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      KONKURRENSKRAFT FÖR NÄRINGSLIVET I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

Inledning 
Denna faktasammanställning är utformad för att ge en överblick över de utma-
ningar som i samband med klimatförändringen kan uppkomma i ett företags vär-
dekedja. Dessa utmaningar är inte enbart bundna till den geografiska gränsen runt 
Jämtlands län utan inkluderar även det faktum att länets näringsliv påverkas av 
nationella och globala förändringar. Faktasammanställningen har utformats av 
Länsstyrelsen  Jämtlands län i samarbete med aktörer runt om i länet. Arbetet har 
genomförts utifrån Länsstyrelsens uppdrag enligt förordningen (2018:1428) om 
myndigheters klimatanpassningsarbete.  

I denna skrift definieras klimatanpassning som åtgärder för att ställa om verksam-
heter och organisationer till ett förändrat klimat samt förmågan att förebygga och 
hantera de risker, sårbarheter och möjligheter som medföljer ett förändrat klimat. 

Målgrupp och användningsområde 

Denna faktasammanställning riktar sig främst till näringslivet och aktörer som 
arbetar med näringslivsfrågor. Sammanställningen kan användas som kunskaps-
underlag för att påbörja arbetet med att identifiera risker, sårbarheter och möj-
ligheter kopplat till ett förändrat klimat. Vidare kan sammanställningen användas 
i till exempel offentlig sektor som kunskapsunderlag vid planering och beslut för 
åtgärder. 

Stödverktyg för att påbörja arbetet 

Kopplat till denna faktasammanställning finns ett verktyg som kan användas paral-
lellt för att börja en organisations arbete med klimatsårbarhetsanalyser. Läs mer 
om detta verktyg på sida 52. 

Läshänvisning 
Företagets hela värdekedja ska inkluderas i arbetet med att identifiera klimatris-
ker. För att få en god överblick över utmaningarna så är denna skrift utformad med 
tre inriktningar för att täcka ett brett perspektiv. Till en början kommer vi se hur 
den globala klimatförändringen påverkar vår omvärld, något som många gånger 
ligger utanför företagets kontroll. Det är även av stor vikt att du som läsare får 
förståelse för styrande faktorer som spelar in i klimatanpassningsarbetet. Därefter 
förklaras olika risker och möjligheter inom och utanför företagets ramar.  
Vi har delat in detta i tre inriktningar; 

» HÄNDELSER OCH EFFEKTER UTANFÖR FÖRETAGETS KONTROLL

» YTTRE  STYRANDE  FAKTORER

» FÖRUTSÄTTNINGAR INOM FÖRETAGET
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Globala effekter 
» » DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR -  EN 

MILJON ARTER HOTAS I DAG AV UTROTNING.

HÄLFTEN AV ALLA KORALLBESTÅND HAR

FÖRSVUNNIT PÅ 150 ÅR.

» » KRIS, KONFLIKTER OCH KRIG RISKERAR ATT

ÖKA TILL FÖLJD AV KONKURRENS OM ALLT MER

BEGRÄNSANDE NATURTILLGÅNGAR. MILJONTALS

MÄNNISKOR HAR REDAN BÖRJAT FLY PÅ GRUND AV

EXTREMVÄDER. ALLT STÖRRE FOLKVANDRINGAR

VÄNTAS. EN MÄRKBART FÖRVÄRRAD EXTREM

FATTIGDOM VÄNTAS REDAN 2030.

» » HAVSISARNA SMÄLTER - EN VOLYM MOTSVARANDE 

7 MILJONER BADKAR SMÄLTER VARJE DAG.

ÖVERSVÄMNING, EXTREM VÄRME OCH

HAVSNIVÅHÖLJNINGAR KOMMER DRABBA MÅNGA

LÄNDER, I VISSA FALL SÅ PASS HÅRT ATT MAN

REDAN IDAG HAR BÖRJAT EVAKUERA OMRÅDEN

SOM STÄNDIGT ÖVERSVÄMMAS.



      

   

KONKURRENSKRAFT FÖR NÄRINGSLIVET I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

Näringslivets motståndskraft 
i ett framtida klimat 
Klimatanpassning är förmågan att anpassa sig och lyckas skapa mot-
ståndskraft (resiliens) inför de direkta och indirekta riskerna av klimatför-
ändringen. I Sverige är vi hittills relativt förskonade från extrema klimat-
effekter, men konsekvenserna av effekterna beror alltid på huruvida vi 
lyckats förbereda oss inför de allt större riskerna. 

Företag i Jämtlands län behöver stärka sin förmåga att analysera klimatrisker och 
vidta åtgärder för att hantera befintliga och kommande utmaningar kopplade till 
klimatförändringar. Med detta sagt så ligger även ett stort ansvar på andra aktörer 
inom den regionala utvecklingssektorn, inklusive kommuner och myndigheter att 
fatta strategiska beslut för att stötta näringslivet i detta arbete. 

Många företag saknar idag kunskap om hur klimatförändringens effekter i andra 
länder kommer att påverka näringslivet och samhällen i Sverige. Dessa effekter 
påverkar företaget både akut och långsiktigt och skapar reaktioner i många delar 
av värdekedjan. Det kan bland annat handla om produktionsstopp eller bristande 
import- och exportmöjligheter i relation till de länder som påverkas allt mer av 
extrema väderhändelser. Forskare ser också att riskerna som kopplas till dessa ef-
fekter starkt påverkar kapitalflödet både för de offentliga och privata tillgångarna.  
Att förebygga dessa risker kräver god insikt och planering. 

En effektiv och motståndskraftig klimatanpassningsstrategi bör beskriva hur 
klimatrelaterade marknadsförändringar kan påverka företagens verksamhet och 
finansiella resultat. 

För att bättre förstå hur klimatresistent en verksamhet är rekommenderas att: 

»  Bedöma klimatsårbarhet i drift och anläggningar. 

»  Inkludera klimatrisker i företagets riskhantering. 

»  Genomföra analyser för att skapa bättre beslutsunderlag för hantering av 
risker och möjligheter. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att vissa identifierade risker kan i det långa lop-
pet vara svåra att helt undvika. Det viktiga är att företaget har en strategi för hur 
effekterna av dessa risker kan minskas och även att det finns vetskap om att de 
existerar.  

Klimatanpassningsåtgärder och verksamhetsansvar 

För att skapa ett hållbart system för klimatanpassning bör en anpassningsåtgärd 
för att minska klimatrisker och sårbarheter stärka de redan befintliga eller fram-
tida åtgärderna för att minska företagets klimatavtryck. 

En anpassningsåtgärd för att minska sårbarheten kring till exempel råvaror och in-
satsvaror inom jordbrukssektorn skulle kunna tänkas vara att byta leverantör och 
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»  

därmed flytta risken till en annan region eller land. Detta är dock inte en åtgärd 
som skulle skapa större långsiktig resiliens då det finns få regioner eller land där 
riskerna är helt eliminerade. Att helt bryta upp med leverantörer kan dessutom 
få katastrofala effekter för mindre företag som är beroende av att import och 
exporthandeln fungerar globalt. Detta är något som vi redan nu år 2020 ser som 
en effekt av Covid-19 som bidragit till den globala sårbarheten. 

INVESTERARE, BESLUTSFATTARE, TILLSYNSMYNDIGHETER, KUNDER 
OCH KONKURRENTER KRÄVER ALLTMER ATT FÖRETAG HAR SVAR 
PÅ FRÅGAN: ÄR DITT FÖRETAG KLIMATRESILIENT? 

Kostnaderna för händelser och åtgärder ökar 

I en rapport från World Economic Forum om de globala riskerna år 2020 visas 
för första gången att olika klimatrelaterade risker är de topp fem värsta globala 
riskerna vad gäller sannolikhet. I listan av topp fem värsta risker vad gäller skada 
så ligger de klimatrelaterade riskerna före massförstörelsevapen och global vat-
tenkris.  

Den ideella organisationen Christian Aid har i en rapport1 identifierat 2020 års tio 
värsta väderhändelser, från extrem värme till översvämningar, och räknat ut att 
den totala notan för katastroferna landar på cirka 1,2 biljoner svenska kronor 
(140 miljarder USD). I rapporten konstateras det att 2020 inte var det nya normala 
utan att världens väder kommer att fortsätta att bli alltmer extremt och att männ-
iskor runt om i världen kommer att betala priset. 

Kostnaderna för extremväder och väderrelaterade händelser kommer bli höga 
både på global, nationell och lokal nivå. I Sverige har flera skyfall lett till stora 
kostnader för samhället. Ett skyfall i Malmö 2014 beräknas att ha kostat minst 600 
miljoner kronor exklusive försäkringskostnader2. Året 2021 drabbades Tyskland 
av svåra översvämningar i många stora områden. Den tyska försäkringsorganisa-
tionen, GDV, har uppgraderat sin uppskattning av den försäkrade kostnaden för 
den katastrofala skada som beror på ovädret och efterföljande översvämningar till 
totalt 7 miljarder euro. Den sammantagna ekonomiska kostnaden blir dock mycket 
högre eftersom endast 46 procent av tyska bostadshus har skydd mot översväm-
ningar och kraftigt regn. 

Trots att kostnaderna för klimatanpassning förväntas bli höga så är det inget 
alternativ att inte undersöka vilka åtgärder som kan komma att behöva göras 
för att minska risken för ekonomisk förlust kopplat till ett förändrat klimat. Den 
ekonomiska nyttan av klimatanpassning är svår att kalkylera men definieras av 
skillnaden i kostnad mellan de förebyggande åtgärderna och värdet av de skador 
som annars riskerar att orsakas av extrema väderrelaterade händelser på kort och 
lång sikt. Skadorna kan vara fysisk skada på tillgångar, förlust av liv, hälsoeffekter 
och ekologiska förluster. 

1 Counting the cost 2020 – A year of climate breakdown. Christian Aid Temple, december 2020 
2 Föreningen Sveriges stadsbyggare. Artikel nr 6 2016 
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Påbörja klimatanpassningsarbetet 
För att påbörja arbetet med klimatanpassning i ett företag krävs det en 
god insikt i företagets historik, utveckling och intentioner. Här behöver vi 
kartlägga hur väderrelaterade händelser historiskt har påverkat företaget 
samt hur klimatförändringen kommer att påverka företaget i framtiden. 

I många företag utförs idag analyser över olika typer av risker inom en mängd om-
råden, till exempel efterfrågan, leverans, transport, tillverkning osv. På senare år 
har det blivit tydligt för både forskare och företag att klimatets effekter behöver 
innefattas i dessa analyser. För att skapa en god motståndskraft mot dessa risker 
kan därför företag använda sig av samma riskanalysmetod men för en ny typ av 
risk.  

Företag över hela världen kommer behöva inkludera dessa risker för att hinna 
ställa om sina verksamheter efter de förändrade förutsättningarna som klimatför-
ändringen kan medföra. Det finns ett stort värde i att visa kunder, anställda och 
investerare att de är med i förändringen. Detta har även en positiv inverkan på 
företagets konkurrenskraft gentemot andra företag i samma bransch. Större bolag 
kommer i större utsträckning att avkrävas att redovisa sina klimatrisker i både 
årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. För att små och medelstora företag 
ska kunna fortsätta att fungera som leverantörer till dessa bolag så kommer det 
förutsättas att även de har god insikt om sina klimatrisker. 

Marsh & McLennan Companies menar i en rapport från 2017 att ett paradigm-
skifte kommer att vara nödvändigt för att genomföra dessa förändringar i före-
tagsvärlden.  
I övergången från ett främst defensivt CSR-fokus till ett offensivt orienterat tänke-
sätt, kommer företag att behöva utveckla strategier för att få en konkurrensfördel 
i klimatresistens (se bild nedan). 

D E  FL E S TA  FÖ RE TAG  Ä R  HÄ R  

1:A  GENERATIONEN  2:A  GENERATIONEN 3:E  GENERATIONEN 

- Socialt ansvar med 
övervägande fokus på 
hantering av företagets 
anseende och rykte. 

- Initiativ kopplade till 
anställdas engagemang. 

- Få ansträngningar 
görs för att integrera 
csr-arbetet i operativ, 
strategisk eller ekonomisk 
planering. 

- Medvetenhet om 
att ökande miljörisker 
påverkar företagets 
resultat. 

- Program för 
miljöriskhantering med 
begränsade kopplingar 
till företagsledningen och 
strategier. 

- Klimat- och 
miljörisker inkluderas 
i strategisk bedömning 
och operativ 
planering. 

- Klimatresiliens 
utnyttjas som en 
konkurrensfördel. 

C S R- F O K U S E R AT  K L I M AT R E S I L I E N S*  

*Resiliens = motståndskraft 
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Den 3:e generationens företag beskrivs i rapporten som företag som har lyft in 
klimat- och miljörisker (och möjligheter) i den strategiska bedömningen och opera-
tiva planeringen. Hanteringen av dessa frågor är med andra ord inkluderad 
i företagets grundstruktur och beslutad av ledningen. 

Integrera breda perspektiv i analyser 
I en klimatriskanalys behöver vi förutom att inkludera klimatförändringens direkta 
effekter och risker inkludera aspekter som ligger utanför ramarna för den egna 
verksamheten. Det kan handla om att: 

» identifiera mer motståndskraftiga konkurrenters framträdande roll och vilken
betydelse de kommer att ha på det egna företagets tidsutrymme att agera.

» vara beredd på att lagstiftning kan komma att förändras när länder beslutar
om en mer stram klimatstrategi.

» allt fler investerare koncentrerar sina investeringar till företag som kan ut-
vecklas och växa under kommande klimatförhållanden.

» kunder väljer i högre utsträckning mer hållbara företag och har allt högre
krav på att företaget inkluderar hållbarhetsaspekten i alla led. Detta gäller
även på arbetsmarknaden där allt fler söker sig till företag som har en holis-
tisk syn på hållbarhet.

» arbeta med leverantörer i hela värdekedjan för att skapa nya innovationer
och förbättra resiliensen även hos dem. Detta i syfte att säkra tillgång till
resurser och produkter.

Analysarbetet ska in i företagets struktur 

Kartläggning och riskanalyser samt åtgärdsförslag kan antingen integreras i befint-
liga policys, strategier och-/eller planer eller synliggöras i en separat klimatanpass-
ningsplan. En klimatanpassningsplan används för att ge en översiktlig bild över en 
verksamhets risker, utmaningar och möjligheter samt vilka åtgärder som behövs 
för att skydda verksamheten och omgivande miljö mot de negativa effekterna 
av ett förändrat klimat. Denna plan kan sedan användas som underlag för beslut 
inom företaget. 

Det blir mer och mer vanligt att inkludera klimatrisker i till exempel hållbarhetsre-
dovisningar och ekonomiska redovisningar. I juni år 2017 presenterade en grupp 
internationella näringslivsföreträdare en rekommendation om hur klimatrisker ska 
redovisas. Rekommendationen fick namnet Task Force on Climate-related Finan-
cial Disclosures (TCFD). Läs mer om det på sida 29. 

TIPS! 

Verktyget 
Konkurrenskraft i 
ett förändrat klimat 
är en guide som 
kompletterar denna 
faktasammanställning 
för att påbörja arbetet 
med att identifiera och 
kartlägga ett företags 
risker och möjligheter 
som kan kopplas till 
klimatförändringar. 
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Olika typer av risker och effekter 
I denna sammanfattande skrift har vi delat upp de risker som påverkar 
företag i direkta risker och indirekta risker, de kan också uttryckas som 
nationella och transnationella risker. Det är viktigt att komma ihåg att det 
finns många risker som kan vävas in i båda delarna. 

Direkta och nationella risker 
Direkta risker är sådant som har direkt effekt på företagets verksamhet och eko-
nomi. Tidsperspektivet för dessa händelser kan vara kort och kan kräva akuta åt-
gärder. De direkta riskerna har stark koppling till den fysiska miljön som ett företag 
brukar eller verkar i. Det finns även en koppling till fysiska risker på lång sikt där 
företag inte har identifierat kommande klimatrelaterade risker i tillräckligt god tid. 

Exempel: I Jämtlands län visar klimatscenarion att det finns risk att vi innan seklets 
slut får 30 % mer kraftiga regn i form av skyfall. Fastighetskador till följd av 
extremväder är ett exempel på direkt risk. Tidsintervallet är kort och händelseför-
loppet kan orsaka direkt skada på fastigheten. 

Företag som är beroende av naturresurser drabbas hårt av direkta risker såsom till 
exempel skyfall, storm, brand och dess följdeffekter. 

Indirekta och transnationella risker 
Indirekta risker kan ha både ett långt och kort händelseförlopp och även påverka 
företaget från en annan geografisk plats och genom andra system, till exempel 
genom politiska system och styrmedel. Indirekta risker kan påverka företaget hårt 
och det är tyvärr få av dessa processer som företaget har rådighet över. En studie 
som Tillväxtverket utfört visar bland annat att svenska företag utsätts för störst 
risk i leverantörskedjans bortre led. 

Exempel: Företaget anlitar en fabrik utomlands för produktion av en ny produkt. 
Denna region har redan idag stora problem med skyfall och veckor av svåra 
översvämningar. Fabrikens anställda kan ha svårt att ta sig till arbetet. Fastigheten 
och tillhörande lager riskeras att översvämmas och transporter har svårt att ta sig 
fram för leverans. I värsta fall drabbas fabriken av ett skred eller ras till följd av de 
stora vattenmassorna och människors liv står på spel. Klimatscenarier för denna 
region eller land visar ännu mer nederbörd i framtiden - något som kommer kunna 
påverka företaget negativt om inte åtgärder vidtas. 
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DIREK TA O C H 
NAT I O NEL L A R I S KER 

I NDIREK TA O C H  
T R AN S NAT I O NEL L A   

R I S KER 

FASTIGHETSSKADA STÖRNINGAR I 
IMPORT  OCH  EXPORT 

HÄLSO- OCH SKADERISKER FÖRÄNDRADE POLITISKA 
SYSTEM OCH STYRMEDEL  

TEKNIKHAVERI PRODUKTIONSAVBROTT 
I KLIMATUTSATTA OMRÅDEN 

PRODUKTIONS-
PROBLEM 

SVÅRIGHET ATT FÖRSÄKRA 
ANLÄGGNINGAR 

TRANSPORT- OCH 
LOGISTIKPROBLEM LÅST KAPITAL 

MILJÖ & NATURSKADOR PANDEMI/EPIDEMI 

KVALITETSFÖRLUST 
FÖRÄNDRINGAR I 

MÄNNISKORS 
RÖRELSMÖNSTER 

Exempel på en kombination av olika risker 

Ett företag är beroende av en viss råvara för att producera sin produkt. Denna rå-
vara påverkas nu stark av rådande extremväder i området som företaget normalt 
importerar ifrån. Samtidigt så har landet som företaget importerar ifrån meddelat 
att eftersom det råder en krissituation så kommer all export av denna råvara att 
stoppas för att tillgodose landets egna behov. Detta exportstopp förväntas pågå 
i flera veckor. 

Hemma i Sverige väntar fabriken som behöver råvaran och som om två veckor inte 
kan leverera längre på grund av råvarubristen. Företaget kommer behöva köpa in 
råvaran från en annan leverantör, detta innebär dock att både kvalitet och pris för-
ändras. Kostnaden för leveransen kan dessutom bli mycket dyrare då företaget är 
ny kund och kommer behöva expressleverans. Dessutom kan det till följd av ökad 
konkurrens om råvaran medföra längre leveranstider. 
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Jämtlands framtida klimat 
Den klimatanalys som SMHI utförde över Jämtlands län år 2015 baseras 
på klimatscenarier RCP 4.5 och RCP 8.5. Dessa scenarier beskriver hur 
växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Nedan presenteras 
ett antal indikationer på ett förändrat klimat, fram till år 2100, som kan 
komma att spela stor roll för det fortsatta klimatanpassningsarbetet i 
Jämtlands län. Förändrade nederbördsmönster och temperaturer har stor 
påverkan på samhället och kan enskilt eller tillsammans orsaka allvarliga 
konsekvenser för länet. 

HÖGRE TEMPERATURER 

Jämtlands län förväntas få en medeltemperaturökning på mellan 3–5°C inom de 
närmsta 100 åren. Värmeböljorna beräknas bli längre för inland och fjäll 
i Jämtlands län. För fjällen gäller även en ökad utbredning av varmluftsområden 
från enstaka platser till regelbundet i hela distriktet. 

O

Bränder i skog och mark 
En högre medeltemperatur och längre period med extremt varma dagar som 
sedan slår över till lågtryck kan leda till åska och blixtnedslag. Risken för skogs-
bränder kommer därför sannolikt att öka i länet. Bränder i skog och mark orsakas 
främst av blixtnedslag men även av olika slags mänsklig påverkan. 

Längre växtsäsong 
I slutet på seklet beräknas vegetationsperioden börja i april och avta i slutet på 
oktober, en ökning med cirka 50 dagar i genomsnitt. 

SNÖTÄCKET MINSKAR MED 45–75 DAGAR

Antal dagar med snötäcke beräknas minska med 45–75 dagar, även det maximala 
vatteninnehållet i snötäcket minskar med 25–45 procent. Analyserna visar på 
mycket kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal dagar med olika snö-
mängd. Minskningar väntas under hela snösäsongen och i stort sett över hela 
norra Sverige. 

ÖKAD NEDERBÖRD OCH FÖRÄNDRADE VATTENFLÖDEN 

I framtiden förväntas den totala mängden nederbörd öka i Jämtlands län, ökning-
en sker över alla säsonger utom under sommaren. Årsmedelnederbörden förvän-
tas öka med 20–30 procent. Nederbördsökningen blir störst under vintertid, då 
den östra delen av länet enligt RCP8.5 kan få upp till 40 procent ökning. 
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MER KRAFTIGA REGN OCH RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 

Kraftig nederbörd ökar och den maximala dygnsnederbörden kan öka med 15–20 
procent beroende på RCP-scenario. 

I Jämtlands län orsakas översvämningar främst av stor vattentillförsel till sjöar 
och vattendrag från kraftiga regn eller snösmältning, oftast under sommaren eller 
hösten. 

Klimatförändringar som väntas i länet kommer att medföra en ökad risk för över-
svämningar. Den ökade värmen under vintrarna, med ökad nederbörd i form av 
regn, riskerar leda till högre flöden under vinterhalvåret. 

Markfuktigheten har avgörande betydelse för vilken effekt stora regnmängder 
får på vattenflödet. Om marken är torr kan ofta stor del av regnet magasineras 
i marken, men är marken redan vattenmättad på grund av långvarigt regn eller 
snösmältning, ökar flödena i vattendragen snabbt. 

GRUNDVATTENTÄKTER 

Forskare på Sveriges Geologiska Undersökning menar att Sveriges grundvatten-
täkter är ansträngda, detta gäller även Jämtlands län. I dagsläget har länet relativt 
gott om grundvatten, detta varierar med säsong och storlek på vattentäkt. De 
privata vattentäkterna är mer drabbade eftersom de ofta är mindre till storlek. 

Nederbörden ökar under vissa delar av året men eftersom det bland annat kom-
mer att bli en mindre andel nederbörd i form av snö så försvinner den vattenbuf-
fert som snön utgör i fjällen. Det kan på sikt leda till en minskad grundvattennivå. 
Högre belägna områden kan därför potentiellt vara mer utsatt för torka. Förutom 
den ökade risken för torka behöver vi även kartlägga hur ökad extrem nederbörd 
såsom skyfall kan påverka grundvattenresurserna.  

RAS, SKRED OCH EROSION 

En ökad nederbörd påverkar markens stabilitet negativt och därmed ökar risken 
för ras och skred. Ökad avrinning i samband med kraftigare nederbörd ökar också 
risken för slamströmmar och erosion. Förutsättningarna för ras och skred skiljer 
sig mycket åt i Jämtlands län eftersom länet är stort och terrängen skiftande. 
Branta sluttningar, mer än 17 grader, hittar man nästan uteslutande i fjällen och 
förfjällen samt på en del platser i bergkullelandskapet (urbergsområdet). Dessa 
sluttningar innebär en förhöjd risk för ras och skred.  

Mer ingående analys hittas i rapporten Framtidsklimat i Jämtlands län, 
SMHI Klimatologi Nr 34, 2015 
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LÄS MER 

Ett klimat i förändring - Hur 
Jämtlands län påverkas av 
klimatförändringar i andra 
länder, PwC på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Jämtlands 
län 2021. 

Så påverkas näringslivet i Jämtlands län av klimatförändring-
arna som sker inom länets gränser 
Jämtlands län har stora värden i areella näringar, turism och energi, branscher som 
kommer få ändrade förutsättningar till följd av ett ändrat klimat. Men det är inte 
bara risker som väntas uppstå, utan även en hel del möjligheter. 

De främsta direkta riskerna och möjligheterna som jämtländska företag står inför 
är kopplat till fastigheter, transporter och förändringar i naturen3. I denna fakta-
sammanställning belyser vi dock många olika perspektiv på risker och möjligheter 
som kan kopplas till länets företag. Detta beror på att det finns många olika nä-
ringslivsgrupper med olika funktioner, samtliga kräver sin specifika analys om vad 
som är relevant för det företaget. 

Så påverkas näringslivet i Jämtlands län av klimatförändringar 
i andra länder 
Resultatet av rapporten Ett klimat i förändring - Hur Jämtlands län påverkas av kli-
matförändringar i andra länder visar att det finns ett behov av vidare arbete med 
indirekta klimatrisker för att skapa resiliens hos Jämtlands läns näringsliv. 

Generellt kommer kostnader för redundans i leverantörsled och lagerhållning av 
varor att behöva vägas mot ökad risk för avbrott i leveranser och kostnaden för 
detta. Rapporten beskriver även i scenariot att koldioxidutsläppens kostnader 
kommer att öka. Trots att vi inte ska blanda ihop begreppen klimatanpassning och 
klimatomställning så finns det många anpassningsåtgärder att se över kopplat till 
lagstiftning och politik inom utsläppsområdet. 

I rapporten hittar vi övergripande analyser av risker och möjligheter för ett antal 
näringslivsgrupper i Jämtlands län. Dessa sammanställningar kan användas som 
riktlinjer när företag ska påbörja sin riskanalys. 

3 Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor, Tillväxtverket 2021:03. 
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Sammanfattning av indirekta risker och möjligheter för näringslivet i Jämtlands län kopplat till 

klimatförändringar i andra länder* 

Bransch Definition av möjlighet eller risk Möjlighet/Risk 

Besöksnäring Möjligheter till ökad turism på kort sikt Möjlighet 

Risk för minskad vinterturism på lång sikt Risk 

Förändrade rörelsemönster ställer krav på samhällets förmåga att 
anpassa sig 

Möjlighet/risk 

Risk för påfrestningar på resurser till följd av ökad turism Risk 

Handel och 
tillverkning 

Risk för ökade transportkostnader Risk 

Möjlighet att utveckla nya varor och tjänster för export Möjlighet 

Risk för ökade priser på importvaror Risk 

Livsmedel och 
jordbruk 

Ökade priser på livsmedel Risk 

Minskat utbud av livsmedelsvaror Risk 

Ökad export av Jämtländska livsmedelsvaror Möjlighet/Risk 

Skogsindustrin Risk för ökade transportkostnader Risk 

Möjlighet att utveckla nya varor och tjänster för export Möjlighet 

Fastighets-
sektorn 

Ökade materialkostnader till följd av störningar i leverantörskedjor Risk 

Ökat behov av fastigheter i Jämtlands län till följd av ändrade resva-
nor 

Möjlighet 

Ökat intresse för att investera i Jämtlands län till följd av relativt hög 
anpassningskapacitet 

Möjlighet 

Energi Risk för skador på energiinfrastruktur till följd av extremväder Risk 

Ökade elpriser i andra länder till följd av ändrade förutsättningar för 
elproduktion 

Möjlighet 

Möjlighet till ökad innovation och energieffektivitet till följd av mer 
fördelaktigt klimat 

Möjlighet 

*Sammanfattningen kommer från rapporten Ett klimat i förändring - Hur Jämtlands län påverkas av 
klimatförändringar i andra länder 
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Händelser och effekter utanför 
företagets kontroll 
SAMHÄLLET OCH EKOSYSTEM 
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Samhället, människor och 
ekosystem 
Den påverkan som människan har och kommer att ha på naturen och vår 
miljö är så pass allvarlig att stora ekosystem riskerar att förändras. Den 
biologiska mångfalden minskar och på lokal nivå kan vi se att vissa arter 
redan idag påverkats av en högre medeltemperatur. Vi människor är alla 
en del av ett stort biologiskt system som kan bidra till stora värden för 
våra samhällen. Värdet som vi människor erhåller när naturen utför ett 
arbete som vi annars måste utföra med hjälp av tekniska lösningar har 
stor ekonomisk betydelse. Dessa värdefulla ekosystemtjänster innebär till 
exempel att människor inte behöver pollinera växterna för hand, sprida 
frön eller skapa konstgjorda vatten- och luftreningar. Organisationer som 
är beroende av naturbaserade produkter har ett stort ansvar att värna om 
dessa värden. 

R I S KER O C H M ÖJ L I G H E T ER 
F YSISK A  OCH  DIREK TA  

» Skador på ekosystem som är viktiga för företagen.

» Smittspridning bland både djur och människor ökar.

» Påfrestningar på lokala samhällen som om de inte hanteras förändrar
företagets prestanda.

» Ekosystemtjänster som hanterar både översvämning och torka förstörs och
påverkar företagets fastighetsbestånd.

IN DIREK TA O C H T R AN S NAT I O NEL L A 

» Globala pandemier kan bli allt vanligare och medföra leverans- och
produktionsstörningar.

▪ Bättre socioekonomiska förhållanden för lokala samhällen, förbättrad
affärsstabilitet.
▪ Förbättrad miljöprestanda genom att främja ekosystembaserad anpassning
▪ Förbättrade lokala socioekonomiska förhållanden genom att främja

samhällsbaserad anpassning.

Punktförklaring 
» Risker
▪ Möjligheter
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Globala klimatförändringar 
Redan nu ser vi att många länder är starkt påverkade av de effekter som 
klimatförändringen orsakar. Ett varmare klimat kommer att påverka även 
Jämtlands län. I ett föränderligt klimat behöver privata och offentliga 
organisationer, verksamheter och aktörer vara säkra på att de är redo för nya 
väntade förutsättningar och risker. Därför är det viktigt att de har identifierat de 
kommande riskerna de berörs av. Samtliga måste arbeta med att hantera, minska 
och undvika riskerna för att samhället och miljön inte ska ta skada. 

Åren mellan 2011–2020 var globalt de varmaste som registrerats hittills och 2019 
var jorden i genomsnitt 1,1 °C varmare än före industrialiseringen. Den globala 
uppvärmningen som orsakas av människan ökar för närvarande med 0,2 °C 
per årtionde. Om temperaturen ökar med mer än 2 °C jämfört med tiden före 
industrialiseringen ökar risken betydligt för farliga klimatförändringar som kan 
påverka människors hälsa och välmående och få rentav katastrofala följder för 
miljön. 

Människoinducerad global uppvärmning har redan orsakat flera observerade 
förändringar i klimatsystemet. Förändringar inkluderar höjningar av både land- 
och havstemperaturer, liksom mer frekventa värmeböljor i de flesta landregioner. 
Det finns också tecken på att den globala uppvärmningen har resulterat i en 
ökning av frekvensen och varaktigheten av marina värmeböljor. Vidare finns det 
betydande bevis att det lett till en ökning av frekvensen, intensiteten och/eller 
mängden kraftiga nederbördshändelser i global skala, liksom en ökad risk för torka 
kring Medelhavet. Av denna anledning har det internationella samfundet enats 
om att den globala uppvärmningen bör hållas klart under 2 °C, och helst 
under 1,5 °C. 

Naturen förändras 
De förändringar som väntas ske under de närmsta 80 åren innebär att vissa arter 
får svårt att anpassa sig eller att fortleva, medan andra nya och ibland invasiva 
arter får möjlighet att etablera sig i större utsträckning. 

Jämtlands län är till största del bestående av natur. Våra fjäll, skogar, vidsträckta 
sjöar och vattendrag, våtmarker och jordbruksmarker erbjuder oss fantastiska 
upplevelser och tjänster. Våra ekosystem hotas av en relativt snabb förändring 
som kan komma att orsaka oförutspådda konsekvenser för den biologiska 
mångfalden. 

Dagligen tas beslut som påverkar ekosystemen. Politiker, myndigheter, kommuner, 
företag och privatpersoner påverkar ekosystemen på något sätt, både i dag och 
i framtiden. Att fatta hållbara beslut är därför av största vikt för att skydda de 
värden vi hittar i naturen4. Värdet som vi människor behåller i ett ekosystem 
när naturen utför ett arbete som vi annars måste utföra med hjälp av tekniska 
lösningar har stor ekonomisk betydelse. Dessa värdefulla tjänster innebär till 

4 En varmare värld – tredje upplagan. Kapitel 9, Klimatförändringar och naturmiljön. Naturvårdsverket. 
2016 
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exempel att människor inte behöver pollinera växterna för hand, sprida frön eller 
skapa konstgjorda vatten- och luftreningar. Ekosystemtjänsterna tillhandahåller 
många gånger naturliga klimatanpassningsåtgärder som många företag har börjat 
uppmärksamma vid till exempel nybyggnation och fastighetsförvaltning. 

Fjällandskapet i Jämtlands län har under det senaste seklet präglats av omfattande 
förändringar, som hänger samman med ett varmare klimat. Glaciärer och perenna 
snöfält har tenderat att krympa eller helt försvinna, vilket resulterat i en allmän 
upptorkning av fjällmarken. Den tydligaste och mest spridda markören för ett 
varmare klimat är trädgränsernas stigning mot högre nivåer5. Till dessa naturliga 
förändringar kommer dock olika igenväxningsprocesser på nivåer väl under 
trädgränsen efter upphörande fäbodbruk och upphörande av mer intensivt 
samiskt markutnyttjande. 

Skador förväntas öka 

Ett av länets största försäkringsbolag menar att naturskador, skador som är 
väderrelaterade, drabbar Jämtlands län hårdare än andra län. Naturskador 
innefattar skador från storm, snö, vatten, brand och åska. Skador från åska har 
ökat de senaste åren i takt med att hushållen har fler apparater med mer känslig 
teknik6. Under en tioårsperiod står naturskador för närmare 18 procent av 
kostnaden för samtliga skador hos Länsförsäkringar Jämtland. Att Jämtlands län 
drabbas hårdare beror på att skogsbruket är en stark näring med mycket skog, 
både när det gäller yta och volym. Stormar och bränder får helt enkelt större 
konsekvenser. Naturskador kommer sannolikt inte att bli mindre utan öka på 
grund av att klimatet förändras. 

5 Trädgräns i fjällen - Sammanställning och utvärdering av en metodstudie för klimatrelaterad 
miljöövervakning. Länsstyrelsen Jämtlands län, 2015 

6 Länsförsäkringar och Svensk Försäkring. 
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Biologisk mångfald, sjukdomar och smittspridning 
Riskerna för lokala artförluster och därmed risken för utrotning är mycket mindre 
i en 1,5°C jämfört med en 2°C varmare värld7. Antalet arter som förväntas 
förlora mer än hälften av sitt klimatbestämda geografiska område vid 2°C global 
uppvärmning (18% av insekterna, 16% av växterna, 8% av ryggradsdjuren) 
beräknas minska till 6% av insekterna, 8% av växter och 4% av ryggradsdjur vid 
1,5°C uppvärmning. 

I Jämtlands län förväntas vi få en temperaturökning på 3–5°C fram till år 
2100. Detta kommer att öka risken för smittspridning och värmerelaterad 
ohälsa. Vid högre temperaturer ökar risken att nya skadedjur får fäste, detta 
kan komma att påverka näringar som annars skulle kunna gynnas av den 
högre medeltemperaturen. Förutom att vissa skadedjur gynnas av en högre 
medeltemperatur så finns det även risk att människor smittas av förorenat vatten. 
Högre medelvattentemperatur, speciellt på sommaren, innebär ökad grumlighet 
och mer produktion av alger i vattnet samt mer gynnsamma förhållanden för vissa 
oönskade vattenburna mikroorganismer89. 

Detta kan innebära att företag som är beroende av rent vatten både till 
produktion och till gäster inom turismverksamheter kan behöva se över sina 
rutiner för att bidra till en god vattenkvalitet och säker vattenanvändning. 

Globalisering bidrar till ökad smittspridning 

Globalt sett så ser forskare att smittspridning kan bli vanligare i framtiden i 
samband med att människors rörelsemönster förändras och att den biologiska 
mångfalden är hotad. Mycket tyder på att risken för smittspridning och pandemier 
ökar på grund av människans intrång i naturen. I takt med att människan upptar 
en allt större del av jordens yta trängs de vilda djuren ihop på en allt mindre yta. 
Det leder till förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald. Under de senaste tjugo 
åren har till exempel mer än 300 miljoner hektar tropikskog – en yta större än 
Indien – omvandlats till annan markanvändning10. Denna omvandling av naturlig 
skog till mer produktiv markanvändning sker till förmån för t.ex. plantager, 
jordbruk, betesmark, gruvdrift och urbanisering. 

I tillägg sker klimatförändringarna i hög takt med förändrade temperaturer, 
fuktighet och säsongsförflyttningar som har direkt påverkan på livsmiljön för 
och överlevnaden av de organismer som kan orsaka smitta. När vi förändrar 
dessa habitat så förändrar vi och ibland förbättrar vi förutsättningarna för 
smittspridning11. 

7 Special report: global warming of 1.5 ºc. IPCC, 2018 
8 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Statens offentliga utredningar. 2015 
9 Vattenplan för Storsjön. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2016 
10  Globala avskogningsfronter i tropiska och subtropiska områden. WWF 
11  Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission. 2020 

United Nations Environment Programme. 
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Människors rörelsemönster 
Klimatförändringen kommer att påverka människors rörelsemönster. Det 
finns många perspektiv kring hur detta kommer att förändras. Allt ifrån att 
människor hamnar i en kris på grund av extrema väderhändelser till att det 
inte finns tillräckligt mycket snö i Alperna för att turister ska kunna åka skidor. 
Turistverksamheterna i Alperna ser nämligen redan nu en stor nedgång i 
den tidigare stadiga vinterturismen, precis som många andra europeiska 
turistdestinationer. Trots att även Sverige i ett längre perspektiv förväntas få 
mindre snömängd kan Alpernas mer osäkra snötillgång innebära en ökning av 
antalet besökare till de jämtländska fjällen inom de närmsta åren. 

Snabba händelseförlopp, som vi exempelvis vittnat i spåren av covid-19, innebär 
förändrade livsvillkor för många. Det kan innebära att produktion runt om i 
världen går ner vilket i sin tur kan förändra länders ekonomiska förutsättningar. 
På lång sikt kan även det leda till att fler människor migrerar. Mycket tyder på 
att allt fler människor riskerar att drabbas av extrem fattigdom på grund av 
klimatrelaterade händelser. 

Nya folkvandringar till följd av klimatförändringarna kan medföra ett ökat 
befolkningstryck i vissa regioner. Det är inte otänkbart att bland annat Sverige får 
ett högre regelbundet migrationstryck kopplat till bristfällig livsmedelsförsörjning, 
extremväder, förhöjd havsnivå och ekonomiska orsaker12 i andra delar av världen. 
Enligt migrationsforskaren Koko Warner  kommer människors migrationsmönster 
att förändras till följd av klimatet på fyra olika sätt. 

Warner med flera forskare menar att människor kan behöva fly på grund av; 

» Väderkatastrofer.

» Klimatrelaterade faktorer som stör människors uppehälle.

» Klimatförändringen blir en del av en redan pressad situation som till slut
utlöser en konflikt.

» Extremt försvårande förutsättningar att leva (ännu inte ett omfattande
problem men ökande).

Breda samhällsperspektiv som rör många människor 

Kopplingen mellan klimatförändringen och försäkringsproblematik sträcker 
sig förbi fastigheter och produktion. I ett projekt  vid Mittuniversitetets 
forskningscenter för risk och kris undersöktes kort- och långsiktiga konsekvenser 
av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för 
försäkringsbranschen. I studien identifierades det att det finns skillnader mellan 
hur människor uppfattar risker och hur dessa ska hanteras. Det visar bland annat 
att skillnader i ekonomiska tillgångar, utbildningsnivå, kön, och vart man bor 
påverkar hur människor uppfattar och hanterar klimatrelaterade risker. 

12  McMichael AJ, Lindgren E. Climate change: present and future risks to health, and necessary responses. J 
Intern Med. 2011;270(5) 
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Klimatförändringarna påverkar möjligheten att nå de globala 
målen 
Möjligheten att nå målen i Agenda 2030 om till exempel fattigdom, hunger, 
jämställdhet, vatten och utbildning hotas i takt med att den globala temperaturen 
ökar. Det krävs stora ansträngningar och insatser för att nå det globala 1,5°C 
målet. IPCC:s senaste rapporter visar att de som kommer att påverkas starkast av 
effekterna av klimatförändringarna är också de som kommer att påverkas hårdast 
av de insatser som krävs för att nå målet. Riskbilden höjs oproportionerligt mot de 
redan fattiga och utsatta. 

Jämställdhetsmålen hotas 

Antalet skadade, påverkade och de som lämnas hemlösa efter naturkatastrofer 
ökar linjärt13. De värsta naturkatastroferna sker där det redan finns sårbara 
grupper som blir ännu mer sårbara. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv 
försvårar detta uppfyllelsen av jämställdhetsmålen i Agenda 2030. När män och 
kvinnor lever jämställda i samhället är det ingen skillnad i hur de drabbas av 
naturkatastrofer. Men när kvinnorna inte har samma sociala och ekonomiska 
rättigheter som män finns det många exempel på att dödligheten bland kvinnor är 
större i klimatkatastrofer och extremväder som orkaner och värmeböljor14 

13  Sustainability Science, Managing risk and Resilience for sustainable Development. Per Becker, 2014 
14  Women, Gender Equality and Climate Change. UN Woman watch 
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Yttre styrande faktorer 
LAGSTIFTNING OCH STYRDOKUMENT 

KAPITALFÖRVALTNING OCH INVESTERARES 
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Lagstiftning och styrdokument 
För allt fler företag ställs nu högre krav på en transparent och omfattande 
rapportering av både hållbarhetsarbete och klimatrisker. I finansvärlden 
talas det allt mer om hur framtida försäljningar och köp måste gå till för 
att inte förlora kapital till följd av klimatrelaterade risker. Nedanstående 
lista kan ses som både risker och möjligheter, detta beror helt på hur 
organsationen väljer att hantera utmaningarna. Att identifiera och 
minimera företagets klimatrelaterade risker kommer bli en fråga om 
att stärka sin konkurrenskraft och blir en nödvändighet för att ligga i 
framkant. 

EFFEK T ER PÅ V ERK S AMHE T ER 

» Ökade krav på transparens och upplysningsskyldigheter i form av
redovisning.

» ISO-standard för klimatanpassning blir ett krav från kunder och investerare.

» Högre krav på små och medelstora företag som levererar varor och tjänster

till större företag som berörs av hårdare lagstiftning.

» Lagstiftning kan komma att förändras när länder bildar en mer stram
klimatstrategi.

» Att engagera sig i politiken kan bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar
för företag att bygga klimatresiliens och för att identifiera möljligheter
till samverkan mellan näringsliv, myndigheter och kommuner kring
klimatanpassningsåtgärder.

Punktförklaring 
» Risker
▪ Möjligheter
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Transparent redovisning av hållbarhetsarbete och klimatrisker 
Den 10 mars 2021 trädde EU:s Disclosure-förordning (SFDR) i kraft som reglerar 
hur finansmarknadens aktörer måste informera och kommunicera om hållbarhet. 
Syftet med EU:s Disclosure-förordning är att öka transparensen kring hur finan-
siella aktörer arbetar med hållbarhetsfrågor genom att lämna information om hur 
hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut och rådgivning kring finansiella 
produkter. 

Disclosure-förordningen tvingar kapitalförvaltare att mäta och redovisa hållbar-
hetsarbetet och därmed göra det ännu tydligare i vilken utsträckning produkter 
som till exempel fonder och aktieportföljer inkluderar hållbarhet. Rapporteringen 
kommer redovisa vad hållbarhetsarbetet ger i form av faktiska effekter på investe-
ringarna. 

Enligt EU-kommissionens riktlinjer för hur hållbarhetsrapporterna ska utformas, 
kan företag med fördel redovisa klimatrelaterad information enligt de rekommen-
dationer som utarbetats av TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclo-
sures) på uppdrag av Financial Stability Board. 

Rekommendationerna är främst riktade till företag och har utvecklats i syfte att: 

1) förbättra företagens förståelse för sin egen exponering och riskprofil samt möj-
ligheter som härrör från klimatförändringar, och

2) ge tydliga signaler för finansinstitut att förstå risker och möjligheter implicit för
enskilda innehav samt exponeringar i hela portföljen.

TCFD uppmuntrar företag att även söka möjligheter som följer av, och som svar 
på, effekterna av förändrat klimat. Denna rekommendation är avgörande för att se 
till att företag och finansiella institutioner fortsätta att utvecklas i en föränderlig 
miljö. Det är också viktigt för att främja en sund utveckling av produkter och tjäns-
ter som tillgodoser nya marknadsbehov för att öka motståndskraften. 

Taxonomiförordningen 
För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den 
gröna given, behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara pro-
jekt och verksamheter. En grundförutsättning för detta är att investerare, företag 
och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma 
definitioner av vad som är hållbart. Därför har ett klassificeringssystem för miljö-
mässigt hållbara verksamheter, en grön taxonomi, tagits fram inom ramen för EU:s 
handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. I juni 2020 publicerades den så 
kallade taxonomiförordningen (förordning [EU] 2020/852), som innehåller regler 
för att avgöra när en verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. 

Konkret innebär taxonomiförordningen att företag måste bedöma hur miljömäs-
sigt hållbar deras verksamhet är. Grundförutsättningen för att en verksamhet ska 
leva upp till taxonomin är att den bidrar väsentligt till minst ett av sex kriterier. 

LÄS MER 
Läs mer om 
taxonomiförordningen 
på Finansinspektionens 
hemsida. 
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Vad som är ett väsentligt bidrag definieras av EU-kommissionens delegerade akter 
som kompletterar förordningen. 

Kriterier: 

1. Minskad klimatpåverkan,

2. Klimatanpassning,

3. Hållbar användning av vattenresurser,

4. Övergång till cirkulär ekonomi,

5. Förebygga och minska föroreningar,

6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Krav på klimatanpassning 

Genom taxonomiförordningen införs kriterier för att bedöma hur verksamheter 
både bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser (kriterium nr. 1) och hur de 
skapar motståndskraft mot klimatförändringarna, det vill säga klimatanpassning 
(kriterium nr. 2). 

I beskrivningen av kriterium nr. 2 konstateras att åtgärderna för klimatanpass-
ning är starkt knutna till geografisk plats och i vilket sammanhang en verksamhet 
bedrivs. Därför innehåller EU-taxonomin inga trösklar med stränga miniminivåer 
för klimatanpassning. Istället beskriver kraven ett generiskt tillvägagångssätt för 
klimatanpassningsåtgärder, som kan tillämpas för alla typer av verksamheter: 

» Att genomföra en robust klimatrisk- och sårbarhetsanalys. För aktiviteter
med livslängd över 10 år måste analysen utföras med hjälp av vedertagen
och aktuell modellering av olika klimatscenarier, med prognoser som omfat-
tar 10 till 30 år. För aktiviteter med kortare tidshorisont tillåts mindre sofisti-
kerade modeller användas.

» Genomförandet av åtgärder, både fysiska och icke-fysiska, för att förebygga
och minimera de mest betydande klimatriskerna som påverkar verksamhe-
ten. Åtgärderna får inte påverka andra verksamheters klimatanpassningsakti-
viteter negativt. Åtgärderna ska också så långt som möjligt bygga på naturba-
serade lösningar eller förlita sig på blå eller grön infrastruktur15.

Svenska företag ligger generellt sett i framkant i klimat- och miljöarbetet. Genom 
taxonomin kommer fler investerare att få upp ögonen för svenska företag som 
ligger långt fram i omställningen till en mer hållbar ekonomi och många svenska 
bolag kan komma att gynnas av detta. 

15  Grön infrastruktur är ett nätverk av mer eller mindre naturliga områden som skogsområden, trädgårdar, 

parker, gröna tak och liknande och som tillhandahåller olika ekosystemtjänster. Blå infrastruktur är 

vattendrag, naturliga dräneringssystem, våtmarker och liknande. 
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Vägledning för finansiella klimatrisker 
Europeiska Centralbanken ECB har publicerat en vägledning16 om hur klimat- och 
miljörelaterade risker integreras i hanteringen av kreditrisk, operativ risk, mark-
nadsrisk och likviditetsrisk. ECB förväntar sig att finansiella institutioner införlivar 
klimat- och miljörelaterade risker som en del i riskkategorierna i sina ramverk för 
riskhantering. Detta för att långsiktigt hantera, övervaka och mildra dessa risker. 

ECB hänvisar i vägledningen också till EU-taxonomin och pekar på att alla insti-
tutioner som omfattas av direktivet för icke-finansiell rapportering kommer att 
uppmanas vara mer transparenta om i vilken utsträckning deras verksamhet är att 
betrakta som miljömässigt hållbar. 

ISO-standard för klimatanpassning 
Den nya ISO-standarden för klimatanpassning (ISO 14090:2019) specificerar 
principer, krav och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar. Detta inkluderar 
integration av anpassning inom eller mellan organisationer, förståelse för effekter 
och osäkerheter och hur dessa kan användas för att informera beslut. 

16  Europeiska Centralbanken ECB, Vägledning om klimat- och miljörelaterade risker – tillsynsförväntningar 
på riskhantering och riskrapportering, 2020. 
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Kapitalförvaltning och investe-
rares förväntningar 
Klimatförändringarna kan få betydande negativa konsekvenser för den 
globala ekonomin, där exempelvis en ökning i den globala medeltempe-
raturen med 2 till 3 grader Celsius bedöms kunna leda till samhällsekono-
miska kostnader motsvarande 3 procent av global BNP17. Jordens resurser 
har under många år stadigt och drastiskt minskat och det finns en stor 
risk att detta kommer att påverka de system som vi byggt vår ekonomi 
på. Naturskador kopplat till extrema väderhändelser ökar årligen och den 
globala kostnaden utgör biljonbelopp varje år18. Förutom att arbeta för att 
minska de globala utsläppen av växthusgaser så krävs en omställning i de 
ekonomiska systemen. Att sluta kretsloppen och bryta misshushållningen 
av resurser genom produktion och konsumtion är ett måste för att minska 
de ekonomiska sårbarheter som förväntas öka i framtiden19. 

R I S KER O C H M ÖJ L I G H E T ER 
F YSISK A  OC H  DIREK TA  

» Långivare och investerare integrerar alltmer klimatrisken i sina bedömningar

» Investerares önskemål om upplysningar om klimatrisken och klimatriskhante-
ring ökar

» Företag som vill expandera utanför Sveriges gränser blir berörda av hårdare
lagstiftning och förväntningar från investerare gällande klimatrisker

▪ Stigande väderrisker hanteras med innovativa metoder för risköverföring

INDIREK TA OCH TR ANSNATIONELL A 

» Allt fler investerare fokuserar sina investeringar på företag som kan utvecklas
och växa under framtida klimatförhållanden

» Ökade förväntningar och granskning från organisationer i det civila samhället
om företags klimatriskhantering

» Misshushållning av resurser leder till ekonomisk förlust

▪ Nya källor till anpassningsfinansiering
▪ Förbättrat rykte genom att arbeta med hållbar utveckling där både omställ-

nings- och klimatanpassningsperspektiv är inkluderat
▪ Nya möjligheter till konkurrensfördelar

Punktförklaring 
» Risker
▪ Möjligheter

17  Finansinspektionen, Klimatförändringar och finansiell stabilitet, 2016. 
18  Counting the cost 2020 – A year of climate breakdown. Christian Aid Temple, december 2020 
19  Ekonomi för antropocen. R. Österbergh, M. Malmaeus. 2018 
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Banker förändrar kravställningen på kredittagare 
Den franska centralbanken Banque de France tog i december 2017 initiativ till 
bildandet av nätverket Network for Greening the financial System, NGFS. NGFS har 
sedan dess vuxit snabbt, och har nu 35 medlemmar, däribland Sveriges Riksbank, 
Finansinspektionen plus ett antal observatörer. 

Klimatrelaterade finansiella risker uppstår genom två huvudkategorier enligt rap-
porten A call for action som NGFS lanserade i mars 2021. Dessa två kategorier 
är övergångsrisker och fysiska risker. Precis som denna skrift beskriver så finns 
många benämningar på de olika riskerna som kan uppkomma för alla typer av 
organisationer. Banker är inget undantag från detta. 

I rapporten som NGFS presenterade finns ett antal rekommendationer riktade 
dels till centralbanker och tillsynsmyndigheter, dels till det politiska systemet. 
Rekommendationerna är i tillämpliga delar också relevanta för finansiella företag. 

I rekommendationerna betonas bland annat att klimatrelaterade risker ska inte-
greras som en naturlig del i analyser av finansiell stabilitet, liksom i den löpande 
tillsyn som tillsynsmyndigheter bedriver gentemot de finansiella företagen. Vidare 
rekommenderas centralbanker att i sin tillgångsförvaltning ta höjd för dessa 
frågor. Flera av rekommendationerna berör dessutom på olika sätt åtgärder för 
kunskapsuppbyggnad, utarbetande av enhetliga och accepterade definitioner och 
s.k. taxonomier, bättre redovisning och bättre data. Bristerna inom dessa områden
är en av de stora utmaningarna i arbetet.

Finansiella sårbarheter 
Sveriges finansiella marknad är extremt beroende av handelsmönster i andra 
delar av världen och påverkas i stor utsträckning av ekonomiska aktiviteter i andra 
länder. De ekonomiska aktiviteterna kan begränsas varaktigt eller tillfälligt av såväl 
långsiktiga klimatförändringar som av mer omfattande händelser med extremvä-
der. Finansmarknadens aktörer behöver därför ha beredskap att hantera denna 
typ av risker i ett långsiktigt perspektiv. Detta är en förutsättning för att minska 
den ekonomiska sårbarheten för Sverige. 

För ett land som Sverige, som i stor utsträckning är beroende av handel med 
andra länder, är det viktigt att bolag rapporterar fysiska risker och hur de hanterar 
dessa i leveranskedjorna. Idag råder fortfarande stora brister i bolagens informa-
tion kring fysiska risker. Detta trots att sådan information är av stor betydelse när 
investerare står i begrepp att skjuta till kapital till företag. Svenska företag är gene-
rellt duktiga på hållbarhet men när det gäller finanssektorns förmåga att bedöma 
fysiska risker är det fortfarande lång väg att gå, framförallt på grund av att det 
saknas data kring företags exponering för klimatrelaterade fysiska risker. Detta gör 
det svårt för Sverige att förutspå finansiella kriser som följd av klimatförändringar i 
andra delar av världen20. 

20  IVL, Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder, 2020. 

TIPS! 
Verktyget Pacta (Paris 
Agreement Capital Transition 
Assessment) har utvecklats 
för att analysera klimatrisker 
i investerarportföljer. 
Verktyget hjälper investerare 
att bedöma portföljens 
exponering mot klimatrisker 
och är baserat på så 
kallade scenarioanalyser av 
Parisavtalets mål. 

33 



      

  

  

  

   

Konsekvenser för Sverige 
av klimatföränd ringar i 
and ra lände r   

@ ivl ......, 

\:::::) 

KONKURRENSKRAFT FÖR NÄRINGSLIVET I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

TIPS! 
Sweden’s Sustainable 
Investment Forum (Swesif) är 
ett intresseforum som syftar 
till att sprida, driva och höja 
kunskap om investeringar för 
en hållbar utveckling. 

LÄS MER 

IVL, Konsekvenser för Sverige 
av klimatförändringar i andra 
länder, 2020. 

Klimatförändringarna påverkar prissättningen på varor och 
tjänster 
Kraftigt höjda medeltemperaturer påverkar samhällsekonomin via framför allt 
icke-marknadsprissatta tillgångar som människors hälsa och ekosystemet.  
Men den globala uppvärmningen kommer även ha inverkan på marknadspriser på 
en rad varor och tjänster. Därigenom kommer också värdet av finansiella tillgångar 
att påverkas. Dels kan tillgången till, och därmed även marknadspriset på, produk-
ter från jordbruk, skogsbruk och energi påverkas betydligt av stora temperatur-
förändringar. Dels kan prissättningen på mark och fastigheter påverkas av risker 
för höga vattenflöden och stigande havsnivåer som gör det svårare att försäkra 
sådana tillgångar i utsatta lägen21. 

Ekonomiska konsekvenser 

Avbrutna produktionskedjor i andra länder kan leda till ökade produktionskostna-
der i Sverige. Om ett företag i Sverige investerat i eller har leverantörsavtal med 
ett företag utomlands, vars produktion påverkas negativt av klimatförändringar, 
kan detta innebära produktionsavbrott, ökade kostnader och mindre avkastning. 
Samma gäller för ökade risker inom jordbruket som kan leda till minskade möjlig-
heter att importera livsmedel till Sverige. 

Naturkatastrofer i finansiellt starka områden utomlands kan påverka Sverige 
genom börsfall, finansiell oro i samhället och på sikt påverka de finansiella insti-
tutens solvens. Olika extremväder i andra länder, som till exempel värmeböljor, 
kan leda till nedsatt produktionsförmåga, vilket i sin tur påverkar svenska fondför-
valtares avkastning och kunders pensioner. Vid stora naturkatastrofer kan företag 
tappa kunder och därmed lönsamhet. Det kan även medföra att kostnader för 
försäkringarna ökar, vilket kan leda till att en del kunder väljer att avstå försäkring. 
Det skulle kunna innebära att försäkringar av vissa slag på sikt försvinner22. 

21  Carney, Mark, Breaking the Tragedy of the Horizon – climate change and financial stability, 2015 
22  IVL, Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder, 2020. 
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DEN TOTALA NOTAN FÖR DE 10 VÄRSTA 

NATURKATASTROFERNA UNDER ÅR 2020, FRÅN 

EXTREM VÄRME TILL ÖVERSVÄMNINGAR, LANDAR 

PÅ CIRKA 1,2 BILJONER SVENSKA KRONOR. 
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Förutsättningar inom verksamheten 
FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH TILLGÅNGAR 

PRODUKTION OCH DRIFT  

DISTRIBUTION OCH TRANSPORT 
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Fastighetsförvaltning 
Fastighetsförvaltning förväntas bli en av de mest utsatta sektorerna när 
det gäller risker och effekter av klimatförändringarna. Kombinationen av 
värme och en ökad nederbördsmängd kommer att leda till påfrestning på 
både befintliga och framtida fastighetsbestånd. Materiella tillgångar som 
påverkas av till exempel fukt blir extra sårbara då de riskerar att tappa 
värde om klimatrisker inte förebyggs och hanteras i tid. 

RI S KER O C H M ÖJ L I G H E T ER 
F YS I S K A  O C H  D I REK TA  

» Fastighetens belägenhet och markens beskaffenhet ökar risken för översväm-
ning.

» Skador på befintlig egendom och materiella tillgångar såsom röta, mögel
och skadedjur. Både hussvamp och förekomst av kackerlackor har ökat
i Jämtlands län de senaste åren.

» Skador på elektronisk utrustning som inte placerats i ett utrymme som tagit
höjd för vatteninträngning.

» Minskat fastighetsvärde till följd av återkommande problem vid väderhändel-
ser. 

» Fastighetens ventilations-, värme- och kylsystem är dimensionerade för ett
kallare klimat.

» Försäkringar täcker inte skador på fastigheter och materiella tillgångar om
inte försäkringstagaren vidtagit åtgärder för att förebygga och undvika ska-
dor till följd av extrema väderhändelser.

▪ Nya investeringar i fastigheter tar höjd för ett förändrat klimat och skapar
samtidigt bättre inomhusmiljö.

IN DIREK TA O C H T R AN S NAT I O NEL L A 

» Ökat behov av att inkludera klimatresistens i infrastrukturdesign för att öka
livslängden, istället för att drabbas av tilläggskostnader för reparation och
ombyggnad.

» Att inte beakta klimateffekterna under konstruktion och planering kan leda
till tillgångs- och infrastrukturskador, högre slitage, och minskad livslängd.

» Effekter på fastighetsbestånd i andra länder som påverkas av extrema väder.

» Möjligheterna till import av produkter för nybyggnation försämras i takt med
förändringen i klimatet och effekterna av extremväder.

» En ökad turism från andra länder ställer krav på fler gästbäddar vid svenska
besöksdestinationer.

» Människors rörelsemönster förändras och kan leda till ett större migrations-
tryck, vilket medför ökat behov av bostäder och samhällsservice.
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Att förebygga klimatrisker i fastighetssektorn 
Det varmare och blötare klimatet kan leda till direkta skador på fastigheter genom 
översvämning och problem med fukt, mögel och skadedjur eller ökad belastning 
på rör och ledningar. Träfasader kan komma att behöva målas om oftare och vissa 
papptak och putsade fasader kan komma att få kortare livslängd. Det kommer att 
bli ännu viktigare att välja hållbara byggnadsmaterial och bra ventilationslösningar, 
både vid nybyggnation och vid ombyggnation av befintliga byggnader. 

Vid nyproduktion är det särskild viktigt att exploatören har god kunskap om vilken 
typ av mark som fastigheten kommer att anläggas på och hur markens beskaf-
fenhet kan förändras i framtiden. Detta är en självklarhet idag men utifrån ett 
framtidsperspektiv blir det allt mer angeläget att undersöka framtida risker med 
till exempel vattensjuk mark, översvämning, torka, elsäkerhet samt ras och skred. 
Det svenska samhället är idag uppbyggt med fastigheter som framför allt är utfor-
made för att hålla kyla ute. I framtiden kan vi se allt större behov av att husen kan 
skydda även mot värme. 

Vid en översvämning där en elanläggning eller en ansluten elektrisk produkt 
hamnar under vatten, blir dessa i vissa fall strömförande och förstörda. Även det 
omgivande vattnet runt anläggningen eller produkten kan bli strömförande och 
därmed utgöra en direkt fara för personer och djur som kan utsättas för en elek-
trisk chock. 

» Förändringar i klimatet är redan här och det
börjar synas tydligt då vi ser en oroväckande
ökning av byggnadsskador från äkta hussvamp
och skadedjur. Mikael Martinsson, Värderingsinstitutet 

Vem har ansvar för anpassningen? 

Vem som har ansvaret för att anpassa en fastighet till ett förändrat klimat har 
blivit en alltmer uppmärksammad fråga. Det enkla svaret är att det är i första hand 
fastighetsägaren som är ansvarig för detta. Det är dock enligt plan- och byggla-
gen (PBL) kommunens ansvar att väga in riskerna för olyckor, översvämning och 
erosion vid planläggning och bygglovsprövning. På så sätt kan lagen användas som 
ett redskap för klimatanpassning av ny eller tillkommande bebyggelse på oexploa-
terad mark. Kommuner ska även analysera risker och sårbarheter samt fastställa 
planer för att hantera extraordinära händelser, som till exempel ras, skred och 
översvämningar. 

Försäkra fastigheten i framtiden 
Syftet med försäkringar är att de ska täcka kostnader för oförutsedda händel-
ser.  Om samma typ av skador uppstår frekvent eller att fakta talar för att risken 
är  stor för en typ av skada, kan den inte längre anses vara oförutsedd. Det kan 
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komma att påverka försäkringens omfattning och i sämsta fall innebära att man 
inte kan köpa försäkringsskydd. I samband med att klimatrelaterade störningar 
blirvanligare finns det därför en risk att försäkringsbolag blir mindre benägna att 
vilja kompensera för skador och ekonomiska förluster på grund av exempelvis 
översvämningar och fuktskador. I flera andra europeiska länder går trenden mot 
att fastighetsägare inte får försäkringsskydd mot klimatrisker och det är sannolikt 
att vi går mot en liknande utveckling även i Sverige. 

Som fastighetsägare är du skyldig att undersöka om just din fastighet är belägen 
i ett område som riskeras att drabbas av till exempel översvämning eller ras och 
skred. Om området är välkänt för just dessa risker så finns det stor anledning att 
se över sin försäkring och vidta förebyggande åtgärder. I takt med att extrema vä-
derförhållanden och ihållande väderlägen blir allt vanligare så kan dessa risker ses 
som förutsägbara. Allt fler klimateffekter har gått från oförutsägbara till förutsäg-
bara. Därmed kan det vara så att förutsättningen för försäkringens grundprincip 
försvinner, vilket kan leda till att fastigheter i vissa strandnära lägen eller i områ-
den med hög risk för ras och skred inte längre kommer att kunna försäkras. 

Försäkringarna ersätter skador på villor eller fritidshus när skadorna orsakats av 
att vattnet rinner in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster 
eller om det inomhus trängt upp vatten genom någon avloppsledning. Skador 
som däremot beror på dålig dränering ersätts inte. Inte heller skador som drabbar 
tomtmarken. Det finns en trend att källarutrymmen i allt större utsträckning an-
vänds som bostadsyta och att dyrare saker förvaras där. Det ökar de ekonomiska 
förlusterna vid en översvämning. Användningen av källarutrymmen och andra 
utrymmen i och under markplan bör därför anpassas utifrån risken för översväm-
ningar idag men även i ett framtida klimat. 

Företagsbesiktning med miljö och klimatfokus blir allt viktigare 

Klimatförändringen kan leda till att marknadspriset på vissa produkter ökar. Vi kan 
även se en omvänd effekt där till exempel förändrade markförhållanden och sti-
gande vattennivåer kan sänka värderingen av mark och fastigheter. För fastighets-
ägare är det av största vikt att ha god beredskap för detta och att vidta åtgärder 
för att minska risken för skada på fastigheten. 

Det engelska uttrycket Due Diligence används för att beskriva de företagsbesikt-
ningar som görs framförallt på fastighetsbestånd innan till exempel en försäljning. 
Det blir allt vanligare att inkludera miljöansvar och risker i företagsbesiktningar, då 
kallas det istället för Environmental Due Diligence (EDD). 

EDD är en bedömning och hantering av miljöansvar och risker. Bedömningen kan 
genomföras genom flera metoder, men målet är alltid detsamma: att fastställa att 
inblandade organisationer följt miljölagstiftningen och att köparen skyddas mot 
tidigare miljöförsummelser som till exempel lett till förorenad mark eller grund-
vattenförorening. Genom denna typ av bedömning klargörs ansvaret och säker-
ställs att fastighetstransaktionerna genomförs i enlighet med miljölagstiftningen. 
Detta bidrar också till att definiera riskfördelningen mellan köpare och säljare, 
vilket minskar risken för meningsskiljaktigheter och efterföljande kontraktstvister. 
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Att tänka på vid klimatanpassning i fastigheter 

1. Fastighetens belägenhet och omgivning

» Om en fastighet är belägen i en lågpunkt ökar risken för översvämning och vat-
tensjuk mark. Markförhållanden runt fastigheten spelar stor roll för möjligheten
att minska risken för skada. Hårdgjorda ytor filtrerar ej och transporterar vatten
fortare. Att spara viss vegetation kan fungera som ett naturligt översvämnings-
skydd. 

» Om fastigheten är belägen i sluttande terräng ökar risken för ras, skred och
erosion. Risken för en sådan händelse är nära sammankopplat med markens
beskaffenhet och lokala nederbördsmängder.

» Omgivande mark är viktig att analysera om det redan idag finns en känd proble-
matik kopplat till området. Det kan till exempel handla om risk för översväm-
ning, ras, skred, erosion, brand och torka.

2. Fastighetens värde

» Om en fastighet redan idag påverkas av nederbörd och översvämning så
behöver fastighetens skick ses över. Inspektera fastigheten med avseende på
eventuella fuktskador, mögel och svamp.

» Många fastigheter används som lager där värdefulla objekt förvaras, i det
fallet kan dessa värden behöva magasineras i utrymmen som inte riskeras att
översvämmas och fuktskadas. Detta gäller framför allt källarutrymmen som
är hårt utsatta.

» Fuktskador utvändigt kan leda till mögel och svampangrepp. Detta kan leda
till hälsoproblem och långsiktiga fastighetsskador som ej går att reparera (till
exempel hussvamp).

» Värme i kombination med fuktigare luft kan negativt påverka både inomhus-
miljön och den yttre strukturen på fastigheten.

3. Transport in och ut till fastighet

» Vägar till och från en fastighet påverkas av väderhändelser som höga flöden,
skyfall och andra oväder. Om det finns ett transportberoende kopplat till
fastigheten behöver säkra vägar in och ut skapas.

» För att säkerställa möjligheterna till ett in- och utflöde av både transportbilar
och personbilar behövs förebyggande åtgärder för att säkra vägarnas kva-
litet. I många fall är detta svårt att kontrollera själv. Det krävs därför att ett
samarbete kring vägfrågor är etablerat kring fastigheten och att det finns en
beredskapsplan om olyckan är framme.
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Produktion och drift 
Extrema väderhändelser och långsiktiga förändringar i klimatet kommer 
att påverka många företag. Direkta fastighetsskador väntas bli allt vanli-
gare och kräver större underhåll och företag som är beroende av import 
från andra länder måste säkra leverantörsleden. Sårbarheter som uppstår 
av extrema väderhändelser både under korta och långa perioder blir allt 
påtagligare, inte minst när vi blickar ut i världen. Även i Jämtlands län 
kommer produktionsförhållanden att förändras eftersom vi har ett stort 
importberoende och långa transportsträckor. 

RI S KER O C H M ÖJ L I G H E T ER 
F YS I S K A  O C H  D I REK TA  
» Skador på befintlig infrastruktur och anläggningar.

» Förändrade försäkringsmöjligheter vid produktionsstopp (avbrottsför-
säkring).

» Ökade hälso- och säkerhetsrisker för arbetskraften.

» Förändrade produktionsförhållanden.

» Förändrad kvalitet på produkter.

▪ Att förbättra motståndskraften hos produkter och tjänster kan öppna
nya marknader. 

IN DIREK TA O C H T R AN S NAT I O NEL L A 

» Effekt på verksamhetsprestanda, kvalitet och aktualitet.

» Instabila råvarupriser.

» Lagstiftning om ökad kostnad för produktionsföretag som använder
mycket vatten.

» Högre standardkrav på miljö- och klimatarbete för underleverantörer.

» Tillgången på råvaror för produktion förändras.

▪ Arbeta med leverantörer i hela värdekedjan för att förbättra resiliensen
även hos dem, i syfte att säkra tillgång till resurser, komponenter och
produkter.

Punktförklaring 

» Risker

▪ Möjligheter
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Förändrade produktionsförhållanden i Sverige och världen 
Olika typer av konflikter såsom till exempel krig, problematiska relationer mellan 
länder och oförutsedda politiska beslut har alltid påverkat Sveriges möjligheter till 
import och export. Under Covid-19-pandemin har vissa länder och företag flyttat 
hem sin produktion för att säkra produktions- och leveransförmågan. Experter 
menar att detta kan bli en trend som kommer att öka i takt med att klimatföränd-
ringarna påverkar andra länder allt mer. Förutom att fastigheterna påverkas av 
klimatförändringarna och framför allt extrema väderhändelser så finns det även 
en risk att företag som till exempel använder mycket vatten kan behöva stoppa 
produktionen på grund av torka. Avbrutna produktionskedjor i andra länder kan 
öka produktionskostnaderna i Sverige23. Om ett företag investerat i verksamheter 
utomlands vars produktion påverkas negativt av klimatförändringar innebär detta 
ökade kostnader och mindre avkastning. 

Jämtlands län har en viktig roll för den globala resiliensen 
Det finns en tillväxtpotential både inom jordbruk, skogsbruk och fiskerinäringen 
i Jämtlands län. Denna tillväxt kan dessutom gynnas av att andra länder inte längre 
kan leverera produkter på grund av hög klimatpåverkan. För att ta tillvara dessa 
möjligheter så blir det viktigt att ta hänsyn till klimatrisker i en framtida planering 
av dessa näringslivsgrupper. 

Jordbruksverksamheter i Sverige och Jämtlands län gynnas redan idag av klimat-
förändringen och fortsättningsvis ser forskare att det kan bli en allt mer viktig 
roll att stärka. En ökad framtida produktion av livsmedel och spannmål i vår del 
av världen kan bidra till att nå FN:s globala mål ”ingen hunger” samtidigt som det 
stärker den regionala utvecklingen hos oss. 

Kvaliteten kan påverkas av förändrade förhållanden 

Varmare temperaturer kan öka möjligheten att odla nya grödor i Jämtlands län 
men det finns en risk att även skadedjur och invasiva arter trivs i det varmare 
klimatet. Detta kan komma att öka risken för smittspridning mellan grödor, djur 
och människor. Klimatscenariot för både Sverige och för Jämtlands län visar även 
att det finns en risk att extrema väderhändelser och en ökad nederbörd blir allt 
vanligare. Trots dessa risker så finns goda möjligheter att skapa ett hållbart jord-
bruk i Jämtlands län som på storskalig nivå skulle kunna tillgodose en stor andel av 
befolkningens behov av till exempel spannmål24. För att ta tillvara den möjligheten 
så blir det viktigt att dessa parametrar inkluderas i en framtida planering av det 
svenska lantbruket. 

23  Konsekvenser för Sverige av klimatförändringarna i andra länder. IVL. 2020 
24  Moving beyond organic – A food system approach to assessing sustainable and resilient farming. Global 

Food Security, 28, p.100487. Röös, E., Bajzelj, B., Weil, C., Andersson, E., Bossio, D. and Gordon, L.J., 

43 



      KONKURRENSKRAFT FÖR NÄRINGSLIVET I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

Försäkringsbranschen ställer allt hårdare krav 

Många försäkringsbolag har redan redovisat att försäkringsförluster kopplade till 
extrema väderhändelser är en uppåtgående trend. Detta kan till stor del tillskrivas 
en ökning av antalet försäkrade tillgångar men det är ingen tvekan om att klimat-
förändringarnas betydelse blir allt större. Gradvis kommer förutsättningarna för 
försäkring inom till exempel skog, jordbruk och fastighet att förändras. Trots att 
riskerna för stora skador genom extremväder är lägre i Sverige jämfört med andra 
delar av Europa så finns det ändå ett stort behov av att förbättra hanteringen av 
klimatrelaterade risker. Kanske finns ännu större behov av att förbereda sig för 
dessa extremväder just av den anledningen att vi inte tidigare varit utsatta. 

Svenska försäkringsbolag kan även komma att påverkas genom sina internationella 
engagemang. När stora händelser som till exempel väderrelaterade katastrofer 
inträffar och många försäkringstagare drabbas samtidigt skapas problem i för-
säkringssystemen. Detta går nämligen emot principen med försäkringars syfte att 
sprida risken och bördan över många. För att upprätthålla systemen krävs då stora 
insatser i riskkapital, vilket kan leda till att premierna för försäkringstagare och 
återförsäkringen25 blir högre. 

För försäkringsbolag runt om i världen ökar behovet att utveckla katastrofmodel-
ler för att utvärdera kapitaltäckning och exponering mot övergripande naturkata-
strofer. 

Produktionsstopp och avbrottsförsäkring 

Det finns en risk för vissa företag att klimatförändringen bidrar till problem inom 
import och export. Importerande och exporterande företag behöver därför se 
över den gällande försäkringen och vad som gäller kopplat till avbrott och produk-
tionsstopp. Vidare är det viktigt att undersöka hur långt försäkringen täcker, 
i många fall täcker den inte utanför Norden. Företag som är i expansionsfas och 
vill ut på den globala marknaden har ännu större nytta av att redan i ett tidigt 
skede känna till om företagets försäkringar täcker händelser kopplade till natu-
rolyckor och extremväder i Sverige och i andra delar av världen där företaget har 
leverantörer. 

25  Återförsäkring är försäkring som ett försäkringsbolag tecknar hos ett eller flera andra försäkringsbolag 
med syftet att minska sin egen risk för enskilda objekt eller för den samlade riskportföljen. 
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Ökade krav i leverantörskedjan och från kunder 
För tillverkningsföretag sker i genomsnitt 80 procent av de klimatpåverkande ut-
släppen i leverantörskedjan26. I takt med att medvetenheten om detta ökar ställs 
också allt högre krav på leverantörer och underleverantörer att kunna presentera 
tillförlitliga klimatdata för sina produkter till sina kunder. 

CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, är en icke-vinstdrivande organisation som 
samlar in miljödata från nära 10.000 bolag över hela världen. Datat analyseras 
sedan enligt CDP:s metod ”Climetrics”, som rankar bolagens klimatrisker och ut-
vecklingsmöjligheter. CDP:s analyser visar att hos 72 procent av företagen avhand-
las klimatfrågan regelbundet i styrelserummet. Som främsta skäl till detta anges 
att klimatförändringarna för dessa företag utgör en sammanvägd finansiell risk 
uppgående till 1,21 biljoner USD (1,2 x1012 USD)27. Allt fler företag börjar därför 
kräva av sina underleverantörer att de ska kunna beskriva hur de minskar sin egen 
påverkan på klimatet och hur de förebygger risker till följd av pågående klimatför-
ändringar.  

På en alltmer globaliserad marknad har det blivit allt viktigare att skapa robusta 
internationellt standardiserade system för att kommunicera olika typer av håll-
arbetsdata i leverantörskedjan. Miljö- och klimatpåverkan från råvaror, kompo-
nenter och färdiga produkter kan beskrivas med hjälp av livscykelanalyser (LCA) 
och sammanfattas i miljödeklarationer. Det internationella EPD-systemet är ett 
exempel på hur man i ett standardiserat format kan kommunicera LCA-baserade 
hållbarhetsdata längs leverantörskedjan och ut till slutkund. I och med den ökande 
efterfrågan på klimatinformation har också så kallade ”single-issue EPDs” börjat 
tas fram, i form av renodlade klimatdeklarationer28. Lagstiftning införs också suc-
cesivt med krav på klimatdeklarationer inom olika branscher. 

26 McKinsey&Company, 2016, Starting at the source: Sustainability in supply chains 
27 Transparency to transformation: A chainreaction, CDP Global Supply Chain Report 2020 
28 The international EPD system, https://environdec.com/

 LÄS MER 

Klimatanpassning 
i näringslivets 
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Distribution och transport 
Risken att inte kunna importera och exportera varor till och från Sverige 
kan öka i ett förändrat klimat. Världshandeln kommer att påverkas av 
extrema väderhändelser.  Omkring 90 % av världshandelns totala trans-
porter sker genom sjöfart. Risken är stor att sjöfarten och andra trans-
portvägar kommer att påverkas negativt av klimatförändringar, där mer 
frekventa stängningar av hamnar på grund av extrema väderhändelser 
är ett exempel29. Det finns möjligheter för Jämtlands län och Sverige som 
land att öka exporten inom till exempel livsmedel och skogsråvaror då 
andra länder kan få försämrade produktionsförhållanden. 

RI S KER O C H M ÖJ L I G H E T ER 
F YS I S K A  O C H  D I REK TA  

» Logistikproblem vid extremväder som blixthalka, nederbörd, storm och vär-
mebölja

» Minskad tillgång i butiker och lager

▪ En klimatsäkrad lagerhållning kan bidra till ökad motståndskraft

IN DIREK TA O C H T R AN S NAT I O NEL L A 

» Logistikproblem vid extremväder

» Import och exportmöjligheter förändras

» Politiska beslut i andra länder kan leda till minskad möjlighet för import till
företag i Sverige

Punktförklaring 

» Risker

▪ Möjligheter

29  MSB 2012 
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Förändrade transportmöjligheter 
En ökad frekvens och intensitet av extremväder kommer att kunna påverka före-
tags transportmöjligheter och den infrastruktur som företaget är beroende av30. 
Störningar i transportsystemen drabbar framför allt vägar och flygplatser som är 
belägna på lågland. Idag löper 11 procent av världens flygplatser risk att hamna 
under vatten i samband med översvämningar31. 

Ett förändrat klimat ger mer extremväder med exempelvis fler skyfall och längre 
perioder av torka. Dessa extremer sliter på infrastrukturen32. Förändrade klimat-
förhållanden kan leda till kraftigare vårfloder och risk för översvämningar och 
bortspolning av vägar och vägunderlag. Ett varmare klimat kan även innebära 
förlust av tjälens bärighetshöjande förmåga under vintermånaderna vilket kan öka 
risken för skador på vägar33. 

PÅ GRUND AV KRAFTIGT OVÄDER SÅ HAR VÅR 
VERKSAMHET PÅVERKATS NEGATIVT AV FÖRSENAT 
INKOMMANDE MATERIAL. DETTA HAR UNDER DET 
SENASTE ÅRET INTRÄFFAT I BÅDE TYSKLAND OCH 
KINA. 

Anders Manfred, Division director Nord-Lock 

Möjligheterna till import och export förändras 
Risken att inte kunna importera varor till Sverige kan öka i ett förändrat klimat. 
Experter ser tecken på att extrema väderhändelser kommer ha stor påverkan på 
flera storskaliga system och på de globala handelssystemen vilket indirekt påver-
kar Sveriges ekonomi34. De länder i Europa som Jämtlands län importerar livsmed-
el från (framför allt Holland, Tyskland och Danmark) har dock samtliga, i ett globalt 
perspektiv, relativt låg sårbarhet för klimatförändringar. De flesta länderna i 
Europa visar på en hög resiliens och löper därmed mindre risk för att klimatföränd-
ringarna får en lika förödande effekt som om länderna inte varit motståndskraf-
tiga mot klimatförändringseffekter35. Länder såsom Italien och Spanien har dock i 
ett framtida klimatscenario en stor ökad risk för torka och en minskad tillgång till 
vatten för bevattning av grödor. Detta kan således påverka importen till Sverige. 

30 Ett klimat i förändring – Hur kan Jämtlands läns näringsliv påverkas av klimatförändringarna i andra länder. 
PwC, 2021 

31 Konsekvenser för Sverige av klimatförändringarna i andra länder. IVL. 2020 
32 www.klimatanpassning.se 
33 Trafikverket 2021 
34 Konsekvenser för Sverige av klimatförändringarna i andra länder. IVL. 2020 
35 Ett klimat i förändring – Hur kan Jämtlands läns näringsliv påverkas av klimatförändringarna i andra länder. 

PwC, 2021 

LÄS MER 

Klimatrelaterade fysiska 
risker i leverantörskedjan, 
Tillväxtverket 2020 

Introducing the Transnational 
Climate Impacts Index: 
Indicators of country-level 
exposure – methodology 
report. Stockholm 
Environment Institute, 2016. 
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Förutom en direkt minskad tillgång i butiker och lager så finns risken att import-
möjligheterna på lång sikt påverkas på grund av ändrade förhållanden i produk-
tion och distribution i andra länder än Sverige. Platser och till och med världsdelar 
som idag ses som självklara för en viss typ av produktion kan på sikt få förändrade 
förhållanden som kan påverka leveransmöjligheten negativt. 

Just in time-leveranser 

En svaghet för Sverige gällande export i ett förändrat klimat är kopplat till den allt 
vanligare ”just in time”-leveransen. Sverige är beroende av import av vissa varor 
som till exempel läkemedel och vissa färska livsmedelsvaror. Produktionen av 
exempelvis insulin sker på ett fåtal platser i världen som kan påverkas negativt av 
kraftiga klimatförändringar. 

En förutsättning för att skapa en mer klimatsäkrad lagerhållning är att både den 
svenska staten och näringslivet i Sverige vidtar åtgärder för att utöka sitt lagerbe-
stånd och dessutom se till att dessa lager är försäkrade mot de klimatrelaterade 
risker som kan påverka Sverige. 

Övrig export 14% Patrihandel 13 % 

Detaljhandel 4 % 

Livsmedelsindustri 6% 

Trävaruindustrin 41% 

Verkstad 16 % 

Metallvaruindustri 6% 

Fördelning av värde på jämtländsk export per bransch. 

Figuren ovan visar fördelningen mellan värdet på jämtländsk export per bransch. Trävaruindustrin 
står för den absolut största andelen av Jämtlands läns exportvärde på 41 % och 2018 värderades 
skogsindustrins exportvärde i Jämtlands län till strax över 1,5 miljarder kronor. Verkstad (16%), 
partihandel(13%) och övrig export(14%) utgör tre större poster av det totala värdet. Därefter 
kommer detaljhandel(4%), livsmedelsindustrin (6%) och metallvaruindustin(6%). 
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Jämtländska företag har goda förutsättningar att öka exporten 

Det finns möjligheter för Jämtlands län och Sverige som land att öka exporten 
inom till exempel livsmedel36 och skogsråvaror samtidigt som andra länder kan 
få försämrade produktionsförhållanden37, 38. För att detta ska ske behövs dock 
mer arbetskraft och ökad satsning på små och medelstora företag som har god 
klimatresiliens. Det krävs också ett fungerande transportsystem som på ett håll-
bart och klimatanpassat sätt både kan bidra till en distribution inom landet och 
möjligheten till export. 

Träindustrins och jordbrukets möjligheter i ett förändrat klimat 

Trävaruindustrin står för den absolut största andelen (41 %) av Jämtlands läns 
exportvärde och 2018 värderades skogsindustrins exportvärde i Jämtlands län till 
strax över 1,5 miljarder kronor39. Ser man till vilka länder som Sverige och Jämt-
lands län har beroende till för virkesexport går merparten till Europeiska länder, 
där Storbritannien är den i särklass största importören av svenska sågade barrträ-
varor. Dock finns även en stor global export till både Asien, Nordafrika och Nord-
amerika. Ur ett klimatförändringsperspektiv är flertalet av de länder som pekas ut 
som särskilt viktiga för svensk träexport, exempelvis Egypten och Marocko, rela-
tivt känsliga för klimatförändringar enligt ND-GAIN index40. Sverige och Jämtlands 
län har för träexporten relativt långa logistikkedjor till länder som anses vara mer 
sårbara för klimatförändringarnas effekter. Detta kan således ses som något som 
skapar en förhöjd riskbild för länets skogsnäring. 

36  Handlingsplan för klimatanpassning. Jordbruksverkets arbete med klimatanpassning inom jordbruks- och 
trädgårdssektorn. Jordbruksverket 2017 

37  Konsekvenser för Sverige av klimatförändringarna i andra länder. IVL. 2020 
38  Ett klimat i förändring – Hur kan Jämtlands läns näringsliv påverkas av klimatförändringarna i andra länder. 

PwC, 2021 
39  Tillväxtverket 2019 
40  Notre Dame Global Adaptation Index, eller ND-GAIN, rankar klimatanpassningsprestanda för 177 länder 

under de senaste 17 åren. 
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Utdrag ur Rapporten 
Ett klimat i förändring 
- Hur Jämtlands läns 
näringsliv påverkas av 
klimatförändringarna i andra 
länder, PwC 2021. 
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Verktyg 
Som ett komplement till denna faktasammanställning finns ett enklare verktyg 
som kan vara ett stöd i företagens arbete med risk- och sårbahetesanalyser. 
Verktyget ger företag en möjlighet att utforska de risker och sårbarheter som 
kan uppkomma i samband med klimatförändringen. Att påbörja denna typ av 
riskanalys är ett viktigt första steg för att behålla konkurrenskraft i framtiden. 

Det är dock viktigt att ha i åttanke att detta endast är ett stöd och att företag 
ofta behöver göra mer omfattande analyser för att kunna utföra en fullvärdig 
riskvärdering. 

Detta verktyg hittas på Länsstyrelsen i Jämtlands läns hemsida under 
Konkurrenskraft i ett förändrat klimat. 

Slutord 
De senaste åren har gett oss en försmak av vilka klimatrelaterade utmaningar 
samhällen och företag står inför. Extrema väderhändelser, politiska beslut och 
förändringar i ekosystemen kommer att påverka människors liv under många 
år framåt och vi behöver fatta hållbara beslut som skapar robusthet inför dessa 
utmaningar. 

För att skapa konkurrenskraft i företagen kommer det att vara avgörande med 
samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Det blir särskilt viktigt att förstå 
helheten och att hitta synergieffekter mellan dessa aktörer samt binda ihop 
den regionala utvecklingen mellan stad och land samt mellan miljö, klimat och 
ekonomi. 
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