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Risker och anpassningsförmåga 



• Direkta effekter i Sverige 

 

• Effekter i andra länder som indirekt 

drabbar Sverige 

  

 
”Climate change impacts can have consequences beyond 

the regions in which they occur (IPCC 2014) 





• Första gången ett kapitel om ”Human Security” inkluderas.  

• Ett område omgärdat av stora osäkerheter.  

”Climate change will lead to new challenges to states and 

will increasingly shape both conditions of security and 

national security policies” (AR5 WGII, ch. 12) 

En ny säkerhetssituation 



• På tio år har mängden importerat livsmedel fördubblats.  

• Svensk export är helt beroende av svenska import.  

” Global trade systems transmit and mediate a variety of 

impacts – the most prominent example of this is the global 

food trade system”  (IPCC 2014) 

Exportandelar
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• Så kallade invasiva arter, djur eller växter som kommer 

utifrån kan rubba ekosystemen. 

 

” One of the primary ways species adapt to climate change is 

by moving to more climatically suitable areas”  (IPCC 2014) 

Biofysiska flöden 



• Sägs mycket lite om detta i rapporten.  

• Värdet av flödet av finansiella  

    tillgångar är idag mångfalt större  

    än värdet av flödet av materiella  

    tillgångar. 

• Svenska företags utlands- 

    investeringar 

• Bl.a. svenska pensionsfonder  

    investerar stora belopp utomlands. 

 

 

   

 

Finansiella flöden 



• Omdebatterad område med stora osäkerheter.  

• Rapporten betonar positiva och negativa konsekvener.  

 

” …these studies indicate that climate change will bear 

significant consequences for migration flows at 

particular times and places..”  (IPCC 2014) 

Människor 



Väldigt få av de anpassningsstrategier som idag 

tas fram tar hänsyn till indirekta effekter.  

 

Det finns här anledning till att tänka nytt –  

inte minst i ett litet, exportberoende och öppet land 

som Sverige.  



• Orsakerna till klimatförändringarna har länge 

setts som ett globalt problem, medan effekterna 

har ansetts vara ett lokalt problem.   

 

• Det finns all anledning att anlägga mer av ett 

globalt perspektiv även på klimatförändringarnas 

effekter.   

 

• Och kanske kan ett globalt perspektiv på effekter 

få oss att ansträngas oss mer för att begränsa 

klimatförändringarnas orsaker.    


