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Mistra-SWECIA

Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. 
De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier 
för klimatanpassning.

Mistra-SWECIA:s verksamhet bygger på expertis inom flera forskningsområden som klimatologi, ekosystemvetenskap, ekonomi, 
sociologi och statsvetenskap, samt ett nära samarbete med beslutsfattare och andra som medverkar i klimatanpassningsprocessen.

Klimatförändringarna är en realitet och det är angeläget att analysera vilka effekter dessa förändringar får på miljön och på 
samhället och hur vi måste anpassa verksamheter till förändrade förutsättningar. Mistra-SWECIA bedriver forskning om mark-
användning och har ett särskilt fokus på hur skogen och svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat och mer generellt på 
hur klimatförändringarnas effekter behöver uppmärksammas i skogs- och jordbruk samt i naturvård.

Mistra-SWECIA är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

SWECIA står för Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation. Programmet involverar SMHI, SEI, 
Lunds  universitet samt Stockholms universitet och pågår under 2008–2015. SMHI är programvärd.

Omslag: Brandområdet från ovan. Foto: Anna Friden, Länsstyrelsen i Västmanland.



3Mistra-Swecia Årsrapport 2014

InnehÅll

 4. PrOgrAmcheFen hAr Ordet: 
  Från det globala till det regionala

 5.  PrOgrAmstyreLsens OrdFörAnde hAr Ordet:
  Kunskapsspridning en nyckelfråga

 6.  Klimatrelaterade risker och möjligheter för företag inom jord- 
  och skogsbruk 
 
 9.  Varmare klimat ökar möjligheterna för kommersiell grönsaksodling 
 
 10.  nationell enkätstudie av yrkesverksamma inom skogsbruket i sverige 
 
 12.  skogsägare och forskare i möte om klimatanpassning 
 
 15.  skogsägare om skogsbiomassa för energiändamål 
 
 18.  svensk skogsindustri och indirekta klimateffekter  
 
 20.  Ändrad risk för extrema väderhändelser i sverige 

 24.  Klimatanpassad naturvård i skogslandskapet 

 26.  Utsläpp av växthusgaser och det politiska spelet om makten
 
 31.  samtal om IPcc:s femte utvärderingsrapport 
 
 32.  Budget 
 
 33.  Organisation 
 
 34.  Kommunikation



4 Mistra-Swecia Årsrapport 2014

Från det globala till det regionala
Enligt SMHI var 2014 det hittills varmaste året som uppmätts i Sverige sedan kontinuerliga 
noteringar började göras. Årsvärmen var inte unik för vårt land, utan 2014 var ett ovanligt 
varmt år jorden runt och sammanställningar tyder på rekordvärme även globalt. Ytterligare 
nya värmerekord väntar oss under de kommande åren. Ett variabelt väder blir vi dock inte 
av med, men över tid tar klimatuppvärmningen med sig variationerna till nya nivåer. Hos 
oss i Sverige blir vad vi tidigare uppfattat som varma extremer vanligare, kalla extremer allt 
ovanligare och vi får mer intensiva nederbördsextremer.

Hur stora klimatförändringarna blir påverkar hur stora effekterna blir globalt, regionalt 
och lokalt. Klimatförändringarna och det globala och regionala klimatarbetet påverkar för-
utsättningar att lyckas med klimatarbetet på lokal nivå och i olika sektorer. Klimatanpass-
ningens utgångspunkter är alltså flera, vilket uppmärksammas inom Mistra-SWECIA.

Under året har Mistra-SWECIA haft ett rikt utbyte mellan handfasta skogliga, jordbruks- 
och naturvårdsaktörer. Det har bland annat handlat om klimatförändringarna, klimat-
effekter och klimatanpassning vad gäller företag, aktörers uppfattningar om klimatfrågan 
och kunskapsbehov, och naturvårdens förutsättningar under klimatförändringarna. 

Direkta klimateffekter påverkar till exempel den egna skogens tillväxt och utsatthet för ska-
dor, som den förödande skogsbrand som i augusti drabbade  
Västmanland. Indirekta effekter via klimatrelaterade policys 
eller klimat effekter på andra håll, som internationella mark-
nader, känns av på flera nivåer. Båda dessa dimensioner har 
varit på programmets agenda under året. För att vara beredd 
på  såväl utmaningar som möjligheter krävs kunskap om vad 
som händer i omvärlden som underlag för egna beslut. 

Under det kommande året kommer Mistra-SWECIA:s 
resultat från de föregående åren att sammanfogas på olika 
sätt. 2015 kommer att vara det åttonde och avslutande verk-
samhetsåret för programmet. Framtiden visar hur vår forsk-
ning och dialog med praktiker och beslutsfattare slagit rot.

Markku ruMMukaInen  

PRogRAMCHEf Mistra-SWECIA

PRogRAMCHEfEn HAR oRDEt
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PRogRAMStyRELSEnS oRDföRAnDE HAR oRDEt

Kunskapsspridning en nyckelfråga
I förra årsrapporten uttryckte jag en förhoppning om att Mistra-SWECIA skulle få till 
stånd fler kreativa möten mellan forskare och brukare. Det är glädjande att nu ett år  senare 
kunna konstatera att många sådana möten har ägt rum. Dessa möten utgör inte bara en 
möjlighet att sprida kunskap om forskningsresultat, utan är också ett tillfälle till dialog med 
brukarna. Verkligheten är oftast mer komplicerad än vad vi tror från början. Forskarnas 
möte med brukarnas erfarenheter utgör en möjlighet att diskutera resultat från forskning-
en, där kunskapsutbytet utgör en viktig del i uppgiften att långsiktigt anpassa den svenska 
 skogen till klimatförändringarna.

Vid dessa och andra tillfällen där forskning om klimatanpassning diskuteras är det 
 avgörande att forskningen är av hög kvalité. Mistra-SWECIA:s forskning är förankrat på 
 institutioner med ett gott namn och rykte i och utanför forskarvärlden i Sverige och inter-
nationellt. Det är viktigt för Mistra-SWECIA när man möter olika avnämargrupper att 
kunna presentera forskning från högklassiga institutioner. Det gäller också när intressenter 
av olika slag söker kunskap, till exempel i samband med extrema väderhändelser.

I dessa sammanhang söker media efter kunskap, men också efter personer som med sin 
kunskap kan tillföra intressanta kommentarer. Det är viktigt att Mistra-SWECIA gör de 

forskningsresultat som producerats under de gångna 
åren lättillgängliga genom att utnyttja alla de  moderna 
kommunikativa verktyg som står till förfogande idag, 
som webbplats, publikationer av olika slag men  också 
möten där forskare från Mistra-SWECIA personligen 
deltar i den kunskapsspridning som är så viktig för en 
framgångsrik klimatanpassning.

 

Bengt holgersson  

PRogRAMStyRELSEnS oRDföRAnDE Mistra-SWECIA
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Företag inom jord- och skogsbruk är till stor del beroende av väder 
och klimat för en stabil produktion och stabila affärer. med klimat-
förändringarna kommer företag inom markanvändnings sektorn att 
möta såväl nya möjligheter som utmaningar. För många verksam-
heter är det dock oklart på vilket sätt och i vilken omfattning klimat-
förändringarna påverkar deras affärsmöjligheter.

text: SuSAnnA BRuzELL oCH MAgnuS BEnzIE

Klimatrelaterade risker och möjligheter 
för företag inom jord- och skogsbruk              

I projektet A changing climate for business har 
KRINOVA Inkubator och Sciencepark, Mistra-
SWECIA och företag inom markanvändningssektorn 
tagit fram en metod för att strategiskt arbeta med kli-
matrelaterade risker och möjligheter. Metoden bygger 
på erfarenheter från England och Skottland. Med ut-
gångspunkt i företagens produktions- och leveran-
skedja har fokus varit att öka företagens robusthet, 
samtidigt som nya möjligheter tas tillvara. Arbetet har 
utgått från befintliga verksamhetsmål, utifrån dessa 
har de deltagande företagen bedömt klimatrelaterade 
förändringar som kan påverka deras respektive affärs-
område de kommande 15-20 åren. Det är ingen lång 
tid i klimatsammanhang, men en lång planeringsho-
risont för många företag. Företagen har utifrån leveran-
skedja och mål metodiskt analyserat hur de påverkats 
vid tidigare väderrelaterade händelser och hur framtida 
klimat och socioekonomiska förändringar kan påverka 
deras affärsverksamhet.

Genom att studera hela leveranskedjan har både di-
rekta risker för produktion och indirekta risker, som stör-
ningar i leveranser, produktionskostnader, kvalitet eller 
tillgänglighet identifierats och bedömts. Motåtgärder 
har tagits fram och prioriterats. Några av de företag som 
medverkade i projektet identifierade också att klimatför-
ändringarna kan öppna för nya affärsmöjligheter.

På projektets avslutande workshop i oktober presen-

terade de sju deltagande företagen sina erfarenheter från 
projektet. Företagen skiljer sig åt i såväl storlek, affärs-
verksamhet och ägandeform, men samtliga menade att 
projektet har varit en värdefull plattform för att upp-
täcka och diskutera konsekvenserna av klimatföränd-
ringarna med andra företag inom samma sektor. Några 
av företagen representerar olika delar i samma leverans-
kedja och är därför ömsesidigt beroende av varandra.

Identifierade konsekvenser 
Jordbrukssektorn kan vänta såväl negativa som posi-
tiva konsekvenser av att klimatet förändras. Företagen 
KC Ranch och L&M Malshults HB, verksamma inom 
djurhållning, uppmärksammade risk för fler och nya 
sorters sjukdomsutbrott, samtidigt som torka och över-
svämningar kan innebära problem för fodertillgång 
och hur markerna kan nyttjas. Tillgången på betesmar-
ker och vinterfoder kan bli sämre, som en följd av såväl 
översvämningar som brist på vatten. Findus och L&M 
Malshult identifierade möjligheter för nya grödor och 
en längre odlingssäsong. Majs lyftes fram som en gröda 
som odlats i allt större utsträckning i Skåne de senaste 
åren. De medverkande företagen från jordsbrukssektorn 
menade sammanfattningsvis att södra Sverige har en 
bra position för att konkurrera på framtida marknader. 

Scandinavian Aquasystems fiskodlingar riskerar 
att drabbas främst vid extrema väderhändelser som 
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kan skada byggnader eller energi- och vattenför-
sörjning, samt om framkomlighet till lokalen drabbas. 
Eftersom verksamheten är under uppbyggnad kan 
företaget redan nu åtgärda flera av de identifierade 
klimatrelaterade riskerna.

Företagen med sin bas i energi och bioenergi ser att 
klimatförändringarna kan skapa en ökad efterfrågan 
på miljövänlig energi, men också en förändrad efter-
frågan. Hässleholm Miljö ser fjärrkyla som en produkt 
som kan komma att efterfrågas i framtiden, vilket 
öppnar för nya affärsmöjligheter, samtidigt minskar 
efterfrågan på fjärrvärme. För Salix Energi Europa fort-
sätter arbetet med att ta fram nya sorter och växtslag 
som klarar förändrade klimatförhållanden, samtidigt 

KLIMAtRELAtERADE RISKER oCH MöjLIgHEtER föR föREtAg InoM joRD- oCH SKogSBRuK 

som den tekniska utvecklingen av maskiner ska möta 
bland annat blöta och varmare vintrar. 

För matstylingföretaget På Fatet innebär en ökad 
medvetenhet om klimat och miljö hos kunder en 
möjlig ökad efterfrågan på miljö- och klimatvänlig mat 
och På Fatet kommer att anpassa sitt affärskoncept för 
att möta denna efterfrågan. 

Projektet A changing climate for business gav en 
unik möjlighet för företag att delta i en gemensam 
lärandeprocess för att utveckla nya metoder för be-
slutsfattande. Fokus på risker i leveranskedjan och 
blandningen av företag som representerar olika delar 
av leveranskedjan gjorde initiativet unikt i en svensk 
kontext. k
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VARMARE KLIMAt öKAR MöjLIgHEtERnA föR KoMMERSIELL gRönSAKSoDLIng

"Klimatanpassning var redan en etablerad fråga hos oss, men har fått bredare 
acceptans genom vår medverkan i projektet A changing climate for business." 
Enar Magnusson, senior rådgivare för jordbruksfrågor hos Findus. 
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text: HAnnA HoLM 

ett av företagen som deltog i A changing climate for business är 
Findus, med huvudkontor i skånska Bjuv. enar magnusson, som 
är senior rådgivare för jordbruksfrågor, representerade Findus i 
projektet. 

Varmare klimat ökar möjligheterna 
för kommersiell grönsaksodling

Klimatförändringarna innebär både hot och möjligheter 
för livsmedelsföretaget Findus verksamhet. Ökad risk 
för väderextremer i form av skyfall och torka gör att 
Findus måste ta höjd i produktionen i form av ökad 
reservkapacitet. Samtidigt har klimatförändringarna, i 
kombination med nya sorter, redan förlängt ärtsäsongen 
med en vecka, vilket bidrar till ökade volymer. Findus 
ser också möjligheter att odla mer värme krävande grödor, 
som till exempel gröna bönor, storskaligt i Sverige i 
framtiden. Nya grödor kräver dock omfattande inves-
teringar i ny utrustning. Enar Magnusson menar att 
Findus genom sin medverkan i projektet A changing 
climate for business kan närma sig en sådan satsning med 
större trygghet och självförtroende än tidigare.

Ytterligare en grad varmare
Om man utgår från ett normalår, utan väderextremer i 
form av skyfall och värmeböljor, skulle en grad varmare 
medeltemperatur över året innebära att ärt säsongen 
förlängs med ytterligare cirka fyra dagar, vilket ökar 
skördevolymen, krydd- och bladgrönt skulle kunna 
skördas fler gånger per säsong och man skulle kunna 
odla grödor som gröna bönor, broccoli, brysselkål, rot-

persilja och rotselleri i Skåne. Riskerna för angrepp 
från skadedjur och svampar ökar dock också med 
högre medeltemperatur. 

För att ta hänsyn till att risken för värmeböljor med 
torka ökar kan Findus vidta åtgärder som att undvika 
att odla grönsaker på torra och lätta jordar, öka sats-
ningen på tork-och mjöldaggsresistenta sorter och 
bygga ut bevattningskapaciteten. Findus satsar också på 
att bygga ut sin fryskapacitet för att ha en ökad flexibi-
litet och beredskap inför en kort och intensiv skörde-
period. För att minimera skadorna vid ett blötår kan 
Findus undvika att odla på styva lerjordar och låglänta 
marker som riskerar att översvämmas, dränera och 
kalka marken och odla sjukdomsresistenta sorter. 

Kontentan är att Findus odlingsområden i södra 
Sverige gynnas av ett varmare klimat och att Sydeuropa 
missgynnas, då odlingsgränsen flyttar norrut för ett 
flertal grödor. Findus konkurrenskraft stärks därför 
gentemot konkurrenterna i Europa. Riskerna för ökad 
förekomst av extremväder gör dock att man behöver 
försäkra sig om högre reservkapacitet än tidigare, 
varför Findus sammantaget planerar för en försiktig 
 expansion av verksamheten. k
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Resultat från enkätstudien visar att närmare en tredje  del 
av skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket 
tror att klimatförändringar kommer att innebära all-
varliga risker för skogen. Något färre yrkesverksamma 
inom skogsbruket uttryckte oro för effekter av klimat-
förändringar på sina egna skogar. Samtidigt tror mer 
än en fjärdedel av yrkesverksamma inom skogsbruket 
att klimatförändringar kommer att påverka svenskt 
skogsbruk positivt. Dessutom visar enkätstudien att yr-
kesverksamma inom skogsbruket i Sverige i allmänhet 
oroar sig mindre för klimatförändringar än allmän-
heten i stort.

Enkätstudien hjälper till att förklara varför yrkes-
verksamma inom skogsbruket har olika uppfattningar 
om risker med klimatförändringar och anpassnings-
åtgärder. Resultaten antyder att de yrkesverksamma 
inom skogsbruket som har upplevt extrema väderhän-
delser under den senaste tiden är mer medvetna om 
klimatförändringarna. Egen kunskap och erfarenhet av 
riskminimerande åtgärder, samt att man litar på forsk-
ningsresultat om klimatförändringar, bidrar också till 
en hög medvetenhet om och oro inför klimatändringar.

Intressant nog visar enkätstudien också att skogs-
ägare och skogsexperter har skilda åsikter om hur 

text: gREgoR VuLtuRIuS, AnnA noRDén oCH AnEttE ARVIDSSon

mistra-sWecIA genomförde under 2014 en omfattande 
enkätstudie med skogsägare och skogliga rådgivare i sverige. målet 
med studien var att få en mer heltäckande bild av anpassning 
till klimatförändringar i svensk skogssektor än tidigare. enkäten 
innehöll frågor om uppfattningen om risker med klimatändringar, 
åsikter om klimatanpassning och betydelsen av vetenskaplig 
information som underlag för beslutsfattande. 

Nationell enkätstudie av yrkes verk-
samma inom skogsbruket i Sverige

lämpliga olika anpassningsåtgärder är. Till exempel 
anser mer än 40 procent av skogsägarna att alternativa 
skogsskötelsystem där kalhuggning undviks är ett ef-
fektivt sätt att hantera klimatförändringar. Endast 17 
procent av skogsexperterna delar denna uppfattning. 
Åsikterna skilde sig också åt om tidigare och mer in-
tensiv avverkning och röjning, vilket mer än 80 procent 
av experterna föredrog, men endast hälften av ägarna. 

Resultat från enkätstudien antyder också att verk-
samma i skogsbranschen blir allt mer positiva till att 
vidta klimatanpassningsåtgärder. Ungefär en femtedel 
av de skogsägare som deltog i enkätstudien menade att 
de behövde vidta åtgärder snart för att anpassa sin skog 
till klimatförändringar. På frågan om de skulle vidta 
riskminimerande åtgärder under de kommande fem 
åren svarade nästan hälften ja. 

Brist på kunskap verkar vara ett av de största hindren 
för skogsägare att vidta klimatanpassande åtgärder. 
Studien visar att färre än en fjärdedel av skogsägarna 
känner att de har tillräcklig kunskap för att anpassa 
sin skog till klimatförändringar. Misstro mot klimat-
forskning verkar vara hög hos en fjärdedel av alla skogs-
ägare, men endast hos 15 procent av de yrkesverksamma. 

Studien kartlade också hur kommunikationsin-



1 1Mistra-Swecia Årsrapport 2014

nAtIonELL EnKätStuDIE AV yRKESVERKSAMMA InoM SKogSBRuKEt I SVERIgE

satser kan öka medvetenheten om klimatförändring och 
främja skogsägares anpassning. Skogsägare som deltog 
i studien jämfördes med en grupp skogsägare som ny-
ligen medverkat i ett av Skogsstyrelsens utbildnings-
projekt om anpassning till klimatförändringar. Dessa 
skogsägare hade på seminarier, workshops eller genom 
privat rådgivning informerats om risker med klimatför-
ändringar och om möjliga anpassningsåtgärder.

En jämförelse mellan dessa två grupper visar att 
kommunikation kan vara ett effektivt verktyg för att 
främja klimatanpassning. I allmänhet kände sig skogs-
ägare som hade fått information om klimatföränd-
ringar mer kapabla att ta sig an anpassningsåtgärder. 
Mer än 37 procent av skogsägarna som medverkat 
i kommunikationsinsatser menade att de hade till-
räckliga kunskaper för att anpassa sitt skogsbruk. 31 
procent uttryckte också att de behövde vidta åtgärder 
snart. Bland de skogsägare som inte medverkat i ut-
bildningsinsatser svarade endast 23 procent att de hade 
tillräckliga kunskaper och 20 procent att de behövde 
vidta åtgärder snart. k

enkätstudien genomfördes inom forskningsprogram-

met mistra-sWecIA, i samarbete med göteborgs 

 universitet och med stöd från skogsstyrelsen. 

ett frågeformulär skickades till 3000 skogsägare och 

1100 skogsrådgivare, samt till 4000 personer som 

 representerade allmänheten i sverige. hälften av 

skogsägarna i enkätstudien hade tidigare deltagit i ett 

av skogsstyrelsens utbildningsprogram om anpassning 

till klimatförändringar. Frågeformuläret innehöll frågor 

om erfarenhet av extrema väderhändelser, riskmini-

merande åtgärder, uppfattning om risker med klimat-

förändring och egen kunskap om klimatanpassning. 

2568 skogsägare, 364 skogsrådgivare och 1215 

 personer ur allmänheten besvarade frågeformuläret.
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text: KARIn AnDRé oCH HAnnA HoLM 

"Det är svårt för mig som ny skogsägare 
att hitta opartisk rådgivning. Jag vänder 
mig i första hand till andra skogsägare".
Skogsägare som nyligen ärvt skog
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text: HAnnA HoLM oCH KARIn AnDRé

mistra-sWecIA:s forskare har under året träffat skogsägare från 
skåne, gävleborg, Jämtland och Västerbotten för att diskutera hur 
svenskt skogsbruk påverkas av klimatförändringarna. I november 
träffades skogsägare och forskare igen för att utbyta erfarenheter 
från olika delar av landet.

Skogsägare och forskare 
i möte om klimatanpassning 

Skogsägare har under diskussionerna vittnat om att de 
ser en förskjutning av årstiderna och en ökad tillväxt 
i skogen. Samtidigt upplever många en ökad oro över 
stormskador och angrepp från insekter och svampar. 
Skogsägare har berättat hur de drabbats av stormars 
härjningar, trots att de menar att de skött sin skog. En 
ökad andel lövskog kan förebygga stormskador. Löv-
skogen är dock skötselkrävande då man måste skydda 
plantorna från vilt, som annars betar den unga skogen. 
Det är också svårt att veta vad man så småningom får i 
avkastning för sin skog. Lövskog, som till exempel kan 
användas i möbelindustrin, kan ge en ekonomisk er-
sättning som motiverar ökade skötselkostnader. Andra 
åtgärder som påverkar skogens stormfasthet är tid-
punkten för röjning, gallring och avverkning. 

Minskad efterfrågan på papper kommer att öppna 
möjligheter för andra produkter, som viskos och bio-
energi. Det behövs både forskning och riskkapital för 
att utveckla nya produkter och nya marknader. Som 
skogsägare måste man sprida riskerna, både för att 
möta ett förändrat klimat och osäkerheten vad gäller 
framtida avkastning. Skogsägare vittnade dock om att 
rådgivningen fortfarande fokuserar på granskog. Några 
ifrågasatte om rådgivningen var neutral och menade 
att de rådgivare de möter går industrins ärenden, 

medan andra hade stort förtroende för rådgivare från 
sin lokala skogsägarförening. Det finns skogsägare som 
går sina egna vägar och utnyttjar möjligheterna att ex-
perimentera.

– Eftersom vi är så många skogsägare i Sverige 
sprider vi riskerna när vi brukar skogen på olika sätt, 
uttryckte en av skogsägarna från Skåne. 

lokalt samarbete
Många vittnade om värdet av god grannsämja, utbyte 
av erfarenheter och lokala studiecirklar. En allmän re-
flektion var att det finns väldigt mycket kunskap hos 
svenska skogsägare. 

– Vi skulle träffas i ännu större utsträckning än vad 
vi gör. Olika skogsägare har olika specialkunskaper och 
intressen, vi kan lära mycket av varandra, menade en 
skogsägare från Västerbotten.

I norra Sverige behövs ett ökat lokalt samarbete 
för att bygga ut och underhålla skogsbilnätverket, då 
minskad tjäle ställer ökade krav på vägarna. Klimat-
förändringarna, som för med sig blötare väder, gör att 
man också kommer att behöva lägga större vikt vid att 
underhålla och anlägga nya diken.  Entreprenörerna 
som sitter i maskinerna behöver mer kunskap och för-
ståelse för naturvård för att undvika onödiga mark-
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skador. Skogsägare behöver också kunskaper om 
naturvård för att kunna köpa in tjänster på ett bra sätt 
som skyddar mossar och andra vattenreservoarer. 

– Kunden bestämmer vad han/hon vill ha, men 
måste ha kunskaper för att kunna ställa krav, sa en 
skogsägare från Jämtland som också tar uppdrag som 
entreprenör.

– Som markägare måste jag ta reda på vilka ma-
skiner entreprenören har för avsikt att använda i min 
skog, sa en av skogsägarna. Det blir litet dyrare med 
mindre maskiner, samtidigt blir det mindre skador. 
Entreprenörerna tjänar mer på att köra stora maskiner 
och friskriver sig ofta från markskador i kontrakten 
med markägare, men om skogen är certifierad måste 
man också anlita entreprenörer som är certifierade. 

En av skogsägarna från södra Sverige, som till-
sammans med sina syskon tagit över ansvaret för 
skogen efter sin far, engagerade sig i klimatfrågan efter 
stormen Gudrun som var en ögonöppnare. De hade 
mycket gammal skog som föll i stormen. När de åter-
planterar blandar de gran och lövskog. Denna skogs-
ägare efterlyste en större flexibilitet så att markägare 
kan experimentera mer med nya trädslag. 

Skogsägarna som deltog i diskussionen föreslår 
myndigheter och forskare att samarbeta mer och att 
vara lyhörda för skogsägarnas behov. 

– Det finns en risk att forskningens resultat stannar 
i forskarvärlden, menade en deltagare från Västerbotten.

– Både forskare och myndigheternas representanter 
 behöver komma ut i skogen, sa en skogsägare från Skåne. 
Skogsägarna efterlyste också forskning om ekosys-
temens betydelse. Hur kan man värdera ekosystem-
tjänster? Flera uttryckte att de gärna medverkar i 
framtida forsningsprojekt och i möten mellan forskare 
och skogsägare. k

diskussionerna med svenska skogsägare har letts av 

 Karin André från stockholm environment Institute, seI, 

och genomförts i samarbete med kollegor vid seI, Lunds 

universitet, smhI och University of edinburgh. de har 

under året träffat och diskuterat klimatförändringar och 

klimatanpassning med ett 40-tal skogsägare från olika 

delar av sverige. Projektets syfte är att öka kunskapen 

om vad som påverkar möjligheterna att hantera föränd-

ringar i skogsbruket när klimatet ändras. Under 2015 

fortgår arbetet med att bearbeta och analysera det in-

samlade materialet.

sammanfattningsvis visar diskussionerna på de utma-

ningar och möjligheter skogsbruket står inför när det 

gäller anpassning till klimatförändringar.  Kommunikation 

av vetenskaplig information är central och en av utma-

ningarna utgörs av att hitta mötesplatser där forskare 

och praktiker kan utbyta kunskap och erfarenhet. 
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Klimatförändringarna påverkar skogsbruket genom 
förändrad temperatur, nederbörd och väderextremer. 
Skogsbruket påverkas dessutom indirekt genom sam-
hällets nya förväntningar orsakade av klimatföränd-
ringarna. Förväntningarna kan röra sig om anpassning 
till effekter av klimatförändringarna, men också om 
att bidra till att motverka klimatförändringarna genom 
ökad tillgång på biomassa för förnyelsebar energi. Från 
ett markägarperspektiv är det därför inte bara de direkta 
effekterna av klimatförändringarna, utan också de indi-
rekta effekterna i form av nya förväntningar på skogs-
bruket att bidra till att motverka klimatförändringarna, 
som spelar roll. Både samhället och markägarna önskar 
att skogen ska tillhandahålla en lång rad varor och 
tjänster, att använda skogen som en resurs för energiän-
damål blir därför ytterligare en post i en redan lång lista.

Den Europeiska kommissionen förväntar att an-
vändningen av biomassa för energiändamål i EU 
ska öka signifikant för att uppnå målet att minst 20 
procent av all energianvändning inom EU ska komma 
från förnyelsebara källor år 2020. Medlemsstaterna har 

Skogsägare om skogsbiomassa 
för energiändamål    

beräknat att den direkta tillgången på biomassa från 
deras skogar behöver öka med 45 procent mellan år 
200 och 2020 för att det målet ska nås.

Hälften av skogsmarken i Europa är privatägd. De 
privata skogsägarnas attityder gentemot biomassamålen 
och de ekonomiska policyinstrumenten är därför av 
stor betydelse.
 
attityder hos skogsägare i sverige, 
 tyskland och Portugal
Sverige, Tyskland och Portugal representerar en nord-
sydlig gradient över Europa och omfattar skilda förhål-
landen vad gäller bio-klimat såväl som ekonomiska, 
sociala och politiska strukturer. Vi har samlat infor-
mation från 800 privata skogsägare i dessa länder. 
Utöver storlek på skogsfastigheten ställdes tre huvud-
sakliga frågor: hur starkt skogsägarna tror på en var-
aktig efterfrågan på skogsbiomassa för energiändamål, 
hur troligt det är att de fortsätter att sköta skogen för 
stamvedsproduktion eller ställer om till att producera 
biomassaråvara för energiändamål, givet att det kan 

skogsägare i europa kan inte förväntas ställa om sitt skogsbruk för 
att tillhandahålla skogsbiomassa för energiändamål i den utsträckning 
som krävs för uppnå eU:s uppsatta mål för förnyelsebar  energipro  -
duktion. en studie av skogsägare i sverige, tyskland och Portugal visar 
att en majoritet har negativ attityd till att ändra sitt skogsskötselmål 
till skogsbiomassa för energiändamål för skogsbestånd som idag 
används för stamvedsproduktion, även om det skulle leda till högre 
ekonomisk vinst.

text: KRIStInA BLEnnoW  
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text: KRIStInA BLEnnoW 

göras med förtjänst, och vilken attityd de har till att 
ställa om markanvändningen från bete, jordbruk och 
andra ändamål till skog och att ställa om skogsmark till 
mark för odling av energigröda?

Resultaten visar att trots att en majoritet av skogs-
ägarna uttryckte att de starkt tror på en varaktig efter-
frågan på skogsbiomassa för energiändamål, så hade 
de en negativ attityd till att ändra skogsskötselmålet 
till skogsbiomassa för energiändamål för skogsbestånd 
som idag används för stamvedsproduktion, även om 
det skulle leda till högre ekonomisk vinst. Endast en 
skogsägare av tio, vilka tillsammans äger motsvarande 
tolv procent av skogsmarksarealen, rapporterade po-
sitiv attityd till att med ekonomisk vinst ställa om sitt 
skogsbruk. Nästan två av tre hade en starkt negativ 
attityd till att ställa om. Om vi antar att samtliga re-
spondenter med positiv attityd till att ställa om från 
stamved till biomassa för energiändamål verkligen 

skulle göra så, och att respondenterna representerar 
europeiska skogsägare i allmänhet, skulle med andra 
ord tolv procent av den privatägda skogsmarken vara 
tillgänglig för att tillhandahålla biomassa för energiän-
damål. Det kan jämföras med de drygt 90 procent som 
antas i inflytelserika simuleringsstudier.

Resultaten visar att den framtida tillgången på 
skogsbiomassa för energiändamål från privatägda 
skogar i Europa och effektiviteten hos de ekonomiska 
policyinstrumenten för att mobilisera skogsbiomassa 
för energiändamål är överskattade. Resultaten visar 
också att attityder bland dem som fattar beslut på lokal 
nivå i mycket hög grad påverkar tillgången på skogs-
biomassa för energiändamål. Dessa resultat har stor 
betydelse för hur den andel skogsbiomassa för energi-
ändamål som behövs för att uppnå EU:s 2020 mål för 
förnyelsebar energi kan uppnås och hur effektiv policy 
för förnyelsebar energi bör utformas. Effektiviteten hos 
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ekonomisk kompensation kan inte tas för given. Resul-
taten belyser vidare den avgörande betydelsen av att ta 
hänsyn till markägarnas attityder och målsättningar för 
att utforma effektiva markanvändnings- och klimatför-
ändringspolicys. k

Mer läSNiNg:

Blennow K, Persson e, Lindner m, Faias sP och hanewin-

kel m, 2014, Forest owner motivations and attitudes to-

wards supplying biomass for energy in europe, Biomass 

and Bioenergy, 67: 223–230. (studien utfördes inom eU-

projektet mOtIVe (models for adaptive forest manage-

ment, grant 226544) och mistra-sWecIA.) 

Persson e, norman J, götz s, Faias s P, hanewinkel m, 

tomé m och Blennow K, 2011, A report on stakeholder 

approaches to and views on ways and options for han-

dling uncertainty and change, rapport FP7-226544-mO-

tIVe / d5.4
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I en globaliserad värld kan klimatförändringarnas effekter i en del av 
världen få stor påverkan i en annan del. det gäller även för svensk 
skogsindustri. det är därför av största vikt att analysera omvärlden 
och ta hänsyn till indirekta klimateffekter i riskanalyser av hur 
skogsbranschen påverkas av klimatförändringarna.

text: oLLE oLSSon

Inom ramen för Mistra-SWECIA utvecklas ett ramverk 
för att hantera indirekta klimateffekter på ett systema-
tiskt sätt. I ramverket identifieras fyra processer som 
överför klimateffekter från en plats till en annan:

> Människor (till exempel migration orsakad av kli-
matförändringar)

> Biofysiska processer (klimateffekter uppströms en 
flod kan påverka hela avrinningsområdet)

> Handel (globala handelsströmmar för försörjning 
av industrier och konsumenter kan störas av till ex-
empel översvämningar)

> Finansiella flöden (svenska pensionsfonder inves-
terar globalt, vilket innebär exponering för globala 
klimatförändringar)

Om man tillämpar detta ramverk på den svenska 
skogssektorn framträder en rad intressanta aspekter. 
Den svenska skogssektorn är i hög grad en del av en in-
ternationell marknad och en stor del av produktionen 
exporteras. Svensk skogsindustri har också i allt större 
utsträckning såväl produktions- som försäljningsverk-
samhet i andra delar av världen, vilket innebär en ökad 
exponering för klimateffekter långt borta från indu-
strins traditionella kärnområde i norra Europa. 

Människor
Skador på skog orsakade av stormar förväntas öka i ett 
varmare klimat, främst som ett resultat av att frånvaro av 
tjäle ger försämrad markstabilitet under vinterhalvåret. 

Granskog är särskilt utsatt för försämrad markstabilitet. 
Indirekta effekter, kopplade till mänskliga flöden, kan 
till exempel härledas till händelser efter stormen Gudrun 
2005. Stormen orsakade omfattande skador på skog i 
södra Sverige, men hade också indirekta effekter då brist 
på personal och avverkningsresurser drabbade stora delar 
av norra Europa, också regioner som inte påverkats av 
stormen i någon större omfattning. När stora volymer 
stormskadad skog i södra Sverige behövde upparbetas 
inom kort tid för att undvika ytterligare skador från in-
sekter och skadesvampar, tog det kompetent personal 
och utrustning i anspråk i sådan utsträckning att av-
verkning i andra delar av Norden minskade.  

Biofysiska processer
Risken för skogsbränder förväntas bli högre i ett för-
ändrat klimat då långa torrperioder, som föregick 
sommarens brand i Västmanland, blir allt vanligare. 
Skogsbranden i Västmanland under sensommaren 
2014 utgör ett exempel på en indirekt effekt som kan 
kopplas till en biofysisk process. Skogssektorn är här 
ursprunget till en effekt som påverkade andra sek-
torer och geografiska områden, långt bort från den 
faktiska branden. Den biofysiska processen utgjordes 
av brandrök. Skogsbranden i sig hade förödande ef-
fekter inom ett område på hela 15 000-20 000 hektar, 
men brandröken spreds över ett mycket större område. 
Brandröken kunde förnimmas i såväl Stockholm som 
i Oslo och luften i mer närliggande Västerås påminde 
under branden om luften i det förorenade Peking.

Svensk skogsindustri 
och indirekta klimateffekter    
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handel
Den svenska skogssektorn är i hög grad del av en inter-
nationell marknad, dels för sin virkesförsörjning men 
framförallt som avsättning för sina produkter. Det 
innebär försörjningskedjor som är globala i sitt omfång 
och samtidigt ytterst komplexa i sin utformning. 
Handelsströmmarnas exponering för yttre störningar 
kan vara betydande och ske på geografiskt vitt skilda 
platser. Påverkan från klimatförändring kan vara både 
negativ och positiv. Svensk skogsindustri importerar till 
exempel betydande mängder vedråvara från länderna 
runt Östersjön. Vintertid har frusna hamnar utgjort ett 
hinder. Detta är ett problem som bedöms minska med 
ett varmare klimat, vilket bör gynna virkeshandeln i 
Östersjön, och därmed något som kan betraktas som en 
positiv indirekt effekt från klimatförändringarna.

Finansiella flöden
Det finns institutionella och juridiska barriärer som 
begränsar den internationella exponeringen hos den 
svenska skogssektorn, inte minst det faktum att det är 
svårt för juridiska personer att få förvärvstillstånd för 

anskaffande av skogs- och lantbruksfastigheter. Det 
innebär att internationella investeringar i svensk skog 
i allt väsentligt sker via investeringar i de börsnoterade 
svenska skogsbolagen. Dessa skogsbolag är dock aktörer 
på en global marknad för trävaruprodukter och påverkas 
som sådana även av klimatrelaterade marknadssväng-
ningar i andra delar av världen. Ett tydligt exempel är de 
omfattande insektsskadorna på tallskog i västra Kanada. 
Där har mildare vintrar lett till förbättrade levnads-
villkor för contortabastborren. Denna skadeinsekt har 
förstört mer än 700 miljoner kubikmeter skog i västra 
Nordamerika, vilket motsvarar ungefär tjugo procent av 
Sveriges totala virkesförråd. Skadorna på skog i Kanada 
har haft en betydande påverkan på exempelvis den 
 japanska trävarumarknaden, där svenska skogsbolag är 
aktiva i konkurrens med kanadensiska aktörer. 

Forskningen om indirekta klimateffekter är fort-
farande i sin linda. Då dessa indirekta effekter har 
omfattande påverkan på en omvärldsberoende nation 
som Sverige och en lika omvärldsberoende sektor som 
svensk skog är det av stor vikt att fortsätta studera 
frågan om indirekta klimateffekter. k
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text: ERIK KjELLStRöM

Förutsättningarna för extrema väderhändelser ändras i ett allt 
varmare klimat. högupplösta regionala klimatscenarier visar på fler 
varma och färre kalla temperaturextremer i framtiden. I sverige ökar 
också risken för intensiv nederbörd. 

ändrad risk för extrema 
väderhändelser i Sverige

Klimatscenarier visar att Sverige får ett allt varmare 
och mer nederbördsrikt klimat, till följd av den globala 
uppvärmningen. Scenarierna visar dels på förändringar 
i års- och säsongsmedelvärden, men också på föränd-
ringar i olika extrema väderhändelsers intensitet och 
frekvens. Till exempel kan kraftigt regn förekomma 
oftare och med högre intensitet och de allra varmaste 
sommardagarna kan bli ännu varmare. Den här typen 
av ändringar förväntas få stora konsekvenser, både för 
ekosystem och för vårt samhälle. 

Den pågående klimatförändringen har redan lett 
till ändringar i extremväder på många håll i världen. I 
Europa har man sedan mitten av 1900-talet observerat 
ett ökat antal varma dagar och varma nätter, liksom en 
förstärkning av värmeböljors intensitet. På motsvarande 
sätt har antalet kalla dagar och kalla nätter minskat. 
Även intensitet och frekvens av nederbördsextremer har 
ökat under de senaste decennierna. I Sveriges kan vi, 
baserat på SMHI:s nederbördsobservationer, konstatera 
att extrema nederbördsmängder under ett dygn gene-
rellt är högre idag än under 1900-talet.  

I takt med att temperaturen stiger visar scenarierna 
att temperaturextremerna ändras. Det är särskilt tydligt 
för vintermånaderna, då temperaturökningen förstärks 

när snö- och istäcke får mindre omfattning och varak-
tighet. Avsaknaden av ett utbrett snötäcke minskar i 
väsentlig grad möjligheten att skapa mycket kalla luft-
massor. Det betyder att de allra kallaste vinterdagarna 
i framtiden kommer att bli betydligt mildare och att 
förändringen är mycket större än motsvarande ändring 
i vinterns medeltemperatur. Framemot slutet på seklet 
kan det handla om förändringar på över 10°C i stora 
delar av Sverige (enligt utsläppsscenario RCP8,5). På 
motsvarande sätt ökar de högsta temperaturerna på 
sommaren, men då det inte finns någon motsvarande 
förstärkande process som snötäckets minskning under 
vintern, blir förändringarna mer måttliga. Enligt ut-
släppsscenario RCP8,5 kan årets högsta dygnsmedel-
temperatur komma att öka med uppemot 5°C. Det 
betyder att vad vi idag anser vara höga temperaturer 
eller ”ovanligt varmt” blir mer av vardagsmat i fram-
tiden. Figur 1 visar ett exempel på hur ofta extremväder 
som tidigare förekom vart tjugonde år väntas före-
komma för tre tidsperioder under det närmaste seklet. 
Redan under 2011-2040 har återkomsttiden halverats 
i närmare halva landet. I slutet av seklet har återkomst-
tiden kortats ner till bara ett par år i hela landet. 



2 2 Mistra-Swecia Årsrapport 2014

För nederbörd visar scenarierna ökade nederbörds-
extremer för olika tidsskalor, alltifrån korta förlopp 
på minuter till timmar och kraftiga regnskurar upp 
till dagar eller veckor i samband med upprepade låg-
tryckspassager. Återkomsttiden för nederbördsextremer 
minskar med andra ord i framtiden, vilket visas i figur 
2 för den största nederbördsmängd under ett dygn. Fi-
guren utgår från fem högupplösta simuleringar utifrån 
utsläppsscenario RCP8,5. Det relativt låga antalet sce-
narier bidrar till att göra mönstret som framträder i 
kartorna spräckligt. 

Förändringar i vindklimatet är mindre uttalat 
och olika globala klimatmodeller ger olika resultat. 
Rossby Centres regionala klimatscenarier visar inte 
heller någon entydig förändring av vindextremer när 
det gäller höga vindhastigheter i Sverige. Däremot en 
viss ökning av vindhastigheten över havsområden som 
idag är täckta av is, där isen kommer att ha smält i ett 
varmare klimat. (Men det handlar inte om att höga 
vindhastigheter kommer att förekomma oftare, utan 
att det blir mindre vanligt med helt lugna förhållanden 
och att svaga vindar blir något starkare när temperatur-
förhållanden förändras i den lägre atmosfären.)

De nya högupplösta regionala klimatscenarierna 
visar att stora förändringar i väder- och klimatextremer 
är att vänta, till följd av den globala uppvärmningen. 
Den naturliga variabiliteten i klimatsystemet är stor 
och kan verka förstärkande eller dämpande på de kli-
matförändringssignaler som presenterats här. Föränd-
ringarna i temperaturextremer är dock mycket robusta 
och vi kommer att få vänja oss vid att varma tempera-
turextremer som vi knappt upplevt tidigare blir vanligt 
förekommande och att kalla temperaturextremer på 
vintern blir allt ovanligare. Generellt väntas också mer 
intensiva nederbördsextremer, medan resultaten inte 
visar på några tydliga förändringar vad gäller höga 
vindhastigheter. Klimatscenarierna visar att föränd-
ringarna sker succesivt över tid med allt större föränd-
ringar mot senare delen av seklet, med ökad grad av 
klimatpåverkan.  k

Nya regioNala KliMatSceNarier Vid 

roSSby ceNtre

rossby centres regionala klimatmodell rcA4 har 

 använts för att ta fram ett stort antal regionala klimat-

scenarier inom det internationella samverkansprojektet 

cOrdeX (coordinated regional climate  downscaling 

experiment). För europa har resultat från tio olika 

 globala klimatmodeller skalats ner till 50 km horisontell 

upplösning för de två utsläppsscenarierna rcP4,5 och 

rcP8,5. de här två utsläppsscenarierna beskriver  olika 

utveckling i framtiden där rcP8,5 motsvarar en värld 

med kraftigt ökande växthusgasutsläpp och en mycket 

stor klimatpåverkan, medan rcP4,5 motsvarar en situa-

tion där klimatpåverkan är något lägre. dessutom har tre 

globala klimatmodeller skalats ner för utsläppsscenariet 

rcP2,6, vilket motsvarar kraftigt minskade utsläpp och 

en relativt låg grad av klimatpåverkan. rcP2,6 motsvarar 

en möjlighet att nå det så kallade tvågradersmålet (det 

vill säga att den globala temperaturökningen inte skall 

nå två grader över förindustriell nivå). Fem av de rcP8,5-

baserade scenarierna har också skalats ner till 12,5 km 

upplösning. Alla dessa simuleringar har gjorts för tidspe-

rioden 1961-2100.

Klimatförändringen i scenarierna är beroende av  vilket 

tidsperspektiv och vilket utsläppsscenario man utgår 

ifrån. Inledningsvis skiljer sig utsläppsscenarierna inte 

alltför mycket från varandra, men senare under seklet 

växer skillnaderna mellan olika utsläppsscenarier myck-

et markant.

Mer läSNiNg:

Läs mer om extrema väderhändelser i mistra-sWecIA:s 

årsrapport 2011, s 9.

text: ERIK KjELLStRöM
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änDRAD RISK föR ExtREMA VäDERHänDELSER I SVERIgE

Figur 2. Kraftig daglig nederbördsförekomst 2011–2040, 2041–2070 och 2071–2100. de analyserade nederbördsextre-

merna motsvarar händelser som hade en återkomsttid på 20 år under perioden 1971–2000. resultaten visar ett ensem-

blemedelvärde över fem olika simuleringar med klimatmodell rcA4, med 12,5 km horisontell upplösning.

Figur 1. Varma temperaturextremers förekomst 2011–2040, 2041–2070 och 2071–2100. de analyserade temperatur-

extremerna motsvarar händelser som hade en återkomsttid på 20 år under perioden 1971–2000. resultaten visar ett 

ensemblemedelvärde över nio simuleringar med klimatmodell rcA4, med 50 km horisontell upplösning.
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naturvård har traditionellt handlat om att bevara naturmiljöer som 
hotas av exploatering. Klimatförändringarna påverkar förutsätt-
ningarna för vård av naturmiljöer, då arter och miljöer också hotas 
av stigande havsnivå, stigande temperatur och en ökad förekomst 
av väderextremer. 

Klimatanpassad naturvård 
i skogslandskapet

Mistra-SWECIA bjöd i september in till rundabords-
samtal där representanter från Skogsstyrelsen, Miljöde-
partementet, Naturvårdsverket, LRF, flera länsstyrelser 
och Mistra-SWECIA träffades för att diskutera de ut-
maningar klimatförändringarna för med sig för svensk 
naturvård.

Klimatförändringarna medför att skogen i Sverige 
i större utsträckning än tidigare kommer att drabbas 
av torka, varför risken för bränder ökar. Minskad 
tjäle medför en större risk för stormfällning i skogen 
och risken för erosion och skred vid vattendrag ökar. 
Med ökande temperaturer påverkas den ekologiska 
balansen, nya arter kan breda ut sig på bekostnad av 
andra arter och skogen får en längre växtperiod. I natur-
miljöer som inte är lika påverkade av människan kan 
man lättare identifiera klimatrelaterade förändringar.   
I brukade miljöer kan det vara svårt att skilja ut de för-
ändringar som kommer av klimatförändringarna från 
annan påverkan.

Störning som bränder, översvämningar och storm-
fällda träd kan ur ett naturvårdsperspektiv betraktas 
som naturliga och gynnar många arter. Förändrade 
förutsättningar och ökad osäkerhet ställer dock andra 
krav på framförhållning och flexibilitet när man till 
exempel ska revidera naturreservatens skötselplaner. De 
processer som styr svensk naturvård idag fokuserar i 
stor utsträckning på hur det har sett ut och hur det ser 
ut nu. Framtidens processer måste istället bejaka hur 
det kommer att se ut och fungera under osäkerhet.

Målsättningen med att bedriva naturvård kan komma 
att förändras, från ett fokus på att bevara skyddsvärda 
miljöer till att snarare stötta olika ekosystemtjänster. 
Det behövs också ett förändrat synsätt så att man inte i 
lika stor utsträckning skiljer mellan bevarande och pro-
duktion, då lönsam produktion kräver fungerande eko-
system. Mål för bevarande av biologisk mångfald skiljer 
inte på hot från markanvändning och hot orsakade av 
klimatförändringar eller oönskade effekter av klimat-
åtgärder för minskad klimatpåverkan och anpassning. 
I arbetet måste det dock tas hänsyn till vad som händer 
när redan stressade ekosystem också utsätts för klimat-
förändringarnas konsekvenser. Styrning av hur natur-
reservat ska skötas framöver förutsätter mycket dialog 
mellan aktörer för att samordna olika målsättningar. 
Tillit mellan aktörer kommer att få ökad betydelse, då de 
ekonomiska förutsättningarna för att bedriva natur vård 
ser ut att försämras.

– Vi kommer inte att kunna veta säkert hur klimat-
förändringarna påverkar förutsättningarna för att bedriva 
naturvård i skogslandskapet, men vi måste ändå agera 
och möta osäkerheten med ett öppet sinne, avslutade 
Fredrik Ingemarson som modererade samtalet. k

rundabordssamtal om Klimatanpassad naturvård i skogs-

landskapet arrangerades av Olle Olsson från seI inom 

 ramen för mistra-sWecIA:s verksamhet för att bygga 

broar mellan forskning, praktik och beslutsfattande. 
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Klimatförändringar, som orsakas av utsläpp av växthusgaser som 
koldioxid, anses allmänt som en av de mest angelägna politiska 
 utmaningarna i vår tid. regleringar, till exempel i form av beskatt-
ning av fossilbränsleanvändning eller kvantitetsbegränsningar, är 
nödvändiga för att komma till rätta med dessa problem. ett stort 
antal vetenskapliga studier har analyserat frågan om vad som är 
den samhällsekonomiskt optimala skatten, alternativt hur mycket 
koldioxid som bör få släppas ut. Forskningen kan dock inte nöja 
sig med att räkna fram den optimala regleringen, vi måste också 
 analysera hur politiska beslut faktiskt tas och varför det politiska 
spelet inte alltid leder till att de samhällsekonomiskt mest gynn-
samma besluten tas. 

Utsläpp av växthusgaser och det 
 politiska spelet om makten

I Europa finns det en betydande enighet längs det poli-
tiska spektrumet om behovet av att reglera växthusgas-
utsläppen. I USA däremot råder stor oenighet mellan 
demokraterna och republikanerna. En intressant frå-
geställning är vilka politiska konsekvenser en sådan 
oenighet får. För att studera hur olika politiska förut-
sättningar kan påverka reglering av utsläpp av växthus-
gaser konstruerades en stiliserad, men ändå kvantitativ, 
modell där två partier har olika syn på värdet av att 
begränsa utsläppen. Dessa två partier kallas i mo-
dellen ”republikanerna” och ”demokraterna”. De förra 
anser att klimathotet är påhittat, medan de andra tar 
det på allvar. Vid varje tidpunkt sitter ett av partierna 
vid makten, men kan förlora makten till det andra 
partiet. Den sittande regeringen fattar beslut om an-
vändningen av fossil respektive grön energi, samt hur 
mycket som ska investeras i framtida produktionska-

pital i de två energiformerna. Till skillnad mot flertalet 
andra studier på området antas alltså att en regering 
inte kan lägga fast politiken för all framtid. Den kan 
bli bortröstad och ersattas av en annan regering som 
kan fatta nya beslut.

I Figur 1 visas de årliga utsläppsnivåerna (i antal 
ton kol) över tid som blir fallet om en ”demokratisk” 
regering skulle sitta vid makten. De olika kurvorna 
visar utsläppsbanorna för olika scenarier som skiljer sig 
åt vad gäller hur regeringen uppfattar risken att förlora 
makten till ”republikanerna”. Figur 2 visar motsva-
rande utsläppsbanor i fallet med en ”republikansk” 
regering vid makten. 

Den blå kurvan i Figur 1 svarar mot fallet när en 
”demokratisk” regering fattar beslut under det (naiva) 
antagandet att den sitter kvar vid makten för alltid. De 
två andra kurvorna visar besluten när den sittande ”de-
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mokratiska” regeringen agerar ”strategiskt”, dvs. räknar 
med att det finns en sannolikhet att den blir bortröstad 
från makten. Den gröna linjen visar fallet där den ”de-
mokratiska” regeringen är strategisk medan den räknar 
med att den ”republikanska” ska agera naivt och tro 
att den sitter kvar för alltid. Detta scenario innebär en 
utsläppsbana som är mycket lägre än om den ”demo-
kratiska” regeringen (tror sig) sitta kvar för alltid. Den 
politiska instabiliteten orsakar här lägre utsläpp.

Det finns två förklaringar till detta resultat: För 
det första sänker den ”demokratiska” regeringen an-
delen fossila bränslen för en given energiproduktions-
struktur. Eftersom den ”demokratiska” regering bryr 
sig mer om den framtida nivån av kumulativa koldiox-
idutsläpp än en möjlig ”republikansk” efterföljare, har 
den incitament att sänka nuvarande utsläppsnivåer för 
att kompensera den förväntade ökningen av framtida 
utsläpp. För det andra kommer den ”demokratiska” 
regeringen att passa på att investera mer i grönt energi-
kapital så länge den sitter vid makten. Genom att göra 
detta kan den påverka en eventuell ”republikansk” 
 efterföljare till att använda en mer grön energimix om 
den skulle komma till makten. Båda dessa  faktorer 
bidrar till att utsläppen under en ”demokratisk” 
 regering blir lägre om den fruktar att förlora makten, 
än om den tror sig behålla makten för alltid. 

När båda partierna beter sig strategiskt (röd linje) 
är koldioxidutsläppen närmare riktlinjefallet än i det 
tidigare scenariot. Fortfarande är dock utsläppen lägre 
än om ”demokraterna” tror sig behålla makten för 
evigt. Detta kan förklaras genom att studera en ”repu-
blikansk” regerings beteende. Figur 2 visar nivån för 
årliga koldioxidutsläpp när en ”republikansk” regering 
har makten. Den blå linjen hänvisar igen till fallet med 
en naiv regering som beter sig som om den skulle sitta 
kvar för alltid. Den röda linjen visar utfallet när båda 
partierna beter sig strategiskt. 

I Figur 2 ser man att risken att förlora makten gör 
att även en regering som inte bryr sig om klimatför-
ändringarna har ett incitament att sänka koldioxidut-
släppen. Orsaken är att en ”republikansk” regerings 
inser att en framtida ”demokratisk” efterföljare 
kommer göra stora sänkningar av utsläppen. Sänk-
ningen blir mer dramatisk och kostnaderna därmed 
högre ju mer som tidigare släppts ut. Därför skapas 
ett incitament för den ”republikanska” regeringen att 
själv minska utsläppen. Detta beteende förutses i sin 
tur av en möjlig ”demokratisk” regering och försvagar 
dess incitament att begränsa utsläppen. För fallet USA 
antyder modellen att de kumulativa utsläppen av växt-
husgaser år 100 är lägre vid strategiska regeringar än 
vid kortsiktiga regeringar, vilket skulle påverka den 
globala välfärden positivt. Modellen visar på intres-
santa och kvantitativt relevanta konsekvenser av det 
politiska spelet om utsläppsbegränsningar. I fortsatt 
forskning kan analysen utvidgas i en mer global 
riktning. k

Inom ramen för Mistra-SWECIA bedrivs forskning för att 

utveckla en klimat-ekonomimodell. Studier av hur be-

slutsfattare agerar utgör en del av underlaget till denna 

modellutveckling.

 

Alex schmitt disputerade i september 2014 vid IIes, 

stockholms universitet, med avhandlingen Beyond Pigou 

– Climate Change Mitigation, Policy Making and Distor-

tion och är nu verksam vid center for energy, climate 

and exhaustible resources i münchen.
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Figur 1.

Årliga utsläpp av koldioxid i UsA med en ”demokratisk” regering
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Figur 2.

Årliga utsläpp av koldioxid i UsA med en ”republikansk” regering
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"Förnyelsebar energi går just nu väldigt bra och det 
ger hopp om att vi kan lösa detta." 
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet

"Det är positivt att allt fler länder, allt fler företag och 
allt fler individer rör sig i en riktning mot lösningar i klimatfrågan." 
Markku Rummukainen, Mistra-SWECIA:s programchef
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Mistra-SWECIA, Lunds universitet och tidningen Syd-
svenskan arrangerade i början av april ”Debatt i Lund”. 
Markku Rummukainen och Lennart Olsson från Lunds 
universitet, Alva Snis Sigtryggsson från Fältbiologerna 
och Sveriges tidigare chefsförhandlare vid klimatförhand-
lingarna Anders Turesson medverkade i debatten.

Lennart Olsson, som är en av författarna bakom rap-
porterna från IPCC, menade att en rimlig reaktion på 
rapporterna är att bli förbannad.

– Ilska är bra, det kan mobilisera någonting bra, sa 
Lennart i debatten.

Alva Snis Sigtryggsson drog ner kvällens största app-
låd när hon beklagade att klimatpolitiken är så passiv.

– Vi har faktiskt förtroendevalda som har ansvar 
för kommande generationer och miljö.

– Vi måste ha en demokrati som mobiliserar med-
borgarna, replikerade Lennart Olsson.

Anders Turesson, som har medverkat i de interna-
tionella klimatförhandlingarna under tolv års tid, 
menade att EU och Sverige måste våga gå före.

– Det krävs omfattande demokratiskt fattade 
beslut, det krävs reglering och det krävs ekonomiska 
styrmedel för att vi medborgare skall kunna leva det liv 
som är långsiktigt hållbart, sa Anders.

Markku Rummukainen, som också varit med 
och författat IPCC:s rapporter, menade att det veten-
skapliga underlaget ger en bra grund, men inte auto-
matiskt leder till beslut. 

– Slutsatserna om hur klimatet förändras och att 
vi alla påverkas står sig väl. Klimatfrågan handlar nu 
om vilket samhälle vi har och hur vi utvecklar det, sa 
Markku

– Det finns ingen gräns för hur mycket vi kan 
åstadkomma med samarbete, avslutade Lennart Olsson 
debatten. k

hur blir klimathotet hett?

Mistra-SWECIA och forskningsprogrammet Mistra Indigo 
bjöd tillsammans med den gröna tankesmedjan Fores in 
till ett after-work seminarium den 16 april. De båda 
 huvudförfattarna till IPCC:s klimatrapporter Markku 
Rummukainen och Thomas Sterner medverkade till-
sammans med Susanna Baltscheffsky från tidningen Ny 
Teknik. Seminariet samlade ett 100-tal nyfikna åhörare.

Markku Rummukainen redogjorde för omfattningen av 
utsläppen av växthusgaser och berättade att de globala 
utsläppen hittills motsvarar cirka 2 000 miljarder ton 
koldioxid. Om den globala uppvärmningen inte skall 

Mest kostnadseffektivt att snarast minska utsläppen av växthusgaser

överstiga 2 grader innebär det att över hälften av de 
maximala utsläppen som kan tillåtas redan har skett.

För att minska de globala utsläppen av växthus-
gaser menade Thomas Sterner att det krävs interna-
tionellt samarbete, ett pris på utsläpp av koldioxid, 
avskaffade subventioner av kol och goda villkor för 
förnyelsebar energi. 

Beräkningar av de investeringar som krävs för att 
begränsa global uppvärmning till under två grader visar 
att kostnaderna är små i förhållande till samtidig eko-
nomisk tillväxt och att kostnaderna ökar betydligt om 
åtgärderna dröjer. k

Under året tog mistra-sWecIA initiativ till två arrangemang för att 
diskutera de aktuella rapporterna från Fn:s klimatpanel IPcc.

Samtal om iPcc:s femte 
utvärderingsrapport

text: HAnnA HoLM 
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KoStnAdEr (tKr)

Programledning

2012

utfall

1 440 

2013

utfall

1 310

2014

preliminär

1 370

2015

budget

1 510

2016

budget

200

tOtALt

5 830

Kommunikation 1 080 1 480 1 460 2 200 700 6 920

Komponent I: 

regional 

klimatanpassning

Anpassningsprocessen
2 220 4 230 4 410 3 090 13 950

regional klimatmodellering: hög-

upplösta klimatprojektioner, effekt-

modellering och riskvärdering 

2 110 1 840 3 300 2 910 10 160

Komponent II: 

globala drivkrafter Klimat-ekonomi modellering 2 860 2 600 3 140 2 140 10 740

globala klimatprojektioner        medfinansiering/in kind från smhI

markanvändningsscenarier 420 1 270 960 630 3 280

Komponent III: 

Partnerdrivna studier
880 1 150 1 150 1 250 4 420

totalt per år 11 000 13 870 15 800 13 730

strategisk reserv 1 530

totalt     56 840 

BEvIljAdE IntäKtEr (tKr)

Från mistra 48 000 

Från mistra (överfört från Fas 1) 2 000 

Från smhI 4 790 

Från stockholms universitet 1 870

övrigt 180 

totalt 56 840

budget                  
ProgrAMfAS 2 (PErIod 2012-2015)

Mistra-SWECIA

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

not 2. Programledningen omfattar programchefskap, programsekretariat, programstyrelse.

not 3. Kommunikation innefattar kommunikatör och kommunikationsaktiviteter, inklusive hemsida, möten och evenemang 

samt synteser och samarbeten.
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