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PrOgrAMChEfEn hAr OrdEt

dEt hAr vArIt Ett händElSErIkt år. Det har inte saknats rubriker om klimatfrågan i 
nyheter na, samtidigt som finanskrisen på många sätt har ställt till det. Intressant är att 
dessa två hän seenden också kopplades samman. Investeringar drabbas förstås, men 
samtidigt skapas det utgångs punkter för nya tag. På det sättet ingår det lösningar i det 
som vid första anblicken ”bara” var ett problem.

Klimatproblemet handlar mycket om hot, risker och osäkerhet. Forskningen hör 
hanterandet av klimat problemet till, men dess resultat måste omsättas till underlag, 
för att hjälpa oss att planera och ta beslut om åtgärder. Och det är en fråga om dialog 
mellan forskning och användning av forskningsresultaten. 

Mistra–SWECIA som kom i gång under 2008 syftar till att driva fram nya kunska
per i dialog med avnämare. Det som också utmärker våra ambitioner är att vi ämnar 
bryta oss genom de mer eller mindre vattentäta skott som alltför ofta finns mellan oli
ka forskningsområden. I vårt fall gäller detta forskning om klimat systemet, ekonomi, 
klimat effekter och anpassningar som en process i samhället. Även om vi jobbar mycket 
med avancerade modeller av olika slag, har vi också samhället som ett laboratorium.

Medan det behövs fortsatt avancemang på alla dessa områden i sig, behövs det 
inte minst en bättre koppling mellan dem. Speciellt påtagligt är detta när det gäller 
att bättre förstå de komplicerade samband som finns mellan samhället och klimat
utvecklingen. Att belysa osäker heter är vidare viktigt. Det innebär dock inte att enbart 
problematisera, utan att det också förs fram robusta underlag – det som det inte råder 
någon avgörande osäkerhet kring. 

Vi har kommit i gång med såväl vår forskning som dialoger. Det är smått otroligt 
hur mycket vi redan lärt oss av varandra och hur verkligheten blivit alltmer konkret 
om hur väsentliga frågorna om klimat och klimat anpassning är. 

Det är förstås resultat som räknas, vilket vi har till fälle att återkomma mer till un
der de kommande åren.

Markku Rummukainen, programchef för Mistra–SWECIA

Inför stora frågor
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PrOgrAMStyrElSEnS OrdförAndE hAr OrdEt

Ny kunskap till samhället
MIStrA–SWECIA hAr nu AvvErkAt sitt första verksamhetsår. Inledningsvis präglades arbetet 
med att få de olika projekten på plats, besätta tjänster och planera arbetet. Programmets 
projekt kom igång olika fort. Några smärre problem uppstod in ledningsvis men kunde 
lösas på ett enkelt och smidigt sätt.

Ett första verksamhetsår präglas alltid av ett grund läggande arbete som ska bli en 
bas för kommande ana lyser. Behovet av bättre vetenskapligt underlag är stort.

Det upplevde jag inte minst under och efter mitt arbete i Klimat och sårbarhetsut
redningen. De klimatmodeller som utredningen använde sig av behöver förfinas för 
att kunna beskriva utvecklingen för mindre geografiska områden. Användarintresset 
är stort hos statliga myndig heter, kommuner och regioner. 

Ett första smakprov på en lokal klimatanalys för Stockholms regionen presentera
des i höstas. Fram tida klimat förändringars påverkan på temperatur och neder börd har 
stor betydelse för samhällsplaneringen. 

Klimat förändringarna berör samhället i stort, men riskerna varie rar en hel del 
mer lokalt. Till exempel är frågor om risken för översvämningar av olika slag ofta av 
stor betydelse.

Näringar som jord och skogsbruk berörs både positivt och negativt. Nya grödor kan 
bli aktuella samtidigt som långvariga nederbördsperioder kan försvåra arbetet. Skogen 
kan växa fortare samtidigt som mindre tjäle gör det svårt att få ut virket ur skogen. 

Flera försäkringsbolag har redan insett att klimat förändringarna kan medföra nya 
typer av skador. Exemplen kan mångfaldigas. Alla samhällssektorer kommer att be
röras på ett eller annat sätt.

Vad vi saknar är tillräcklig kunskap om hur vi ska hantera de problem vi står inför. 
Det är här Mistra–SWECIA har en viktig uppgift att förse alla användarna i samhäl
let med ny kunskap, som ger dem bättre möjlighet att inom sina respektive sektorer 
klara av det anpassningsarbete som kommer att bli nödvändigt.

Bengt Holgersson, ordförande i Mistra–SWECIAs styrelse

Inför stora frågor
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dAgS för klIMAtAnPASSnIng

text | markku rummukainen, colin Jones, richard Klein, Jonas nycander, torsten persson, Ben smith och oskar Wallgren

Hittills har åtgärder som syftar till utsläppsminskningar varit i fokus i klimatarbetet. i många 
sammanhang både nationellt och internationellt börjar nu även klimatanpassning diskuteras. 
inom mistra–sWecia är just forskningen om och för klimatanpassning centralt.

fOrSknIng
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resurser som utgör själva grunden för människans existens 
som exempelvis rent vatten, mat, bränsle och timmer. 

Mätningar börjar vittna allt tydligare om ökande tem
peratur, minskande istäcke i Arktis, stigande havsnivå och 
surnande hav, i utsläppens spår. I många delar av värl
den får dessa förändringar direkta effekter på det sätt som 
människor lever och samhällen fungerar. Effekterna blir 
allvarligare i samhällen som präglas av fattigdom och sva
ga samhällsinstitutioner än de blir i länder med välfärd. 
Erfarenheterna från bland annat stormen Gudrun, den ex
tremt varma sommaren i Europa 2003 och Katrinas härj
ningar i New Orleans påminner om att även välutvecklade 
länder kan drabbas hårt.

Eftersom klimatsystemet reagerar förhållandevis lång
samt, kommer de utsläpp som redan har skett att driva 
fram ytterligare klimatförändringar framöver. Jämfört med 
den globala temperaturhöjningen under 1900talet, har en 
ungefär lika stor ytterligare höjning redan laddats in i sys
temet. Och det behövs en hel del åtgärder innan de globala 
utsläppen börjar minska. Under tiden är viss anpassning 
nödvändig för att hantera effekter på samhälle och miljö. 

AnPASSnIng bEhövS
Åtgärder kostar, men det handlar förstås om övervägningar. 
Anpassningar kostar, men samtidigt förebyggs skador, och 
det finns även möjligheter att tillvarata. Anpassningar till 
ett förändrat klimat kan inbegripa både nya tekniska lös
ningar och införande av nya arbetssätt, rutiner och normer 
hos myndigheter och privata aktörer. 

Att jämföra effekter för olika aktörer och regioner och 
att prioritera användningen av begränsade resurser är en 
uppgift för samhället. Sådana beslut kräver kunskap om 
klimatförändringar, deras effekter, olika anpassningsalter
nativ och deras konsekvenser. Speciellt behövs kunskap om 
osäkerheter bakom olika antaganden och förutsägelser. 

Osäkerheten kan beskrivas och dess gränser kartläg
gas, till exempel om: Vad är det värsta som kan komma 
att hända? Hur sannolikt är det att uppvärmningen be
gränsas till under två grader, eller blir mer än så? Hur be
ror klimatförändringen på framtida välståndshöjningar i 
jordens fattigaste länder, eller hur snabbt blir teknologin 
miljövänligare i Kina?

bESlut tAS undEr OSäkErhEt
Att fatta beslut under osäkerhet är ingen främmande upp
gift för samhällets beslutsfattare eller heller för gemene 
man. Det gör ingenjören som bedömer hur hållfast en bro 
måste vara för att klara den trafik som väntas passera. Det 
gör småspararen som placerar sina besparingar i fonder. 

Att brOMSA dE glObAlA klIMAtförändrIngArnA genom att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i atmosfären har varit 
huvudfåran i klimatarbetet. Frågan om anpassning har fun
nits med, men i en undanskymd position. På senare tid har 
detta förhållningssätt börjat svänga. Utsläppsbegränsningar 
står förstås kvar i fokus, men anpassning får nu mer ut
rymme. Det handlar inte om någon kapitulation inför 
utsläppen, utan insikt om att det finns behov av både ut
släppsminskningar och anpassningar.

Vi kan inte längre komma undan i alla fall en del föränd
ringar i klimatet. Det innebär effekter på de klimatberoende 
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Väl underbyggda beslut kräver dock kunskap om risker – 
om sannolikheten för olika utfall, hur de samvarierar med 
andra variabler, och de konsekvenser som är kopplade till 
varje utfall. 

Att beskriva risker i samband med klimatförändringar 
och deras effekter, och att analysera hur olika anpassningsal
ternativ kan minska riskerna är en uppgift för vetenskapen. 
Detta är också en av huvuduppgifterna för Mistra–SWECIA. 
En annan viktig uppgift är att förstå vilka faktorer som styr 
de anpassningsåtgärder som faktiskt kommer till stånd 
genom beslut av olika aktörer i samhällets privata sektor, 
såväl som på olika politiska nivåer. 

Detta kräver studier av hur aktörer samspelar och hur 
deras ambitioner avspeglas i konkreta åtgärder i regioner 
(tvärs över flera sektorer) och på sektorer (tvärs över olika 
regioner). 

AnPASSnIngAr bItEr, MEn IntE På Allt
Det finns goda skäl att anta att anpassningsbehovet varie
rar mellan olika regioner i världen. Ett skäl är klimatets 
naturliga variabilitet, som kan motverka eller förstärka 
klimatförändringarnas regionala effekter. Ett annat skäl är 
att sårbarheten varierar. Till exempel kan Sydeuropa och 
vissa delar av Afrika drabbas betydligt hårdare än många 
andra regioner.

Även om många klimateffekter i någon mån kan hanteras 

med anpassningar så finns det även begränsningar. Alltför 
stora klimatförändringar är svåra eller omöjliga att anpassa 
sig till. Beträffande biologisk mångfald och ekosystemstjäns
ter kan arter och ekosystem riskera att gå under vid fortsatta 
klimatförändringar. Utöver urholkning av den biologiska 
mångfaldens grundläggande värden, kan sådana föränd
ringar få dramatiska sociala och ekonomiska effekter. 

Ett annat exempel är att det kan finnas ”tipping points”, 
där någon del av klimatsystemet tippar över när dess trös
keltolerans överskrids, med omvälvande regionala eller 
globala klimatförändringar som följd.

kunSkAPEr hjälPEr tIll
Det är lätt att känna sig liten inför dessa frågor. De kan 
kännas svåra eller för stora. Forskningen ska skapa bättre 
underlag för sådana avvägningar.

Bättre kunskaper om förväntade klimateffekter och 
specifika systems egenskaper ger bättre möjligheter till ef
fektiv anpassning. Anpassningsmekanismer skulle kunna 
byggas in i den löpande verksamheten på marknader eller 
inom samhällsbyggande. Då kan åtgärderna fasas in i in
vesteringar som ändå ska göras, samt tas hänsyn till i nya 
regleringar, lagar och förvaltningsprinciper. 

En annan möjlighet är att satsa på minskad sårbarhet. 
Det kan handla om att lägga på extra marginaler i dimen
sionering, eller bättre beredskap för extrema väderutfall. 
Det finns skäl att anta att det ofta är mindre kostsamt att 
förebygga skador än att hantera dem när de uppstått. 

hur SkA vI kunnA MäktA MEd?
Forskning skapar bättre beslutsunderlag för åtgärder, inte 
minst när forskningen stöds av en dialog med avnämare. 
Att rama in och prioritera mellan angelägna anpassnings
behov kräver kunskaper om ekonomiska och samhälleliga 
skeenden på global, regional och lokal nivå. 

Politiska beslut på alla nivåer kan spela en viktig roll inte 
bara för att minska utsläppen utan också för att underlätta 
anpassningarna till ett ändrat klimat. Åtgärder blir effekti
vare om de stimulerar till anpassning inom ramen för de 
löpande beslut som fattas på marknader, i organisationer 
och i lokalpolitiken. 

Klimatförändringar och samhällets åtgärder för an
passning växelverkar i ett komplicerat samspel. Våra för
väntningar om hur framtiden blir påverkar det vi gör idag. 
Det vi gör i dag påverkar i sin tur hur det blir i framtiden. 
Våra gemen samma åtgärder kan ligga ett par steg före ef
fekterna, eller ett steg efter. 

Än är läget inte hopplöst.

AvSMältnIng Av hAvSIS. ett förlopp av en ”tipping point”. en viss 
påverkan på ett system har först en begränsad effekt . eventuellt 
nås en tröskel där en liten ytterligare påverkan har en mycket 
kraftigare effekt fram till ett nytt stabilt läge nås. eventuell snabb 
avsmältning av havsis på arktis är ett exempel på en tipping point .
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klIMAtMOdEllErIng

fOrSknIng

mistra–sWecia utvecklar klimatmodeller. Dessa varierar från relativt enkla representationer 
av klimatsystemet, så kallade emic-modeller (”earth system models of intermediate complexity”), 
till komplexa regionala och globala klimatmodeller (”rcm” och ”gcm”). modellerna ger kunskaper 
om framtida klimatförändringar och därmed underlag till beslut. 

text | colin Jones

undEr 2008 hAr MöjlIghEtErnA att sammankoppla en EMIC
modell med ekonomiska modeller undersökts. Klimatet 
och ekonomin har viss påverkan på varandra i verklighe
ten, vilket hittills har omsatts i modeller i en mycket be
gränsad omfattning. Kopplingarna handlar till exempel 
om att förändringar i framtida ekonomiska utfall påverkar 
klimatsystemet via förändringar i antropogena växhus
gasutsläpp och i markanvändning. Förändringar i klima
tet påverkar i sin tur den ekonomiska utvecklingen i olika 
regioner via förändrade förutsättningar för till exempel 
skogs och jordbruk, men också vid skador på grund av 
extrema väderhändelser. 

rEgIOnAl klIMAtMOdEllErIng
Under det gångna året har det skett en enorm ökning av 
antalet regionala klimatscenarier för Europa. Detta handlar 
om att bättre spegla de osäkerheter som är oundvikliga vid 
simulering av framtida klimatförhållanden. Dessa studier 
har gjorts vid Rossby Centre, med den svenska regionala 
klimatmodellen (RCA3).

I en grupp av experiment har RCA3 drivits med randdata 
från fem olika GCMmodeller för perioden 1950–2100, 
som alla har utnyttjat samma scenario för utsläpp av växt
husgaser. Detta scenario är det så kallade A1B. 

I en annan grupp av experiment med RCA3 har man använt 
sig av randdata från en och samma GCMmodell (ECHAM5), 
men denna gång med några olika utsläppsscenarier. 

I en sista grupp av experiment med RCA3 har som ovan 
använts en och samma GCM (ECHAM5) för randdata, och 
dessutom samma utsläppsscenario, dock med små varia
tioner i den globala simuleringens startläge. Detta leder till 
uppskattningar av den osäkerhet som handlar om simule
rad naturlig klimatvariabilitet (även kallad klimatsystemets 
interna variabilitet).

Således omfattar studien bidrag till scenarioosäkerhe
ter av olika formuleringar av globala klimatmodeller, olika 
utsläppsscenarier och klimatets naturliga variabilitet på 
dessa tidsskalor.

Signaler om klimatförändringar över Europa (figur 1) 
som följer när olika GCM:er, med samma utsläppsscena
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fig 1. förändring i den ytnära lufttemperaturen sommartid, 
från perioden 1961–90 till perioden 2071–2100, simulerade 
av rca3 driven av 5 olika gcm-modeller samt medelvärdet av 
simuleringarna.

rio, används för att driva RCA3 är relativt lika varandra 
för många områden. Inte desto mindre finns det regioner 
där signalen ändå är känslig för vilken GCM som använts 
för att underbygga den regionala modelleringen. Forskare 
inom Mistra–SWECIA använder denna samling av simu
leringar, ”ensemble”, för att bättre kvantifiera osäkerheten 
i tänkbara framtida klimatförändringar över Europa och 
Sverige. Detta kommer i slutänden att möjliggöra en mer 
avancerad ansats när det gäller att leverera information om 
sannolikheter och risker för olika stora klimatförändringar 
och klimateffekter.

jOrdSyStEMMOdEllErIng MEd EC-EArth
Mistra–SWECIA:s forskare är djupt involverade i det inter
nationella ECEarthsamarbetet. ECEarth är ett nytt interna
tionellt modelleringskonsortium, bestående av flera natio
nella meteorologiska institut och universitet. Dess syfte är 
att vidareutveckla det kombinerade säsongsprognossystemet 
från European Centre for Medium-Range Weather Forecasts för 
att kunna användas för såväl klimatprognoser som ett par 
årtionden framåt från idag, så kallade ”decenniumprognoser” 
(Decadal prediction), som en global jordsystemmodell. 

Båda dessa spår innebär utveckling av klimatmodelle

ring både vetenskapligt och när det gäller tillämpningar.  
Till exempel handlar jordsystemmodellering om att på 
riktigt koppla samman dagens atmosfärshavsmodeller 
med modeller för vegetation, ekosystem och kolcykeln. 
Klimatprognoser handlar om beräkningar ett par årtionden 
framåt från dagsläget med hänsyn tagen till både antropogen 
klimatpåverkan och klimatets rådande variabilitetsfas.

IntErnAtIOnEllA bIdrAg
ECEarth ämnar bidra både med gängse klimatscenarier 
och med klimatprognosstudier till den sk. 5th Coupled Model 
Intercomparison Project (CMIP5), som drivs av ledningen för 
World Climate Research Program (WCRP). CMIP5 kom
mer att resultera i huvudsakliga modelleringsdata för den 
femte kunskapssyntesen av FN:s klimatpanel IPCC som 
planeras att publiceras år 20132014. 

Inom ECEarth har mycket arbete lagts ned på att skapa 
en modellversion för att kunna användas i CMIP5:s klimat
prognosstudier. Mistra–SWECIA är engagerade i detta ar
bete och leder arbetet med att representera klimatet i Arktis 
i ECEarth. Man beräknar att de första CMIP5scenarierna 
med ECEarth kommer att påbörjas under 2009. Mistra–
SWECIA:s forskare vid SMHI och Stockholms universitet 
bidrar direkt i denna koordinerade arbetsinsats. 

ArbEtE På gång
Parallellt med det utvecklings och utvärderingsarbete av 
ECEarth som beskrivs ovan, arbetar MistraSWECIA:s 
forskare med att utveckla jordsystemversionen av ECEarth. 
Mistra–SWECIA:s forskare vid Lunds universitet ansvarar 
tillsammans med Nederländernas meterologiska institut 
KNMI, för utvecklingen av en ny generation markscheman 
som ska användas i ECEarth. Detta kommer att inkludera 
dynamisk vegetation, biogeokemi för kol och kväve, utbyte 
av växthusgaser mellan markytan och atmosfären samt en 
interaktiv beskrivning av löpeldar och deras inverkan på 
vegetationen och marken och därmed på biosfäriska källor 
och sänkor av växthusgaser. 

Lunds universitet bidrar också till utvecklandet av in
teraktivt atmosfärskemi för ECEarth genom att utveckla 
en representation av hur biogena, flyktiga organiska fören
ingar frigörs från markytan och vilket inflytande dessa har 
på partiklar i atmosfären. Även vid Stockholms universitet 
bidras det till utvecklandet av atmosfärskemin i ECEarth. 
Här studerar man särskilt sambandet mellan aerosoler, 
moln och nederbörd, det man brukar kalla aerosolens in
direkta effekt. Detta är ett synnerligen viktigt och högst 
intressant område, för så väl den internationella klimat
modelleringsgemenskapen som för ECEarth.

förändring av medeltemperatur

ecHam5 a1B–1

ccsm3 a1B

0 1 2 3 4 5 6 7 8

cnrm a1B medelvärde ensemble

HaDcm3 a1B–ref Bcm a1B

°c



11

historiska samband med en undersökning av spädbarns
dödlighet i Afrika. Även om ämnet är nog så viktigt i sig, 
finns ett ytterligare viktigt syfte med denna studie: att ut

InOM MIStrA–SWECIA undErSökS hur vädret – och så små
ningom framtida klimatförändringar – påverkar männis
kors hälsa. I ett första steg görs detta genom att analysera 

vädEr OCh AfrIkAnSk SPädbArnSdöd

text | masayuki Kudamatsu, torsten persson, David strömberg

Vissa klimateffekter är svåra att modellera. Det saknas kunskaper om beräkningsbara samband. 
ett sätt att utveckla modelleringsmetoder är statistiska studier. De kan hjälpa oss att bättre 
förstå framtida klimateffekter till exempel på hälsa.

fOrSknIng
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vädEr- OCh hälSOdAtA. Kartan illustrerar data som används 
i studien. Varje skärningspunkt i rutmönstret representerar 
en av de drygt 700 platser för vilka väderdata har hämtats från 
databasen era-40. Varje violett punkt representerar en av 
de flera tusen orter med hälsodata i intervjuundersökningarna.

veckla metoder för att uppskatta klimateffekter vars me
kanismer inte är välkända. Sådana skattningar kan ut
nyttjas för beräkningsmodeller för klimatförändringarnas 
skadeeffekter.

bArn SOM lEvEr OCh bArn SOM dött
I studien används information om spädbarnsdöd som 
har samlats in i ett antal intervjuundersökningar om de
mografi och hälsa (Demographic and Health Surveys). Det 
är känt var respondenterna i dessa undersökningar bor 
(GPSkoordinater), om de har fött barn, om dessa barn le
ver, eller om de dött, och i så fall när. Genom att kombinera 
information från ett stort antal undersökningar gjorda från 
1987 fram till 2007 fås information om sammanlagt en 
dryg miljon barn spridda över stora delar av Afrika.

 
värME OCh rEgn
Denna information kombineras med väderdata (ur den så 
kallade ERA40databasen) för att undersöka möjliga sam

band mellan barns överlevnad under sitt första levnadsår 
och av väderutfallen – se vidstående karta. Vädret beskrivs 
huvudsakligen med temperatur och nederbördsdata. 

Det antas att vädret främst påverkar spädbarnsdödlig
het via malaria och undernäring. För att mäta den förra 
användes ett malariaindex, som beskriver gynnsamma 
väderbetingelser för malaria. Huvudsakligen avser dessa 
över eller underskridande av specifika tröskelvärden för 
nederbörd och temperatur i respektive plats runt varje 
barns födelsemånad. 

För att mäta effekter av undernäring användes olika 
index som visar hur förmånliga väderbetingelserna varit 
för goda skördar kring födelsedatum, baserade på neder
börd, temperatur, mått på torka respektive växtlighet. De 
flesta mödrar som studeras har sin huvudsakliga inkomst 
från jordbruk. 

hur hängEr dEt IhOP?
Regressionsanalys i olika varianter används för att mäta 
vädrets effekter på spädbarnsdöd. De metoder som an
vänds gör det möjligt att även ta hänsyn till andra faktorer 
som också kan påverka spädbarnsdödlighet – till exempel i 
vilken region barnet föds, vem som är barnets moder, och 
när barnet föds. Information om barn som fötts i samma 
region eller av samma moder vid olika tillfällen jämförs 
med väderförhållanden. 

Centralt är att väderförändringar i samma område från 
ett år till ett annat i stort beror på slumpen – dessa slump
mässiga fluktuationer kan liknas vid ett gigantiskt antal 
”naturliga experiment”. I studien uppstår en koppling 
med spädbarnsdöden bara om det verkligen finns ett kau
salsamband mellan de bägge variablerna. 

MAlArIArISk kOPPlAr IhOP vädEr OCh SPädbArnSdöd 
Preliminära resultat tyder på att fler barn dör när väder
betingelserna leder till en hög malariarisk. Effekterna är 
kvantitativa och statistiskt signifikanta. Däremot har ännu 
inte hittats signifikanta effekter av skördarnas storlek på 
spädbarnsdödligheten. 

Mycket återstår att göra i denna studie. Till exempel 
kommer om och hur vädereffekten på spädbarndödlighe
ten beror av inkomstnivåer och landets politiska system 
(demokrati eller ej) att studeras. 

Mer noggranna studier om rumsliga effekter kommer 
att göras, till exempel i vilka geografiska regioner som ef
fekterna av malaria är störst. Senare ska informationen om 
historiska samband till risker för hälsoeffekter omsättas i 
ljuset av framtida förväntade klimatförändringar.
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stånd i Mälaren kan samtidigt leda till översvämningar, 
till exempel i Stockholm. Detta kan i sin tur få allvarliga 
konsekvenser för bland annat transporter, teletrafik och 
finansväsende. Simuleringar av framtida tillflöden till och 

MälArEn är SvErIgES trEdjE StörStA Sjö och har stor be
tydelse som dricksvattentäkt då den försörjer cirka 1,3 mil
joner människor med vatten. Sjön och dess omgivningar 
utgör också ett rekreationsområde. Ett väldigt högt vatten

effekterna av att klimatet förändras berör oss direkt och indirekt. i sverige handlar det inte 
minst om förändringar i vattenresurser, till exempel hur det blir med mälaren. Det kan studeras 
genom att omsätta klimatscenarier i hydrologiska modeller. 

text | Jonas olsson, Joel Dahné, Johan andreasson fOrSknIng

Mälaren i fraMtiden
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Vad gällde vattenståndet fanns en tendens mot en ökad 
varia tion, alltså en ökad frekvens av dygn med höga och 
låga vattenstånd. De högsta framtida vattenstånden var un
gefär i nivå med dagens värden medan de lägsta var tydligt 
lägre än dagens lägstanivåer.

nyA bEräknIngAr
Inom Mistra–SWECIA görs nya beräkningar för Mälaren. 
Dessutom används resultat från klimatmodellerna på nya 
sätt i HBVmodellen. Tidigare lades den relativa förändringen 
i klimatförhållandena på observerade data (till exempel 
tidsserier av temperatur och nederbörd). Nu korrigeras för 
eventuella systematiska fel i klimatmodelldata genom en 
jämförelse med observationer i en historisk referensperiod. 
Korrigerade data används sedan i HBVmodellen. Detta gör 
att variabiliteten i klimatdata inte låses in i det historiska 
förloppet utan kommer från klimatscenarierna. 

Resultaten från de nya beräkningarna överensstämmer 
överlag väl med KSunderlaget, se figur 1. Vad gäller maxi
malt tillflöde syns inte heller i de nya resultaten någon tyd

vattennivåer i Mälaren görs med den hydrologiska HBV
modellen. Då används temperatur och nederbörd baserade 
på klimatscenarier som indata för att beskriva vatten flöden 
genom marken, via bäckar och floder, ut till sjöar och slut
ligen kuster. 

Eftersom olika klimatmodeller och olika utsläppsscena
rier ger olika framtida utveckling behöver ett antal scenarier 
och modeller i beräkningarna (en ensemble) användas för 
att få en uppfattning om osäkerheten i resultaten. 

Några tidigare scenarier för Mälaren (nedan kallat KS
underlaget) ingick i Klimat och sårbarhetsutredningen. 
Resultaten visade att årstidsvariationerna för tillflöde till 
Mälaren förändras i framtiden. I och med en temperatur
ökning, förtunnades dels snötäcket och avsmältningen 
skedde tidigare, med en mindre och tidigare vårflod som 
följd. Det högsta tillflödet skiftades till vintern. Även med 
högre tillflöde på vintern, förblev det maximala tillflödet i 
stort sett oförändrad. Under sommaren ledde ökad avdunst
ning till lägre tillflöden och en ökad frekvens av perioder 
med mycket lågt tillflöde. 

fig 2. lägStA vAttEnStånd. mälarens lägsta vattenstånd som funktion 
av temperatur under 1961–1990 och i tre olika framtida perioder enligt 
ett klimatscenario. De små cirklarna är det lägsta vatten ståndet för 
enskilda år och den stora cirkeln respektive periods medelvärde.

fig 1. förändrAt tIllflödE. Beräknat tillflöde till  mälaren under 
året . svart kurva visar dygnsmedeltillflöde och grått fält minimalt 
och maximalt dygnstillflöde under 1961–1990. röd kurva och rött 
fält visar möjliga förhållanden under perioden 2071–2100. 
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Västerås

uppsala

örebro

Hjälmaren

eskilstuna mälaren stockholm

södertälje

Vid översvämningen i Stockholm 2000 fattades bara cirka 
fem centimeter innan vatten skulle ha börjat tränga in i 
tunnelbanan. Vidare bekräftar de nya beräkningarna att 
låga vattenstånd blir vanligare och når nivåer klart under 
dagens lägsta vattenstånd. Detta riskerar att leda till för
sämrad dricksvattenkvalitet, särskilt i kombination med 
högre temperaturer sommartid. 

En relaterad aspekt är att havsnivån i Saltsjön kan stiga, 
vilket innebär risk för inträngning av saltvatten i Mälaren. 
För att upprätthålla sjöfarten kan omfattande muddring 
komma att krävas, vilket medför höga kostnader och even
tuellt negativ miljöpåverkan.

Det bör avslutningsvis påpekas att vattenstånd beräk
nats med användning av de regleringsrutiner som används 
idag. När dessa rutiner förändras, och Slussen byggas om, 
kommer förutsättningarna att reglera Mälarens vattenstånd 
att troligen förändras markant. Detta understryker att en 
klimateffekt sällan kan betraktas som ett enskilt och obero
ende fenomen, utan är en del av den totala och komplexa 
samhällsutvecklingen. 

lig förändring i framtiden, medan det minimala tillflödet 
tydligt minskar även här. Den största noterbara skillnaden 
finns för vattenståndet. 

I KSunderlaget ökade tydligt frekvensen av dygn med 
höga, men inte extrema, vattenstånd. Någon sådan ökning 
är inte uppenbar i de nya resultaten. Frekvensen av dygn 
med låga och mycket låga vattenstånd ökar tydligt även i 
de nya resultaten. 

En fördjupad analys av perioder med lågvattenstånd 
indikerar att vattenstånd under de lägsta som hittills ob
serverats kan inträffa kanske redan vid mitten av seklet, 
se figur 2. Även längden på perioder med mycket lågt vat
tenstånd kan öka kraftigt.

rISkEr fInnS rEdAn IdAg
Sammanfattningsvis visar de nya beräkningarna att ingen 
större förändring är att vänta av höga tillflöden och vatten
stånd i Mälaren. Detta kan låta betryggande, men faktum 
är att det även i dagens klimat finns en betydande risk för 
översvämningsproblem. 

MälArEnS AvrInnIngSOMrådE. MälArEn I SIffrOr.

avrinningsområdet för mälaren (inkl. sjön) 22 650 km2

mälarens areal 1 120 km2

mälarens volym 14,3 km3

mälarens största djup 66 m

norrströms och södertälje kanals medelvattenföring 162 m3/s

Högsta nivå under reglerad tid (december 2000) 4,74 m

medelvattenstånd under reglerad tid (1968–2004) 4,17 m

Lägsta nivå under reglerad tid (oktober 1976) 3,72 m 
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SIMulErIng Av SkOgAr OCh SkOgSbruk

text | fredrik Lagergren, Ben smith, anna maria Jönsson, paul miller

skogen har en mycket viktig roll för klimatet samtidigt som klimatet i hög grad påverkar skogen. 
inom mistra–sWecia utvecklas en dynamisk vegetationsmodell för att inbegripa även skogs-
skötsel och störningsdynamik.

fOrSknIng
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nedbrytning genom trädens andning och av dött material 
i marken. Dessa två processer är av ungefär samma storlek 
även om upptaget genom fotosyntesen oftast dominerar. 
Balansen är dock bräcklig.

SvErIgES SkOgAr
Skogen påverkas i sin tur av ett förändrat klimat. Det ger 
upphov till en rad frågeställningar. Hur kommer frekvensen 
av extremt väder såsom stormar, torka och värmeböljor att 
se ut i framtiden? Vad får det för konsekvenser? Kommer 
vi att få nya skadegörare i skogen? Kommer de vi redan har 
att bli ett allvarligare hot? Vilka trädslag lämpar sig bäst i ett 
ändrat klimat? Vilka skötselssystem ger den högsta avkast
ningen, den minsta risken för skador, den största nyttan 
för kolbalansen eller den högsta biologiska mångfalden? 
Går det att tillfredställa alla dessa mål?

Dagens tillstånd i skogarna i Europa är i mycket hög 
grad formad av aktiv skogsskötsel. I Sverige är andelen 
skött skogsmark cirka 95%. Skött skog skiljer sig från den 
naturliga skogen i hänseenden såsom artsammansättning, 
åldersstruktur och heterogenitet. Det finns dock en skala 
i graden av skillnad mot naturskogen, från skog som bara 
lämnas att sköta sig själv efter avverkning till intensivt 
skött plantageskog. Den skötta skogen i Sverige ligger nå
gonstans däremellan.

dynAMISk MOdEllErIng Av SkOgEn
I en dynamisk vegetationsmodell beskrivs de ingående ar
terna med till exempel tillväxt, konkurrens och temperatur
beroende för processer som knoppsprickning, reproduktion 
och överlevnad. En typisk modellkörning löper över några 
hundra år, under vilka vegetationen utvecklas genom att 
växterna i modellen växer, konkurrerar med varandra och 
förökar sig. Inom Mistra–SWECIA används en modell som 
heter LPJGUESS.

Med en sådan modell kan man studera hur klimatet 
påverkar vegetationen både nu och i framtidsscenarier. 
Förloppet styrs av data över klimatet och sådana slumpmäs
siga störningar som bränder, stormar och insektsangrepp. 
Den skog som simuleras fram är en potentiell naturskog, 
medan det faktiska skogstillstånd är i hög grad påverkat 
av skogens skötsel, se figur 1 och 2.

InförAndE Av SkOgSSkötSEl I SIMulErIngArnA
För att kunna simulera Sveriges nuvarande skogstillstånd 
medan tillväxt och konkurrens mellan arter fortfarande 
styrs av klimat och störningar, införs skötsel i form av 
gallring, slutavverkning och plantering i modellen. För att 
representera den variation som finns i form av ålder och 

En dynAMISk vEgEtAtIOnSMOdEll SkA AnvändAS som ett red
skap för att ingående studera interaktioner mellan klimatet 
och skogen och därmed få svar på hur skötseln av Sveriges 
skogar kan anpassas med hänseende på avkastning och 
risker i ett framtida klimat.

Orsaken är att världens skogar är mycket betydelse
fulla i ett klimatperspektiv – i två olika hänseenden. De är 
viktiga för jordens klimat genom sin förmåga att ta upp 
koldioxid från atmosfären i fotosyntesen. Samtidigt sker 
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trädslagssammansättning modelleras många parallella 
skogsbestånd för varje län. Skogstillståndet har tagits fram 
från Riksskogstaxeringens sammanställningar. 

Ett bestånd i modellen avverkas och planteras med öns
kat trädslag vid en tidpunkt så att den uppnår önskad ålder 
det sista simuleringsåret. Däremellan utvecklas den fritt 
bortsett från gallringar. Resultaten från de första körning
arna visar tämligen god överensstämmelse, se figur 3.

tIlläMPnIngAr
När modellen är kalibrerad blir den ett verktyg för att ut
röna hur den svenska skogen kommer att utveckla sig i 
framtida klimat om den sköts på samma sätt som idag. 
Modellen ska även användas för studier av vilken påverkan 
alternativa metoder och trädslag har. 

Dessutom utvecklas modellens störningsdynamik, som 
tidigare varit mycket enkel, till att även ta hänsyn till hur 
skogens struktur och läge inverkar på risken för stormska
dor. Granbarkborren är nämligen en av de allvarligaste ska
deinsekterna i äldre granskog. Utbrott sker vanligen efter 
stora stormskador. I dag förekommer vanligen en genera
tion per år. I ett varmare klimat kan det bli fråga om två 
generationer per år i södra Sverige. Den dynamiska vege
tationsmodellen kommer att kompletteras med en bark
borrekomponent för att analysera hur den framtida risken 
för angrepp kan påverkas genom skogsskötsel.

fig 3. SIMulErAd vEgEtAtIOn. Vegetation simulerad med LpJ-guess 
med skogskötsel jämfört med data från riksskogstaxeringen. 
Varje punkt representerar genomsnittet för ett län i sverige, 
den vänstra figuren visar genomsnittligt virkesförråd och den
högra visar an delen tall av det totala virkesförrådet.

fig 1. vIrkESvOlyM. Virkesvolym för de olika länen i sverige. 
till vänster: den faktiska volymen från riksskogstaxeringen. 
till höger: enligt simulering med LpJ-guess. eftersom ingen 
avverkning sker blir volymen mycket högre i simuleringen 
som representerar en potentiell naturskog.

fig 2. AndEl tAll. andel tall av den totala virkesvolymen 
för de olika länen i sverige. till vänster: den faktiska andelen 
från riksskogstaxeringen. till höger: enligt simulering med 
LpJ-guess.

Volym (m3sk per ha)

andel tall

aktuellt skogstillstånd från riksskogstaxeringen

sk
öt

t v
eg

et
at

ion
 si

mu
ler

ad
 m

ed
 gu

es
s

andel tallVirkesförråd (m3sk ha-1)



19

dE nOrdlIgAStE lAndEkOSyStEMEn kommer att påverkas 
av den temperaturökning som förväntas i framtiden. Om 
temperaturen fortsätter att öka kommer det, till exempel, 
bli en nordlig förflyttning av träd och buskar till nya områ
den, och en ökad tillväxt där de finns i dag. Uppvärmningen 
förväntas även få stora konsekvenser på de områden som 
i dag har permafrost, vilket är så mycket som 20–25% av 
den nordliga hemisfärens landyta. 

När den perennt frusna marken tinar och deformeras, 
får det stora konsekvenser för regional infrastruktur och 
ekonomi. Dessutom kan det totala kolinnehållet i marker 
med permafrost vara dubbelt så stort som hela atmosfärens 
innehåll. Även en begränsad ökning av nedbrytningen när 
permafrosten smälter kan signifikant öka koncentratio

nen av växthusgaser och därigenom ytterliggare påskynda 
klimatförändringen.

Ett annat känsligt ekosystem som kan komma att på
verkas är de nordliga naturliga våtmarkerna. Samtidigt 
som dessa utgör refuger för många hotade och sårbara ar
ter, innehåller de också stora mängder metan som bildas 
vid nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. När 
marken blir varmare kan det resultera i ökad avgång av 
metan till atmosfären.

Det är därför mycket betydelsefullt att kunna modellera 
nyckelprocesserna som förväntas avgöra den framtida ut
vecklingen av ekosystemen i dessa regioner. Att förstå den 
potentiella effekten på ekosystemen, och även hur föränd
ringar i ekosystemen i sin tur ger en återkoppling till den 

lAndEkOSyStEM På nOrdlIgA brEddgrAdEr

text | paul a . miller, Ben smith

Den globala uppvärmningen förväntas bli som störst i arktis . Det har varit mycket fokus 
i massmedia på hur isarna kommer att påverkas. ett varmare klimat kommer även att ha 
stor påverkan på arktis landekosystem. Det är viktigt att utveckla modeller som kan 
simulera hur dessa eko system kommer att reagera på uppvärmningen.

fOrSknIng



20

ligger över en viss arts gränsvärde, desto större är sanno
likheten att det modellerade trädet eller busken kommer 
att dö av syrebrist. Skulle dock våtmarkens acrotelm ”torka 
ut” på grund av minskad nederbörd och/eller avdunstning, 
kommer träd och buskar kunna etablera sig och växa. 
Modellen kan idag simulera invasionen av vedartade växter 
till områden som nu är våtmarker i takt med att klimatet 
blir varmare och våtmarkerna torkar ut.

våtMArkEr OCh ArktISkA ArtEr
Två nya arttyper som är specifika för boreala och arktiska 
våtmarker har införlivats i modellen, nämligen översväm
ningståliga halvgräs (till exempel starr och ullarter), och 
vitmossa. Ingen av dessa lider av den stress vid översväm
ning som träd och buskar upplever, och ingen av dem 
ges möjligheten att etablera sig på vanligt mineral eller 
organisk mark. Dock begränsas deras produktivitet om 
grundvattennivån i acrotelmen sjunker, i linje med färska 
fältexperiment.

Det infördes även nya busktyper och nya markvegeta
tionstyper till LPJGUESS. Buskarna beskrevs som höga 
(upp till 2 m) eller låga (upp till 0,5 m), och indelades 
vidare i åretruntgröna eller sommargröna. De nya mark
vegetationstyperna representerar risdominerad tundra, 
tundra dominerad av mattbildande örter och lavar, samt 
gräs och örtdominerad tundra som finns på nordliga 
breddgrader.

Figur 1 visar hur några markegenskaper och vegeta
tionens sammansättning påverkas av klimatförändringar 
lokalt vid Torneträsk, Abisko i nordligaste Sverige. LPJ
GUESSmodellen kördes på observerat klimat från 1901 
till 2000, följt av scenarier fram till 2100 från Hadley 
Centres HadCM3 globala klimatmodell och utsläppssce
nariet SRES A2.

MAXIMAlt djuP
Djupet av det aktiva lagret (ALD) är det maximala djup till 
vilket marken helt tinar varje sommar. För att visa effek
ten av marktyp kördes LPJGUESS med markegenskaper 
för våtmark, torr organisk mark samt torr mineralmark. 
Mineralmark smälter mer på sommaren än de mer kolrika, 
organiska markerna, vilket ofta har observerats i fält. Den 
observerade och modellerade ALD sammanfaller för våt
marken (Figur 1(a)). Den trend som kan ses i den observe
rade och modellerade ALD sedan tidigt 1990tal ska enligt 

fortlöpande klimatförändringen, kan hjälpa till att bestäm
ma möjliga utsläppsbegränsningar och anpassningsbehov 
som en grund för politiska beslut.

MOdEll för rEgIOnAl vEgEtAtIOn
Klimatförändringarnas påverkan på ekosystemen studeras 
inom Mistra–SWECIA med LPJGUESS, en så kallad dyna
misk vegetationsmodell. Den simulerar dynamiken av träd, 
buskar och markvegetation utifrån hur de konkurrerar om 
ljus och markresurser. De simulerade arterna växer och dör 
i respons till klimatet och koldioxidkoncentrationen, samt 
naturliga störningar såsom bränder och stormfällningar. 
För att modellen ska kunna användas för studier långt upp 
i norr, krävdes en förbättring av beskrivningen av proces
serna i marken. Sedan behövde även de arter och växttyper 
som modellen behandlar utökas.

PErMAfrOSt OCh MArktEMPErAtur
Tidigare beräknade LPJGUESS marktemperaturen utan att 
ta hänsyn till vare sig isoleringseffekten av förna och snö 
eller frysning och töande av markvatten. Effekter av perma
frost på hydrologi, nedbrytning av organiskt material och 
vegetation tas nu omhand med en ny metod som tar hänsyn 
till dessa faktorer utifrån arbete av Wania med flera. 

Våtmarker, mark med närmast ständig vattendränkning, 
har tidigare inte behandlats utförligt i LPJGUESS. En kri
tisk faktor är grundvattennivån som separerar markprofilen 
i ett övre lager, acrotelmen, vilken, åtminstone under tor
rare perioder, innehåller luftfickor mellan markpartiklarna, 
och ett undre lager, catotelmen, vilken alltid är mättad med 
vatten och därigenom innehåller mycket lite syre. 

SyrE OCh grundvAttEnnIvå
Närvaron eller frånvaron av syre är helt avgörande för mik
roorganismernas samhälle och för de biogeokemiska proces
serna i våtmarken, och därigenom frigörelsen av metan. Nu 
har tillvägagångssättet anpassats så att marken i modellen 
är indelad i en permanent mättad catotelm 1,7 m tjock och 
ovanpå den en 30 cm tjock acrotelm i vilken grundvatten
nivån varierar från dag till dag. Grundvattennivån varierar 
beroende av nederbörd, snösmältning, avdunstning och 
om man vill även tillrinning och avrinning.

Alla modellerade arter tillåts etablera sig på områden 
med våtmark, men tillväxten av träd och buskar förhindras 
av syrefri miljö i rotzonen. Ju längre tid grundvattennivån 
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modellen fortsätta de närmsta årtiondena. Efter 2030 visar 
modellen att hela det översta tvåmetersskiktet fullständigt 
tinar de flesta somrar. 

Den regionala responsen jämfördes med observationer 
från CALMprojektet (Circumpolar Active Layer Monitoring 
project). Modellen fångar storleken på de senaste årens 
sommaravsmältning bra (genomsnittligt fel 30 cm), och 
den förutser en ökning i ALD på alla lokaler vid slutet av 
århundradet.

Modellerad biomassa (uttryckt som kg kol per kvadrat
meter) i regionen visas i Figur 1(b och c). Organiska, men 
ändå torra, jordar domineras idag av buskar och ljuskrä
vande lövträd såsom björk (Figur 1(b)). I mitten av detta 
århundrade kan klimatet bli sådant att tall och gran kan 
blomstra ut i regionen, och konkurrera ut buskvegetationen 
för att bilda en boreal skog tillsammans med björk.

För våtmarkerna kan man dock inte se någon sådan 
dramatisk förändring (Figur 1(c)). Det varmare klimatet 
åtföljs av ökad nederbörd, vilket innebär att våtmarken 
aldrig torkar ut tillräckligt för att tillåta någon betydande 
etablering av träd och buskar. I stället fortsätter våtmarkens 
vegetation att domineras av översvämningståliga halvgräs 
och mossor, men med en ökad biomassa.

näStA StEg
År 2009 kommer LPJGUESS att användas i regionala stu
dier för hela den arktiska regionen för att testa modellens 
tillförlitlighet vad gäller dagens vegetation och även vege
tationens utveckling styrd av klimatförändringsscenarier. 
Konsekvensen av en höjd marktemperatur för regionens 
känsliga och stora förråd av markkol kommer också att 
undersökas.

Utvecklingen så här långt har varit en nödvändig grund 
för införandet av en kvävecykel och metanproduktionspro
cesser för våtmarker i modellen. Det ger nya intressanta 
möjligheter som dessa nya komponenter i modellen möj
liggör; att öka förståelsen av samspelet mellan klimat, nä
ringsämnen och vegetationsmönster och deras betydelser 
för balansen av växthusgaser på nordliga breddgrader.

Not: Detta arbete tillhör Mistra–SWECIA men har även mottagit 
stöd från EUs sjätte ramprogram CARBONorth (EC contract  
No. 036993).

Vi tackar Rita Wania för tillgång till de våtmarksmodeller som hon 

har utvecklat och som ligger till grund för de resultat som disku-

teras, samt Jonas Åkerman för tillgång till ALD-observationer.

fig 1. MOdEllrESultAt. Klimatförändringseffekter på mark-
egenskaper och vegetationens sammansättning vid torneträsk , 
abisko i nordligaste sverige. modellerat upptinat djup (”active lay-
er depth”, aLD) i september (överst). De röda, blå och gröna linjer-
na motsvarar resultatet från LpJ-guess där olika markegenskaper 
har använts, i svart visas observerad aLD från en lokal våtmark . 
förändring i modellerad biomassa för de olika arterna på 
organisk fastmark (mitten) och på våtmark (nederst).
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åtgärdEr för Att MInSkA utSläPPEn kan väsentligt bromsa 
in klimatförändringarna, men först på sikt. Denna insikt 
har bidragit till ökad medvetenhet bland många männis
kor, regeringar och organisationer om behovet att förbereda 
sig. Frågorna vi ställs inför är många: ”Vilka är de bästa an
passningsalternativen?”, ”Hur mycket skada kan vi undvika 
genom att vidta åtgärder?”, ”Hur kan vi fatta beslut när det 
råder så stor osäkerhet?”, ”Vilka beslut är ändamålsenliga 
och genomförbara?”. 

Det finns inga enkla svar till dessa och liknande frågor, 
men de pekar på ett behov av ökad kunskap, så att vi därige
nom kan öka beredskapen och förbättra förutsättningarna 
inför anpassningssatsningar. 

dEt hAndlAr OM brEtt dEltAgAndE
En central del av samhällsforskningen och utvecklings
satsningar som rör klimatanpassningsprocesser sker i 
samverkan och dialog mellan forskare och avnämare. FN:s 
klimatpanel IPCC slår fast att ett brett deltagande av be
rörda aktörer kan förbättra beslut som rör anpassnings
åtgärder samt öka medvetenheten och beredskapen inför 
klimatförändringar. Deltagandeforskning är också en viktig 
metodmässig grund inom Mistra–SWECIA. 

En utgångspunkt är att klimatrelaterad och ekonomisk 
forskning samt forskning om klimateffekter måste kom

PrOCESSEr för AnPASSnIng
Det råder inte längre några egentliga vetenskapliga tvivel om att människan utgör 
den främsta orsaken till dagens klimatförändringar. inte heller ifrågasätts att klimatet kommer att 
fortsätta förändras under en mycket lång tid framöver. Detta förstärker behovet av anpassningar.

text | Louise simonsson och åsa gerger swartling

pletteras med hur avnämare uppfattar risker med klimat
förändringar och behov av anpassning, hur de fattar beslut 
samt vilka faktorer och drivkrafter som påverkar dessa pro
cesser. Dessutom ska potentiella möjligheter identifieras 
för relevanta aktörer att överbrygga eventuella hinder. 

dEt hAndlAr OCkSå OM uPPfAttnIngAr
Inledningsvis studeras anpassningsprocesser i Stockholms
regionen. Ett syfte är att studera lärandeprocesser och de
ras innebörd för ökad anpassningsförmåga. I praktiken 
genomförs intervjuer med ett urval avnämare, samt en 
serie gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, med repre
sentanter ur olika aktörsgrupper. På så sätt studeras avnä
mares uppfattning om klimatförändringar och upplevda 
möjligheter och begränsningar i arbetet med anpassning 
till ett förändrat klimat. 

Avslutningsvis samlas samtliga deltagare i en gemen
sam workshop för att utbyta erfarenheter och diskutera med 
varandra och forskare om framtida behov och ge rekom
mendationer för anpassningsåtgärder i regionen. 

I senare skeden tillämpas metodiken inom andra fall
studier såsom skogssektorn. Förutom att utgöra ett väsent
ligt underlag för forskningen är förhoppningen att kunna 
erbjuda deltagarna nätverk för kunskaps och erfarenhets
utbyte, samverkan och kapacitetsuppbyggande.

fOrSknIng
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verksamma inom näringsliv, myndigheter, kommuner 
och andra offentliga aktörer in till en direkt dialog med 
forskarna. Ambitionen var att ge deltagarna möjligheter 
att ställa frågor och ge synpunkter på vilka frågor som de 
hoppas forskningen ska kunna belysa. Tanken är att detta 
användarperspektiv ska påverka inriktningen på det kom
mande arbetet i Mistra–SWECIA. 

Samtalet fördes under rubriken ”Klimatet förändras – 
vad betyder det för Stockholmsregionen?”. Det samlade 
drygt 70 aktörer i Stockholmsregionen, från kommuner, 
regionala organisationer, näringsliv, forskning och statliga 
myndigheter.

Forskare från Mistra–SWECIA presenterade hur 
forskningen om anpassningsarbete bland aktörerna i 
Stockholmsregionen går till, på regionen fokuserade sce
narier och modeller, samt hur osäkerheter påverkar vad 
man egentligen kan säga om det framtida klimatet. Även 
hur nya sätt att använda hydrologiska modeller kan ge 
bättre förståelse om extremhändelser i de urbana vatten
systemen presenterades. 

från CIty tIll SkOgEn
Diskussionen som följde gav många intressanta insikter. 
Bland annat lyftes frågan om hur lokala förhållanden, ex
empelvis parker och grönområden, kan bidra till att sänka 
temperaturen under värmeböljor. Mälarens framtida vatten

I tAkt MEd Att vårt klIMAt förändrAS behöver samhället på
börja en kontinuerlig anpassning till de nya förhållandena. 
Forskningen bidrar med insikter om vilka förändringar som 
vi kan förvänta oss. För att resultaten ska kunna komma 
till nytta behövs en aktiv dialog med användare. Därför ska 
man inom Mistra–SWECIA kontinuerligt föra en diskus
sion med möjliga användare av forskningsresultaten. 

Som ett sätt att koncentrera forskningsresurser, skapa 
mervärden genom samarbeten över traditionella ämnes
mässiga gränser och skapa mötesplatser mellan forskare 
och användare bedrivs en del av arbetet i Mistra–SWECIA 
inom ramen för gemensamma fallstudier. 

hOrISOntEllA OCh vErtIkAlA fAllStudIEr 
Under 2008–2009 studeras klimatförändringar i 
Stockholmsregionen och hur anpassningsarbetet bedrivs 
bland regionens aktörer (se separata artiklar om Mälaren 
respektive studier av klimatanpassningsprocesser). 

Under 2009–2010 kommer dessutom studier genom
föras om hur skogssektorn i Sverige påverkas av ett för
ändrat klimat och hur anpassningsarbetet bedrivs bland 
aktörerna i sektorn. Avsikten är att alternera mellan ”ho
risontella” fallstudier (i utvalda geografiska områden) och 
”vertikala” fallstudier (om en viss sektors problem och 
möjligheter). 

Som en del av Stockholmsstudien bjöds 2008 yrkes

fAllStudIE StOCkhOlMSrEgIOnEn 
OCh fAllStudIE SkOgEn

text | oskar Wallgren

Dialogen mellan forskare och avnämare av forskningsresultaten är en viktig del av mistra–sWecia. 
fallstudier med fokus på utvalda geografiska områden eller samhällssektorer leder till sådan 
samverkan. under 2008 har mistra–sWecia:s första fallstudie inletts och nästa är på gång. 
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på kommunal översiktsplanering och samverkansfrågor 
som forskningen om anpassningprocesser har kan komma 
till direkt nytta i regionen också på kort sikt.

Ett nytt seminarium är planerat inom Stockholmsfall
s tudien, troligen i början av sommaren 2009. För skogs
studien inleds en extern dialog under 2009.

stånd engagerade också, tillsammans med frågor om hur 
risken för extrema flöden och nivåer kan eller bör påverka 
planeringen av exempelvis ny bebyggelse.

Flera av deltagarna pekade på hur bristen på regional 
samordning begränsar arbetet med anpassningsfrågor. 
Ett tydligare engagemang från länsstyrelsen efterfrågades. 
Dessa kommentarer stärker uppfattningen om att det fokus 
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vArför knytA SAMMAn klIMAt OCh EkOnOMI ?
Hittills har ekonomi och klimat mestadels modellerats var för sig. inom mistra–sWecia kopplas 
dessa områden ihop. Detta är inte lätt, men det är viktigt. mer realistiska modellresultat ska 
i förlängningen ge bättre beslutsunderlag för klimatpolitiken. 

text | Klas eklund SAMhällEt



27

ande och relevanta scenarier bör fler variabler inkluderas 
i modellerna, inte minst ekonomiska. Utsläppen av växt
husgaser beror ju i hög grad på den ekonomiska och tek
niska utvecklingen – på folkmängdens ökning, tillväxten 
av produktionen och vilken teknik som används. 

I dag antas i de olika klimatscenarierna vanligen en viss, 
given ökning av utsläpp från produktionen. I den meningen 
är utsläppen en utifrån given konstant, utan återkoppling 
från klimatet till ekonomin och utan att konsistensen mel
lan antagandena är glasklar.

Om modellerna ska bli mer realistiska – och därmed 
ge bättre underlag för beslutsfattarna – bör ekonomiska 
variabler och klimatförhållanden giftas ihop mer systema
tiskt. Om modellerna ska ge scenarier för hur växthusga
serna påverkar temperatur och klimat, bör antaganden om 
koncentrationen av växthusgaser i sig baseras på en mer 
systematisk ansats. Forskarna bör i ökad grad bygga in de 
olika mekanismer som styr utsläppen av växthusgaser. Det 
gäller i princip allt ifrån bilanvändning i snabbväxande u
länder till utbyggnaden av förnybara energislag. En avgö
rande faktor är priset på fossila bränslen jämfört med vad 
det kostar att producera förnybar energi.

Inte nog med det. Forskarnas uppgift är både att göra 
mer realistiska förutsägelser och scenarier om hur eko
nomiska faktorer påverkar utsläppen av växthusgaser och 
analysera hur utsläppen återverkar på ekonomin. Stern
rapporten redovisade år 2006 ett antal ganska grova kalkyler 
för hur stegrad temperatur slog mot bland annat jordbruk 
och folkhälsa, och försökte sätta en prislapp på skadorna. 
Men rapporten exkluderade en rad faktorer som var svåra 
att kvantifiera, till exempel värdet av artrikedom, och tryckte 
på att osäkerheten i kalkylen var enormt stor. 

Att vidareutveckla metoderna och tydligare ringa in 
kostnaderna – både för klimatskador och för olika åtgärder 
i klimatpolitiken – skulle i hög grad förbättra kunskaper 
och beslutsunderlag. Därmed ökar också möjligheterna att 
utforma en kostnadseffektiv klimatpolitik.

PåtAglIgA förbättrIngAr
Visst: Det är komplicerat att bygga vettiga klimat modeller, 
och det blir etter värre när man ska bygga ihop dessa med 
ekonomiska modeller. Och att få ekonomer att samarbeta 
över ämnesgränserna med meteorologer, hydrologer och 
andra klimatvetare är inte det enklaste.

Ändå är det just det som Mistra–SWECIA försöker 
åstadkomma. Blir resultatet lyckosamt, betyder det att våra 
förutsättningar att analysera klimathotet och bygga en vet
tig klimatpolitik påtagligt förbättras.

dEbAttEn OM dEn glObAlA uPPvärMnIngEn och vad som bör 
göras mot den vilar i hög grad på framtids scenarier om 
bland annat temperatur stegring, under vissa förutsättning
ar. FN:s klimat panel IPCC presenterade 2007 i sin fjärde 
utvärderingsrapport ett antal sådana scenarier. I högscena
riet stiger den globala medeltemperaturen med drygt fyra 
grader (inom ett visst osäkerhetsintervall) till år 2100. I ett 
låg scenario blir ökningen bara hälften så stor.

MOdEllErIng undErbyggEr SCEnArIEr
Olika scenarier ger upphov till skilda effekter på flora och 
fauna, på odlingsförutsättningar, vattenförsörjning och 
hälsa. Vilket av scenarierna som är mest sannolikt är av 
stor betydelse när vi väljer insatser mot klimathotet.

Scenarierna baseras vanligen på så kallade klimatmo
deller. Forskarna sätter siffror på samspelet mellan olika 
variabler: temperatur, issmältning (som påverkar jordens 
reflektionsförmåga), koncentration av växthusgaser med 
mera. Från början var dessa modeller enkla och inklude
rade få samband. Ändå tog det lång tid att räkna sig ige
nom olika effekter.

I dag kan modellerna göras mycket mer komplicerade, 
eftersom datorerna gör det möjligt att snabbt räkna ige
nom även komplicerade och återkopplande samband. I 
praktiken handlar det om att lösa stora ekvationssystem, 
där de olika variablerna påverkar varandra i ett komplice
rat samspel. Allt större datakraft gör det också möjligt att 
bryta ned modellerna på regional och nationell nivå, för att 
se hur ett visst globalt scenario ger skilda effekter för olika 
delar av jordklotet.

kOMPlEXA SAMbAnd 
Klimatmodellerna är omdebatterade. Det är inte själv
klart hur det komplexa samspelet mellan alla inblandade 
variabler ska uttryckas. Särskilt saknas det kunskaper om 
eventuella ”språng” och ”tipping points” – vad som sker 
när olika variabler griper in i varandra på ett sätt som ger 
plötsliga, stora skift av utvecklingen. 

En del forskare, såsom Jim Hansen på NASA, föredrar 
därför att komplettera scenarier om framtiden med stu
dier av temperaturförändringar under tidigare geologiska 
epoker. IPCC beaktar sådana studier, men använder sig 
främst av framåtblickande klimatmodeller när de bygger 
sina scenarier.

Ett problem med dagens klimatmodeller är att de i stort 
sett bara innefattar klimatologiska samband, såsom hur 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären påverkar 
temperatur och isutbredning. För att bygga mer heltäck

vArför knytA SAMMAn klIMAt OCh EkOnOMI ?
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fAS 1 (PErIOdEn 2008–2011)

bEvIljAdE IntäktEr (tkr)  disponeras enligt följande:

från mistra 40 000 

från smHi 4 200

från stockholms universitet 3 200 

från Lunds universitet 560 

tOtAlt: 47 960 

kOStnAdEr (tkr) används enligt följande:

 år 2008 2009 2010 2011 tOtAlt

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

projekt 1, Klimatmodellering 1 490 2 820 2 780 2 830 9 910

projekt 2, Klimat-ekonomimodeller 1 490 2 050 2 040 2 060 7 630

projekt 3, effektstudier och tillämpningar 1 910 3 170 2 400 2 400 9 870

projekt 4, Klimatanpassningsprocesser 1 420 2 210 1 930 1 620 7 190

projekt 0, Kommunikation, syntes och integration 260 1 125 750 920 3 060

programorganisation 2 020 2 280 2 430 2 490 9 220

strategiskt reserv     1 070

tOtAlt PEr år 8 590 13 650 12 340 12 310

tOtAlt 2008–2011     47 960

not 1: Varje belopp är individuellt rundat till  närmaste 10 tkr.

not 2: under förutsättning att högskolemoms inte efter 2008 belastar mistras forskningsinvesteringar, kommer både intäkterna och kostnaderna att bli något mindre.

budgEt 2008
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2008.04.21. Presentation av Mistra–SWECIA vid 
Klimatanpassning – hur du förebygger och minskar risker  
vid klimatförändringar, arrangerad av Centrum för kunskaps 
utveckling, Stockholm. 

2008.07.12 Krusell, P. “A project on economics and global climate 
change.” Society for Economic Dynamics (SED), MIT, USA.

2008.09.04. Presentation av Mistra–SWECIA för Climatools  
vid FOI, Kista.

2008.10.02. Simonsson, L. “Adaptation as a process of social  
learning: a new Swedish initiative”. EMS8/ECAC7, Amsterdam.

2008.10.14. Presentation av Mistra–SWECIA vid Rossby Centre 
Workshop NordicArctic Climate Change: Towards an Earth 
System Approach. 

2008.11.24. Presentation av Mistra–SWECIA vid IVACAE 
Workshop (Chinese delegation), IVA, Stockholm. 

2008.11.26. Presentation av Mistra–SWECIA i Växjö,  
för Föreningen för samhällsplanering, region sydost. 

mistra–sWecia:s första verksamhetsår har präglats av en uppbyggnadsfas 
för både forskning och kommunikation
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forskning med användarvärde för hållbar utveckling 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö  
och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass  
med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen ska medverka till att viktiga miljöproblem löses  
och till en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara. 

Mistra investerar i forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.  
Stödet uppgår till ca 200 miljoner kronor per år och Mistra investerar i ett tjugotal stora forskningsprogram,  

som vart och ett kan löpa mellan sex och åtta år. 

Mistras övergripande mål är att resultaten från forskning på högsta vetenskapliga nivå ska komma  
till praktisk användning inom företag, förvaltningar och frivilligorganisationer.  

På det sättet kan Mistras forskningsinvesteringar bidra till en lösning på miljöproblemen. 

För mer information, besök Mistras hemsida: 
www.mistra.org


