	Om	man	
jämför ett år med sex månaders malariarisk med ett år utan 
någon malariarisk alls ökar spädbarnsdöden under det först-
nämnda året med mer än 35 av 1 000 levande födslar. De barn 
vars mödrar utsätts för malariarisk under sina första tre måna-
der i livmodern drabbas betydligt hårdare än de vars mödrar 
utsätts för malariarisk senare under graviditeten.

Torka i torra områden
Väderrelaterad undernäring är viktigast i Afrikas torrare om-
råden	(de	gula	prickarna	i	figur	3).	I	dessa	områden	har	de	

används	en	så	kallad	återanalys	(kallad	ERA-40)	som	gjorts	
med en avancerad global väderprognosmodell, vars resultat är 
tillgängliga med en rumslig upplösning på cirka 100 kilometer, 
och med hög tidsfrekvens. Information om växtsäsonger här-
leds från satellitmätningar för att uppskatta hur avkastningen 
på grödor, och sålunda tillgången till mat, varierar över tiden. 
Dessa olika data kombineras i ett rutnät av latitud och longitud, 
vilket ger en mer regelbunden fördelning än om man använder 
länder,	eller	regioner	som	utgör	delar	av	länder	(se	figur	1).

Ett gigantiskt experiment
Orsak och verkanssamband mellan vädervariationer och hälsa 
är	inte	enkla	att	komma	åt.	Det	finns	flera	skäl	till	varför	vä-
der och hälsa samvarierar utan att det handlar om ett orsaks-
samband.	Till	exempel	kan	de	gemensamt	bero	på	geografin.	
Kustområden har ett annorlunda väder än områden i inlandet. 
Samtidigt har människor utmed kusten ofta bättre ekonomiska 
möjligheter, högre inkomster och därmed bättre hälsa än de 
som bor längre in i landet. För att undvika statistiska fällor, be-
räknar vi effekten av årliga avvikelser från det genomsnittliga 
månatliga mönstret på varje plats. Naturliga vädervariationer 
torde vara okorrelerade med hälsans alla latenta bestämnings-
faktorer. Därmed får vi i praktiken en gigantisk uppsättning 
“naturliga	experiment”	som	låter	oss	identifiera	vädrets	effek-
ter på spädbarnsdöd.

Malaria och undernäring
Bland	orsakerna	till	spädbarnsdödlighet	finns	malaria	och	un-
dernäring under barnets tid i livmodern. Dessa i sin tur beror 

Figur 1. Fyrkanterna visar upplösningen av klimatdata 

(ERA-40) på de undersökta områdena och symbolerna 

DHS-undersökningsplatser.

Figur 2. Väderinducerad malariaspridningsrisk i Afrika. Varje 

punkt utgör platsen för DHS-undersökningar som använts i 

analysen. Röda punkter indikerar de områden där risken för 

malariaspridning överstiger fyra månader per år, gula punkter 

områden med mindre än fyra månaders malariarisk, medan 

gröna punkter visar platser helt utan malaria. 
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spädbarn, vars tid i livmodern sammanfaller med ovanligt 
låg nivå av nederbörd under växtsäsongen, en mycket större 
sannolikhet	att	dö	(mer	än	20	av	1	000	levande	födslar)	än	de	
barn som legat i livmodern när den nederbördsmängden varit 
mer normal. Denna effekt är svårast för de spädbarn som föds 
i början av växtsäsongen – känd som ”hungersäsongen” – den 
tid då lantbrukare, inklusive gravida kvinnor, gör av med mer 
energi ute på fälten, samtidigt som återstoden av den föregå-
ende skörden blir mindre och mindre.

Klimatförändringar och studiens resultat
Dessa rön har viktiga konsekvenser för förståelsen av effek-
terna av klimatförändringar i Afrika. För det första tyder kli-
matscenarier på att Afrika kommer att bli betydligt varmare. 
Detta	innebär	att	regniga	områden	där	det	än	så	länge	inte	finns	
malaria till följd av kall temperatur – exempelvis bergiga om-
råden	i	Etiopien,	Kenya,	Madagaskar	och	Zimbabwe	–	kan	bli	
nya malaria epidemiska områden vilket i hög grad kan drabba 
spädbarn. För det andra, i den utsträckning som klimatföränd-
ringar ökar förekomsten av torka i redan torra områden – som 
Sahel och delar av Östafrika – kommer dessa att drabbas än 
hårdare av spädbarnsdöd.

Figur 3. Klimatkarakteristika i de undersökta områdena.  

De blåa områdena ligger i Afrikas tropiska eller tempererade  

klimatzoner, medan de gula områdena ligger i den torra 

klimatzonen.



» Sid 28

EN VIKTIG DEL AV MISTRA-SWECIA:S ARBETE är att be-
lysa samspelet mellan klimat och ekonomi. Vi gör detta bland 
annat genom att utveckla modeller för hur klimatförändringar 
påverkar de ekonomiska förutsättningarna, och vilka konse-
kvenser detta i sin tur kan ge. Modellerna kan också användas 
för att studera olika ekonomisk-politiska åtgärders effekter.

Inom Mistra-SWECIA har en i projektet tidigare utveck-
lad global modell utvecklats vidare. Nu har modellen både ol-
jekonsumerande regioner och oljeproducerande regioner. Att 
oljeproducerande regioner ingår gör det möjligt att studera hur 
oljeländerna påverkas av klimatpolitiska åtgärder av olika slag. 
Det är dessutom ett rimligt antagande eftersom en betydande 
del av världens oljekonsumtion produceras i länder vars BNP 
nästan uteslutande kommer ifrån olja.

Afrika, Europa, Kina och USA
Den	nya	modellen	är	flexibel	och	kan	lätt	modifieras	vad	gäller	till	
exempel antalet regioner. Den kalibreras enkelt och kan därmed 

Att nå överenskommelser om utsläppsminskningar har visat sig ytterst svårt.  
För att öka förutsättningarna för sådana avtal är det viktigt att försöka förstå  
hur stora åsiktsskillnader som kan motiveras av ekonomiska egenintressen. 
Detta kan studeras med hjälp av klimat-ekonomimodellering som reflekterar 
relevanta skillnader i olika parters förutsättningar och utgångspunkter. Vi har 
konstruerat en regionalt nedbruten klimat-ekonomimodell för detta.

Kan världen enas om klimatpolitiken?
anpassas till ny kunskap om hur klimatförändringarna påverkar 
ekonomin i olika delar av världen. Inom ramen för Mistra-SWE-
CIA produceras ny kunskap om klimatskador vilka direkt kan 
användas i den nya modellen. I sin nuvarande form används kli-
matskadeberäkningar sammanställda av William Nordhaus och 
fyra oljekonsumerande regionerna kalibreras så att de motsvarar 
Afrika, Europa, Kina och USA. Enligt Nordhaus uppskattningar är 
Afrika och Europa särskilt ekonomiskt känsliga för klimatskador. 
Afrika och Kina har båda en lägre inkomst per capita än Europa 
och	USA.	Två	viktiga	dimensioner	är	därmed	beskrivna	i	modellen.	

Var ger skatteintäkterna vilka effekter?
Modellen genererar både kvalitativa och kvantitativa resultat. 
I	den	första	kategorin	finns	resultat	om	hur	skatter	påverkar	
användningen av fossilt bränsle. Det är välkänt att i en modell 
utan oljeländer kan en skatt som faller i förhållande till oljepri-
set göra att oljeutvinningen bromsas upp vilket är fördelaktigt 
ur klimatsynpunkt. Modelleringen med separata oljekonsu-

TEXT | John Hassler, Per KrusellFORSKNING | Kan världen enas om klimatpolitiken?
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merande och oljeproducerande länder visar dock att det är av 
avgörande betydelse var skatteintäkterna hamnar. Det visar 
sig att tidigare resultat förutsätter att skatteintäkterna skickas 
vidare till de oljeproducerande länderna!

Under vissa rimliga antaganden har en skatt på oljekonsum-
tion där skatteintäkterna stannar i de oljekonsumerande länderna 
inga	effekter	alls	på	oljeutvinningen	oavsett	skattens	tidsprofil.	
Om skatten är högre idag än i framtiden ger det oljelandet skäl 
att skjuta upp produktionen. Men en förändrad avkastning har 
också en så kallad inkomsteffekt. Denna innebär att en högre 
oljeskatt idag kan ge skäl för oljelandet att producera mer för 
att kompensera inkomstbortfallet på grund av skatten. Under 
rimliga antaganden tar dessa båda effekter ut varandra. 

Om istället skatteinkomsterna tillfaller oljeländerna, bort-
faller inkomsteffekten och skatten har den mer väntade effek-
ten att högre skatter idag än i framtiden leder till uppskjuten 
oljeproduktion. Det är ännu oklart hur stor betydelse detta nya 
teoretiska resultat kan ha för praktisk klimatpolitik.

En kommande modell med andra energikällor kan här ge 
mer	kvantitativ	vägledning.	Resultatet	illustrerar	dock	att	det	
är viktigt att analysera klimatpolitik i en modell med hetero-
gena regioner.

Business-as-usual eller minskad oljeanvändning
Den regionala modellen lämpar sig också för att analysera skill-
nader i vad som skulle kunna vara optimal klimatpolitik ur olika 
regioners	perspektiv.	Vad	gäller	kvantifieringen	av	skadorna	an-
vänds	tillsvidare	Nordhaus	regionala	så	kallade	RICE-modeller.	
Denna kalibrering innebär att en ökning av den globala medel-
temperaturen med 2,5 grader leder till skador motsvarande 3,9 
procent av BNP i Afrika, 2,8 procent i Europa, medan i Kina 
och USA är skadorna så låga som 0,15 respektive 0,3 procent 
av BNP. Givetvis är dessa siffror såväl mycket osäkra som kon-
troversiella och kommer säkert att uppdateras med nyare kun-
skap. En fördel med den ansats som används i modellen är dock 
att den explicit tar hänsyn till osäkerhet i skadeparametrarna.

Ett slående resultat från denna kalibrering är att det anty-
der att Kina och USA kan ha anledning att vara tillfreds med 
“business-as-usual”, det vill säga inga klimatavtal alls. Å andra 
sidan har Europa, och särskilt Afrika, ett intresse av en kraft-
full klimatpolitik. I genomsnitt innebär detta att ett klimatavtal 

Figur 1. Global BNP i förhållande till Business-as-Usual. Figur 2. Temperaturbanor för tre olika politikalternativ.

behövs, men poängen är just att genomsnittet kanske inte är 
intressant ur varje regions synvinkel!

Den för Europa mest fördelaktiga politiken skulle inne-
bära en reduktion av oljeanvändningen med nästan 50 procent 
medan Afrika skulle föredra en ännu mer kraftfull politik inne-
bärande en reduktion med 60 procent. En kraftfullare klimat-
politik leder också till att det initiala fallet i BNP blir större, 
samtidigt	som	tillväxten	därefter	också	blir	högre	(se	figur	1).	
Den för Europa mest fördelaktiga politiken i modellen leder 
till att BNP på kort sikt faller med 2,2 procent. Den mest för-
delaktiga	politiken	för	Afrika	leder	till	ett	fall	på	3,4	procent.	
Efter 50–60 år har dock BNP återhämtat sig i förhållande till 
”business-as-usual” och blir därefter högre i båda fallen.

Skillnaderna i politik leder också till stora skillnader i 
temperaturbanan	(se	figur	2).	I	”business-as-usual”-fallet	
blir	uppvärmningen	4	grader.	År	2080	blir	temperaturen	
däremot en knapp respektive en dryg grad lägre med Euro-
pas respektive Afrikas politik, det vill säga med oljeskatt.

Regionala skillnader spelar roll
Modellen	visar	varför	klimatförändringarnas	geografiska	
fördelning kan leda till stora skillnader i den önskade klimat-
politiken. I frånvaro av altruism mellan världens regioner kan 
då transfereringar mellan olika regioner vara en förutsätt-
ning för multilaterala överenskommelser om effektiva klimat-
åtgärder.	Även	vid	en	gynnsam	utveckling	undviks	dock	inte	
klimat effekter till fullo. Därmed behövs även klimatanpass-
ning. Hur stort det behovet är beror dock på klimatpolitiken 
kring	utsläppsminskningar.	Mistra-SWECIA:s	modellering	
hittills kring detta är ett initialt steg för att bättre förstå hur 
stora dessa utsläppsminskningar är och vad det kan betyda 
för global klimatpolitik – något som förhoppningsvis medför 
möjligheter	att	få	fler	länder	än	hittills	att	enas	om	politiken.

Mer läsning:
Nordhaus, W., 2008, A Question of Balance: Weighing the Options 
on Global Warming Policies, Yale University Press, New Haven, CT. 

Golosov, M., Hassler, J., Krusell, P. and Tsyvinski, A., 2011, Optimal 
Taxes on Fossil Fuel in General Equilibrium, NBER WP 17348.

Hassler, J. and Krusell, P., 2011, Economics and Climate Change: 
Integrated Assessment in a Multi-Region World, mimeo, Institute 
for International Economic Studies, Stockholms universitet.
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I EN KOPPLAD MODELL för ekonomin och klimatet behövs 
en delmodell som anger hur stor del av koldioxidutsläppen som 
stannar i atmosfären, och hur mycket koldioxid som tas upp 
av olika sänkor, bland annat i havet. Den globala kolcykeln 
består	av	flera	olika	processer	som	ofta	är	komplexa.	Delmo-
dellen måste dock bli tillräckligt enkel för att det skall gå att 
göra stora mängder av beräkningar, samtidigt som den fortfa-
rande skall ge tillförlitliga resultat. 

Havet lagrar kol
De grundläggande delarna av det globala kolsystemet är atmos-
fären, ythavet och djuphavet. Ythavet approximeras i model-
len som de översta 500 meterna, och djuphavet utgör resten av 
världsoceanen. I havet kan koldioxiden omvandlas till bikar-
bonatjoner och karbonatjoner. Dessa utgör 95% av den totala 

mängden kol i atmosfären och havet. En annan viktig del av 
kolsystemet är den terrestra biosfären och marken, för vilka 
Mistra-SWECIA har en annan delmodell.

Utsläpp ökar koldioxidhalten i atmosfären, vilket skapar en 
skillnad i koldioxidtryck mellan luften och havet. Det leder till 
att havet tar upp koldioxid. Det visar sig dock att ju mer kol vi 
släpper ut i atmosfären, desto mindre andel av koldioxiden kan 
havet ta upp efter hand. Man brukar säga att havet får en mins-
kad buffertkapacitet. Detta på grund av att havets koldioxid-
tryck beror på ett relativt komplicerat sätt av koncentrationen 
av bikarbonat- och karbonatjoner i havsvatten. 

Utjämningen av koldioxidtrycket mellan atmosfären och 
ythavet sker snabbt på en tidsskala av cirka ett år. Däremot tar 
det avsevärt längre tid för koldioxiden att nå ner från ythavet 
till djuphavet.

Klimatförändringarna påverkar ekonomin, vilket i sin tur påverkar koldioxid-
utsläppen, och därmed klimatet. Samspelet mellan klimatförändringarnas  
effekter och samhället kan alltså ge upphov till självdrivande händelsekedjor  
som påverkar helheten. Att forska om detta förutsätter sammansatta modeller,  
vilket Mistra-SWECIA arbetar med, till exempel om kolcykeln och ekonomin.

Att förenkla en global kolmodell

TEXT | Jenny HedvallFORSKNING | Att förenkla en global kolmodell
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havet surare. Då kan mer kalk lösas upp, vilket ökar havets 
förmåga att ta upp koldioxid. Denna process är dock långsam 
och blir viktig först på tidsskalor av cirka 1 000 år.

Vad kan man försumma?
Eftersom utbytet av koldioxid mellan atmosfären och ythavet 
sker snabbt kan man i den aktuella delmodellen anta att kol-
dioxidtrycket i ytlagret alltid är lika med koldioxidtrycket i 
atmosfären. Detta gör att vi med liten skillnad i resultaten kan 
summera atmosfären med ythavet och räkna på dem tillsam-
mans. Modellen reduceras då från tre till två komponenter som 
beskrivs av två tidsberoende variabler.

Upplösning och sedimentation av kalk kan likaså försum-
mas eftersom det sker för långsamt för att spela någon roll på 
de tidsskalor som är i fokus i samhällsperspektivet. 

Detta leder till en modell som består av två komponenter, 
en för atmosfären och ythavet samt en för djuphavet. De pro-
cesser som behöver modelleras är nu endast de antropogena 
utsläppen som ökar koldioxidtrycket i atmosfären/ythavet, den 
biologiska pumpen som tar upp koldioxid från ythavet och 
överför den till djuphavet samt blandning mellan ythavet och 
djuphavet	(se	figur	1).

Bufferten spelar roll
En vanligt förekommande förenkling i klimatekonomimodel-
ler som har en kolkomponent är att man bortser från den kom-
plexitet som uppstår när man skall bestämma koldioxidtrycket 
i ythavet. Det betyder att man bortser från att havets buffertka-
pacitet minskar med mängden kol som vi släpper ut. Figur 2 
visar hur atmosfären svarar på utsläpp av olika storlek över en 
tioårsperiod.	Mistra-SWECIA:s	modell	jämförs	med	en	känd	
kolmodell som bortser från den minskade buffertkapaciteten 
och som används för klimatekonomimodellering. (Nordhaus, 
2008,	A	question	of	balance.	Yale	University	Press.)

Den	sistnämna	modellen	(märkt	”Nordhaus”	i	figuren)	ger	
samma svar oberoende av hur mycket kol vi har släppt ut i sys-
temet.	Mistra-SWECIA:s	modell	ger	ett	snabbare	och	större	
havsupptag för små utsläpp än för stora. (Att kurvorna med den 
senare modellen inte börjar från 1 beror på att man antagit att 
en	del	av	koldioxiden	genast	tas	upp	av	ythavet.)

Detta betyder att ju mer koldioxid som har släppts ut tidi-
gare, desto större andel av ett extra utsläpp blir kvar i atmos-
fären. Man kan alltså inte få reda på den totala höjningen av 
atmosfärens koldioxidhalt genom att helt enkelt summera ef-
fekten av de enskilda utsläppen. Detta försvårar analysen av 
utsläppens ekonomiska effekter. 

Den biologiska pumpen och försurningen
I	ythavet,	där	ljus	finns	tillgängligt,	tar	organismer	upp	kol-
dioxid och näringsämnen från vattnet genom fotosyntes. Det 
biologiska materialet sjunker långsamt genom vattnet tills det 
åter bryts ner och blir till koldioxid och näringsämnen. Detta 
kallas ofta för den biologiska pumpen. 

På längre tidsskalor spelar även upplösning av kalk en stor 
roll i havets kolsystem. När koldioxidhalten ökar i vattnet blir 

Figur 1. Processerna i modellen: utbyte av koldioxid mellan 

atmosfären och havet, den biologiska pumpen samt bland-

ning mellan ythavet och djuphavet.

Figur 2. Andelen av utsläpp som är kvar i atmosfären efter en 

viss tid. Vid tidpunkt 0 har utsläppen stängts av efter att ha varit 

igång under en tioårsperiod. Det minsta utsläppet (100 Gton) 

är av samma storleksordning som det vi idag släpper ut under 

en tioårsperiod.
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PROGRAMMETS EKONOMISKA OMFATTNING

Från Mistra          39 000

Från SMHI            4 830

Från Stockholms universitet          3 200

Från Lunds universitet              470

Övrigt                510

TOTALT:           48 010

BEVILJADE INTäKTER (TKR)

KOSTNADER (TKR)

      ÅR 2008 2009 2010 2011 TOTALT

       (utfall) (utfall) (utfall) (prel.)

PROJEKT 1: Klimatmodellering      1 510   2 430   2 900   3 190  10 030

PROJEKT 2: Klimat-ekonomimodeller    1 440   1 760   1 950   2 220    7 370

PROJEKT 3: Effektstudier och tillämpningar   1 830   2 940   2 850   2 480  10 100

PROJEKT 4: Klimatanpassningsprocesser   1 420   2 070   1 860   2 050    7 400

PROJEKT 0: Kommunikation, syntes och integration    230     400     720  1 130    2 480

Programledning       1 990   2 290   1 850   2 780    8 910

Strategisk reserv              1 720

TOTALT PER ÅR        8 420  11 890  12 130  13 850

TOTALT 2008–2011           48 010

FAS 1 (PERIODEN 2008-2011)

Not 1. Varje belopp är avrundat till närmaste 10 tkr.

Not 2. Programledningen omfattar programsekretariat, kommunikationsaktiviteter och hemsida,     

möten och evenemang samt fallstudiekoordinering.
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