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Mistra-SWECIA är ett forskningsprogram om hur klimat-
förändringar, ekonomi, effekter och anpassning hänger 
ihop globalt, regionalt och lokalt. 

De olika vetenskaperna knyts samman i avancerad mo-
dellering och fallstudier. Programmet förutses bli alltmer 
interdisciplinärt med tiden.

Utöver modellering av klimat, ekonomi och effekter, stu-

deras lokala anpassningsprocesser, med global inramning. 
Programmets mål är att skapa nya underlag, nya verktyg 
och bredare kunskap för sam hällets klimatanpassning. 

Särskilt viktigt är att hantera osäkerheter i forskningen 
och att förmedla dessa osäkerheter. Kommunikation mel-
lan forskare och avnämare är avgörande för effektiv om-
sättning av resultaten. 
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prograMCHEfEn Har ordEt

att arbEta MEllan oCH tvärS vEtEnSkaplIga dISCIplInEr är vIktIgt. Att ta fram kun-
skap kring klimatfrågan förutsätter engagemang från såväl naturvetenskapens grenar 
som samhällsvetenskaper och teknik. Utöver forskning inom varje område, behöver 
kopplingar och återkopplingar mellan dem studeras. 

Tvärvetenskap är ett slagord som slagit rot. Ett sätt att definiera tvärvetenskap är att 
forskare delar en gemensam formulering av forskningsfrågan och arbetar tillsammans 
med kunskap och metoder från olika discipliner. Samtidigt är sann tvärvetenskap svårt 
och förekommer i betydligt färre sammanhang än vid alla de tillfällen där det omnämns. 

I mångvetenskap arbetar forskare inom olika discipliner ihop och kring samma 
fråga, men fortfarande med egna metoder och från sina disciplinära utgångspunkter. 
Frågan blir belyst från flera håll, men inte nödvändigtvis på ett sammanhållet sätt. 

Mistra-SWECIA är idag ett mångvetenskapligt program med ambitionen att bli 
alltmer tvärdisciplinärt med tiden. Vi arbetar med avancerad klimatmodellering, stu-
derar ekonomin med klimatglasögon, fasar in forskning om klimateffekter och stu-
derar hur samhällets aktörer och avnämare använder sig av kunskapen, hur de lär sig 
av varandra och hur de agerar. 

Som en mång- och tvärdisciplinär satsning, är Mistra-SWECIA en investering med 
viss risk. Vi kanske inte kommer att nå ända fram, men gör vi det, har vi verkligen 
gjort en skillnad i forskningen och levererat stor nytta till samhället. Hittills ser det 
lovande ut. Programmet och dess medverkande visar vilja och förmåga att röra sig ut-
anför sina disciplinära domäner. Till exempel går det nu en första hängbro över den 
klyfta mellan klimatmodellerare och samhällsvetare som tidigare var uppenbar. Vår 
avancerade modellering och våra fallstudier har blivit ”attraktörer” för forskare, där 
summan av olika expertis får mervärde. 

Det ser bra ut, men vi är också medvetna om att utmaningar finns kvar såväl inom 
programmet som i skapandet av nya resultat som kan komma klimatarbetet till nytta. Det 
vi ser hända med klimatet, upplevdes i Köpenhamn i december 2009 och allt tydligare 
kommer fram i samhällsdialogen understryker med emfas att bred forskning behövs.

Markku Rummukainen, programchef för Mistra-SWECIA

Vetenskap kors och tvärs
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prograMStyrElSEnS ordförandE Har ordEt

Dialog för ökad kunskap
klIMatfrÅgan Har MInSt Sagt StÅtt I fokuS under det gångna året, även om det stora 
klimatmötet i Köpenhamn som avslutade 2009 blev en besvikelse.

Under det år som gått har jag blivit positivt överraskad av det stora engagemang 
och intresse som visats från statliga myndigheter, kommuner och regioner för frågor 
som handlar om hur vi ska anpassa oss till klimatförändringarna.

Ett stort antal seminarier har anordnats runt om i landet för att belysa det lokala 
och regionala behovet av anpassning. Dessa seminarier har starkt bidragit till att höja 
kunskapsnivån hos beslutsfattare och handläggare. Men ökad kunskap leder i sin tur 
till nya och mer komplicerade frågeställningar. Det här stora intresset ska ses som en 
utmaning för Mistra-SWECIA. 

Inom programmet finns ett antal duktiga forskare som representerar olika äm-
nesområden. Genom en ökad dialog med olika användargrupper kan dessa forskare 
tillföra ny kunskap som i sin tur kan underlätta anpassningsarbetet. 

Möten mellan forskare och användare är viktiga för båda parter. Forskarna får ta 
del av problem som användarna brottas med och som de själva kanske inte har sett. 
Användarna kan få hjälp med lösningar som de inte trodde var möjliga eller själva 
inte kunnat komma fram till.

Mistra-SWECIA har redan en del erfarenhet av samarbete med olika användar-
grupper. Den lokala klimatanalys som gjorts för Stockholmsregionen är ett sådant 
exempel. Klimatmodeller för mindre geografiska områden är speciellt efterfrågade 
för de användare som har ett lokalt eller regionalt ansvar för samhällsutvecklingen. 
Resultaten pekar ofta på komplexa problembilder. Här räcker det inte med hjälp från 
någon enskild forskare utan det krävs ett samarbete mellan forskare över skilda äm-
nesgränser. I Mistra-SWECIA återspeglas detta i en ökande integration mellan fors-
kare i programmet.

Bengt Holgersson, ordförande i Mistra-SWECIAs styrelse

Vetenskap kors och tvärs
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ModEllEr I MIStra-SWECIa

text | Jonas Nycander, torsten Persson, Ben smith, colin Jones, richard klein, markku rummukainen

mistra-swecia är ett tvärvetenskapligt program, som omfattar meteorologi, oceanografi, ekologi, 
ekonomi och sociologi. inom de flesta av dessa forskningsområden är det vanligt att använda  
numeriska modeller.

tEMa | iNtegratioN
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Utan numeriska modeller skulle man vara hänvisad till att 
enbart använda statistiska samband mellan historiska data, 
eller vara tvungen att förenkla ekvationerna så mycket att 
de kan lösas för hand. Detta skulle kraftigt begränsa möj-
ligheterna att studera komplexa system och förlopp som 
karakteriserar såväl klimatet som samhället. I modeller 
knyts empiri och teori ihop.

I början ModEllEradE Man vädrEt
Redan på femtiotalet började numeriska modeller använ-
das för att förbättra väderprognoserna, och meteorologin 
var därmed ett av de allra första områden där sådana mo-
deller utvecklades. Något senare kom de första storskaliga 
prognosmodellerna för hela ekonomier i bruk.

En klimatmodell är i grunden samma sak som en väder-
prognosmodell, men i stället för att simulera utvecklingen 
någon vecka framåt gör man det över till exempel ett sekel. 
Det betyder att sådana långsamma klimatprocesser, som 
inte hinner ha någon större betydelse för väderprognoser, 
blir viktiga. Detta gäller i högsta grad dynamiken i havet, 
som har stor betydelse redan efter någon månad. Sedan 
länge simulerar därför de flesta globala klimatmodeller 
både hav och atmosfär. 

globala oCH rEgIonala ModEllEr för klIMatEt
Mistra-SWECIA deltar i utvecklingen av en ny global klimat-
modell, EC-EARTH1, i ett samarbete mellan flera väder-
tjänster och universitetsinstitutioner i Europa. EC-EARTH 
kommer att användas i kommande internationella CMIP5-
studier2. Resultaten från dessa studier kommer att utgöra 
viktiga underlag för de närmaste årens klimatforskning. 

För att inte datorberäkningarna ska bli alltför tidskrä-
vande har en global klimatmodell betydligt grövre upplös-
ning i rummet än en väderprognosmodell; tiotals mil i stäl-
let för några kilometer. Det gör att det regionala klimatet 
beskrivs dåligt, eftersom topografin (berg med mera) blir 
alltför utjämnad. 

Ett sätt att få en bättre uppfattning om klimatföränd-
ringarna på regional skala är att använda en högupplöst 
regional klimatmodell. En sådan regional modell är RCA3, 
som har utvecklats på Rossby Centre vid SMHI, bland an-
nat inom det tidigare Mistra-programmet SWECLIM. Olika 
varianter av den har anpassats för Europa, Arktis, Afrika 
och Sydamerika. 

Inom Mistra-SWECIA används regionala klimatmo-
deller bland annat för att ta fram underlag i fallstudier 
om lokal klimat anpassning. Regionala väderdata som ge-

En nuMErISk ModEll är baSErad på ekvationer som uttrycker 
matematiska samband mellan olika storheter och beskri-
ver hur de utvecklas i tiden. Exempel på sådana storheter 
är temperatur, tryck och vindhastighet i en klimatmodell, 
eller kapital, produktionsnivåer och priser i en ekonomisk 
modell. Ekvationerna skrivs på en form som gör att de kan 
lösas med hjälp av datorer. Den slutliga modellen består 
av ett datorprogram som gör detta.
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nererats i simuleringar med den regionala klimatmodel-
len RCA används också inom Mistra-SWECIA i statistiska 
studier av sambanden mellan historiska klimatvariationer 
och hälsa i Afrika.

EkologIn ModEllEraS
En annan process som är viktig både för klimatet och för 
människan är markanvändningen och förändringar av 
vegetation. Den kan studeras med ekologiska modeller. 
En sådan är LPJ-GUESS4, som tidigare har utvecklats vid 
Lunds universitet. Denna modell beskriver hur växternas 
fotosyntes, tillväxt, populationsdynamik och geografiska 

spridning beror på temperatur, nederbörd, solstrålning 
och så vidare. Den beskriver även ekosystemets utbyte av 
kol med atmosfären. Som en del av Mistra-SWECIA an-
vänds den tillsammans med RCA i en integrerad modell 
som beskriver både atmosfär och vegetation. 

Modellering av vegetation och ekologi ingår i bland 
annat i Mistra-SWECIAs andra programgemensamma 
fallstudie om klimatanpassning inom svenskt skogsbruk. 
Modellen LPJ-GUESS används också för att beräkna his-
toriska regionala jordbruksproduktionsnivåer i studierna 
inom Mistra-SWECIA av sambanden mellan klimat och 
hälsa i Afrika.

klIMatModEll
klimatmodeller är tredimensionella matematiska beskrivningar av atmosfärens, landytans, världshavets, 
sjöars och isars fysikaliska egenskaper och processer, deras interaktioner och återkopplingar. det finns 
olika typer av klimatmodeller, både enkla som mer komplexa. till de sistnämnda hör allmänna cirkulations-
modeller för klimatet , som beskriver den globala atmosfären, landytorna, världshavet och havsisen. På 
engelska betecknas dessa aogcm (”atmosphere-ocean general circulation model”), vilket är detsamma som 
cgcm (”coupled general circulation model”). ofta används det kortare gcm. regionala klimatmodeller finns 
likaså (rcm, ”regional climate model”).

jordSyStEMModEll (”EartH SyStEM ModEl”)
en jordsystemmodell är en klimatmodell som inkluderar väsentliga klimatrelaterade processer utöver fy-
siska processer i atmosfären, haven och vid jordytan. det är ett relativt nytt begrepp som saknar entydig 
definition. i mistra-swecia avses en klimatmodell som innefattar klimatrelaterade förändringar i vegetation 
(växtlighetens sammansättning, struktur och fördelning) och biogeokemi (lagring och utbyte av materia an-
nat än vatten genom ekosystemen) samt återkopplingen av dessa förändringar på energibalans och växt-
husgaser i atmosfären.

IntEgratEd aSSESSMEnt ModEl (IaM)
en ”integrated assessement model” (iam) är en modell där man kombinerar och tillämpar kunskaper från 
olika vetenskapsområden, till  exempel klimat, markanvändning och ekonomi, för att studera komplexa sam-
hällsfrågor mer komplett , till  exempel som stöd för beslut . komponenterna i en iam är jämfört med specifika 
disciplinära modeller ofta enklare.
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ytterligare några). Det krävs alltså här en mycket förenklad 
beskrivning av klimatsystemet.

Förenklade samband mellan de rena klimatvariablerna 
kan fås genom att analysera många simuleringar med glo-
bala klimatmodeller. En motsvarande förenklad modell av 
växtligheten och den globala kolcykeln kommer att tas fram 
med hjälp av litteraturstudier och simuleringar av LPJ-
GUESS. Därmed är de mer avancerade specifika model-
lerna verktyg i utvecklingen av ett sammanvävt modellsys-
tem som speglar samspelet mellan samhället och naturen. 

De gemensamma modellerna av klimat och ekonomi 
planeras i två varianter. Den första beskriver det aggrege-
rade tillståndet för hela jorden, medan den andra har en 
rumslig upplösning på kanske tio mil. Jordklotet delas då 
in i rutor om tio gånger tio mil, och både klimatet och den 
ekonomiska aktiviteten beskrivs i varje sådan ruta.

Om dessa gemensamma ansträngningar bär frukt kom-
mer forskningen inom Mistra-SWECIA att föra model-
leringen av klimat och ekonomi ett avsevärt steg framåt, 
jämfört med dagens ”Integrated Assessment Models”. 

1 http://ecearth.knmi.nl
2 Coupled Model Intercomparison Project Phase 5: 
 http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/ 

3 Rossby Centre regional Atmosphere model
4 Lund-Potsdam-Jena General Ecosystem Simulator

att ModEllEra SaMHällEt
I de naturvetenskapliga modeller som nämnts ovan spe-
cificerar man först värdena på alla variabler vid en viss be-
gynnelsetidpunkt och sedan beräknar man utvecklingen 
framåt i tiden, med antaganden om framtida drivkrafter, 
till exempel koldioxidutsläpp. Tillståndet vid en viss fram-
tida tidpunkt beror i dessa modeller bara på sådant som 
hänt före tidpunkten. Enligt ekonomisk terminologi sägs 
sådana modeller vara rekursiva. 

Moderna makroekonomiska modeller är principiellt 
annorlunda, eftersom de ekonomiska aktörernas förvänt-
ningar om framtiden är viktiga. För att modellera beslut vid 
en viss tidpunkt, om till exempel fördelningen av inkomst 
mellan konsumtion och investeringar, är man tvungen att 
beakta i princip alla möjliga alternativa utvecklingar efter 
denna tidpunkt. 

Det innebär att lösningen av en sådan modell vad gäl-
ler en viss tidpunkt måste vara konsistent med de möjliga 
lösningarna i alla framtida tidpunkter, med beaktande av 
modellens dynamik och osäkerhet. Detta är matematiskt 
betydligt svårare än att integrera en rekursiv modell framåt i 
tiden från givna begynnelsedata. En ekonomisk modell kan 
därför bara innehålla något dussin oberoende tillståndsva-
riabler, att jämföra med de miljontals tillståndsvariablerna 
i en klimatmodell. De senare utgörs av temperatur, tryck 
och så vidare, i modellnätets alla punkter.

frÅn flEr tIll färrE ModEllEr
En viktig del av Mistra-SWECIA är att koppla ihop model-
ler från de olika forskningsområdena. Detta ska leda till 
mer realistisk modellering av de kopplingar som finns mel-
lan olika system som till exempel klimat och vegetation. 
Klimatet påverkar vegetationen, vegetationens förändringar 
påverkar klimatet, och så går det runt. För att spinna vi-
dare på detta specifika exempel, kan det nämnas att den 
ekologiska modellen LPJ-GUESS kopplas ihop med den 
regionala klimatmodellen RCA. Också EC-EARTH ska på 
sikt kompletteras med bland annat LPJ och bli en så kall-
lad jordsystemmodell.

Ett annat stort modelleringsåtagande i Mistra-SWECIA 
är att skapa en gemensam modell av både ekonomi och kli-
matsystem, inklusive växtlighet och den globala kolcykeln. 
Detta kommer att utgöra en gemensam modell av samhäl-
let och naturen. Kärnan är en modern makroekonomisk 
modell, med explicit dynamik och osäkerhet, vilket gör 
att bara en handfull tillståndsvariabler kan användas för 
att beräkna det globala klimatsystemets dynamik (global 
medeltemperatur, mängden koldioxid i atmosfären, och 
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EnErgISparandE tEknISk utvECklIng

forSknIng

världens förbrukning av fossila bränslen har länge ökat. denna utveckling behöver emellertid 
brytas. mycket av klimatpolitiken handlar också om utsläppsminskningar. tillgången på fossila 
bränslen är dessutom ändlig.

text | John hassler, Per krusell, conny olovsson

En vIktIg frÅga är hur en minskad användning av fos-
sila bränslen kommer att påverka ekonomisk tillväxt och 
mänsklig välfärd genom indirekta effekter utöver de direkta 
vinster som kan göras i klimathänseende. Svaret beror på 
två förhållanden. 

För det första: till den grad fossila bränslen är utbytbara 
mot andra insatsfaktorer i produktionen – som arbetskraft 

och kapital eller andra råvaror – så kan minskningen av 
fossila bränslen helt enkelt ersättas med ökade insatser av 
dessa. För det andra: till den grad teknologiska framsteg 
tillåter mer effektiv användning av energi i framtiden, 
kommer mindre och mindre insatser av fossila bränslen 
att bli nödvändiga. Inom Mistra-SWECIA analyseras bägge 
dessa förhållanden.
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Ett av bidragen handlar om att visa hur man kan mäta 
faktisk energisparande teknisk utveckling på aggregerad 
nivå. Här specificeras en produktionsprocess som gör det 
möjligt att härleda graden av komplementaritet1 mellan å 
ena sidan kapital och arbetskraft och å andra sidan energi. 
Detta gör det också möjligt att skilja på två trendmässiga 
typer av tekniska framsteg: en som sparar på arbetskraft 
och kapital, och en annan som sparar på energi. Tidsserier 
från den amerikanska ekonomin mellan 1949 och 2006 
används tillsammans med en utveckling av Robert Solows 
klassiska, nobelprisbelönade metod för att mäta dessa två 
teknologitrender. 

EnErgISparandE tEknISka fraMStEg
Ett första resultat är att den uppmätta komplementarite-
ten mellan energi och ett kapital/arbetskraftsaggregat är 
mycket hög. Konsekvensen är att produktionen åtminstone 
på kort sikt kräver i stort sett fixa proportioner av energi 
och kapital/arbetskraft. På längre sikt tillåter emellertid 
teknisk utveckling att dessa proportioner ändras. Måttet 
på energisparande tekniska framsteg som används illus-
treras i figuren. Utvecklingen är relativt jämn over tiden 
och teknologin har en genomsnittlig tillväxttakt på mellan 
1 procent och 2 procent per år. Dessutom har tidsserien – 
som den röda linjen visar – en betydligt brantare lutning 
efter oljeprischockerna på 1970-talet. Detta indikerar att de 
höjda energipriserna ledde fram till en snabbare teknolo-
giutveckling i energisparande riktning. 

prISEt pÅvErkar
En närmare granskning av korrelationen mellan energispa-
rande teknisk utveckling och energipriser bekräftar att det 
verkar finnas ett kausalsamband. När energipriserna går 
upp och förblir höga en tid framåt växer den energisparande 
teknologin snabbare än annars. Omvänt, när priserna förblir 
låga växer denna teknologi i långsammare takt. Processen 
som styr energisparande tekniska förändringar verkar med 
andra ord i hög grad styras av ekonomiska motiv.

Ett ytterligare resultat är att genererade tidsserier för 
den kapital-/arbetssparande teknologin och den energi-
sparande teknologin är negativt relaterade. Efter andra 
världskriget växer den kapital-/arbetssparande teknologin 
i snabb takt, medan den energisparande teknologin växer 
långsamt. Detta fortsätter till omkring år 1970, alltså just 
före den första oljekrisen. Efter 1970 och fram till 80-ta-
lets mitt växer den energisparande teknologin snabbare 
och den kapital-/arbetssparande teknologin långsammare. 

Med andra ord tycks den välkända globala nedgången i 
produktivitetstillväxt sammanfalla med snabbare tillväxt i 
den energisparande teknologin. I själva verket skattas ut-
bytesförhållandet mellan de två tillväxttakterna som nära 
ett, vilket pekar på en målkonflikt mellan olika riktningar 
av teknologisk utveckling. 

tIllväxtEn
En viktig konsekvens av resultaten är att bättre energieffek-
tivitet kan vara förenad med kostnader för världsekonomin. 
En möjlighet är att snabbare förbättringar av energieffekti-
viteten reducerar tillväxten av kapital-/arbetssparande tek-
nologi, och eventuellt den ekonomiska tillväxten. Alternativt 
kan det krävas en ökning av resurser för forskning och 
utveckling för att hålla uppe tillväxttakten. 

1 Lite förenklat innebär hög komplementaritet mellan olika insats-
faktorer att de alla behövs i produktionsprocessen och att deras 
utbytbarhet är begränsad.

trEnd för EnErgISparandE tEknologI I uSa. den hel-
dragna linjen visar den energisparande teknologin och den  
prickade linjen utgörs av två regressionslinjer, som illustrerar  
ett trendbrott efter den första oljekrisen 1973–74. elasticitet: 0,02

deN Första olJePrischockeN

år

tekNologisk Nivå (1949=1)



12

trala för diskussionerna kring klimatförändring och det är 
av stor betydelse att forskningen inom detta område kan 
besvara dem så väl som möjligt. 

När Mistra-SWECIAs nya ekonomi-klimatmodell är 

Hur fördElaS Skadorna av förändrIngar i jordens klimat 
mellan rika och fattiga delar av världen? Vilka möjligheter 
har olika regioner och länder att med hjälp av olika sorters 
anpassning begränsa dessa skador? Dessa frågor är cen-

klIMatEffEktEr I rIka oCH fattIga ländEr

text | Per krusell

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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inom olika utvecklingsnivåer och i olika delar av världen har 
olika benägenhet att drabbas av klimatförändringar samt 
skillnad i förmåga att både försvara sig mot och minska 
effekterna av de skador som uppstår. 

En rad ekonomiska mekanismer kan i princip tjäna 
dessa syften, till exempel försäkrings- och kapitalmarkna-
der, migration och statliga transfereringar. Hur väl de fung-
erar skiljer sig dock markant mellan regioner och länder. 

dE rIka oCH dE fattIga drabbaS olIka
Om man ser direkt på aggregerade historiska data, vilket 
en ny uppmärksammad studie av Dell, Jones och Olken1 
gör, ser man indikationer på stora skillnader mellan hur 
rika och fattiga länder reagerar på klimatförändringar. När 
temperaturen stiger påverkas, utifrån de data som täcks av 
nämnda studie, BNP per capita faktiskt inte alls i rika län-
der. Däremot ser man ett markant fall i fattiga länder, fall 
som dessutom är permanenta. I de fattiga delarna av värl-
den är alltså effekterna på BNP både stora och långvariga. 

Denna studie är mycket intressant, men har svagheten 
att man tittar direkt på aggregerade utfallsvariabler, vilket 
innebär att det är svårt att veta vilka mekanismer som leder 
till de observerade utfallen. Är det till exempel så att utfal-
len mellan rika och fattiga länder skiljer sig åt på grund 
av att de direkta skadeeffekterna är annorlunda, eller be-
ror skillnaderna på skillnader i anpassningsförmåga? Hur 
sker i så fall denna anpassning och hur kan den förbättras 
i de fattiga länderna? 

ModEllEr SoM vErktyg
En central del av Mistra-SWECIAs forskning syftar till 
att bygga en global ekonomi-klimatmodell för att besvara 
dessa frågor. En sådan modell kommer att vara mycket 
värdefull för att utvärdera och jämföra de olika åtgärder 
som diskuteras i klimatpolitiken. För det första kan den 
bli ett centralt verktyg i fortsatta diskussioner om global, 
koordinerad klimatpolitik. Under Köpenhamnsmötet i de-
cember 2009 upplevdes just fördelningen av skador och 
finansiering mellan rika och fattiga länder vara en central 
stötesten. För det andra kan modellen hjälpa oss att förstå 
de risker och möjligheter till anpassning som finns till 
hands i individuella länders och regioners specifika fall.

dEn förSta gEnuInt rEgIonala ModEllEn I världEn
Mistra-SWECIAs globala ekonomi-klimatmodell är den 
första genuint regionala modellen i världen. Framför allt 
har den långt högre upplösning än befintliga modeller. 

färdigutvecklad kommer den att definiera en ny standard 
för ekonomi-klimatforskning. Denna utveckling är möj-
lig just genom den unika integrering av forskningsme-
toder och forskare från olika discipliner som utmärker 
Mistra-SWECIA.

Frågorna rör i hög utsträckning kopplingar mellan den 
naturvetenskapliga forskningen och den ekonomiska forsk-
ningen, speciellt den som gäller långsiktiga bestämnings-
faktorer för välfärden i rika respektive fattiga länder. Det 
är till exempel av största vikt att undersöka hur samhällen 

klIMatEffEktEr I rIka oCH fattIga ländEr
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Denna modell är förstås makroekonomisk till sin natur, men 
den är byggd på mikroekonomiska grunder, vilket innebär 
att den beskriver hur individer; konsumenter, företag, med 
flera agerar och interagerar inom specifika regioner och 
hur priser på lokala såväl som globala marknader bestäms. 

Modellen beskriver också de olika utvecklingsnivåer 
som världens olika regioner befinner sig på, liksom de 
möjligheter som finns till handel, försäkring och andra 
marknadsmässiga anpassningsmekanismer i olika delar 
av världen. Dessa beror på geofysiska karakteristika i olika 
regioner men också på politiska faktorer. Till exempel är 
möjligheterna till försäkring mellan två regioner rimligen 
större om regionerna tillhör samma land eller, om regio-
nerna ligger i olika länder, då länderna de tillhör är eko-
nomiskt integrerade.

MarknadEn för foSSIla bränSlEn
En central marknad i den ekonomiska modellen är mark-
naden för fossila bränslen och mycket av det modellarbete 
som gjorts hittills handlar om att utveckla förståelsen av 
denna marknad. En annan central aspekt av modellen är 
teknisk utveckling. Modellen är konstruerad så att den 
beskriver hur generell teknisk utveckling skapas samt hur 
utveckling av alternativa, ”rena” energikällor kommer till 
och, framför allt, hur tillkomsten av dessa båda slags ny 
teknik påverkas av ekonomiska incitament som priser, 
skatter, med mera. Slutligen tillåter modellen en analys av 
osäkerhet, vilket gör att det lättare att ta hänsyn till risker i 
diskussioner om olika slags ekonomisk politik.

välfärdSutfallEn analySEraS
En av de viktigaste aspekterna av den globala ekonomi-
klimatmodellen är att den, till skillnad från till exempel 
RICE-modellen, är byggd på explicit mikroekonomisk grund 
och därför kan användas för den slags välfärdsanalys som 
är gängse i nationalekonomisk analys. Man kan alltså an-
vända modellen till att få direkta mått, på regional nivå, 
av välfärdsutfallen av olika klimatantaganden och under 
olika scenarier för ekonomisk politik. Till exempel kan 
man simulera den under olika strukturer av utsläppsskat-
ter och utsläppstak. 

Dessa simuleringar kommer alltså att ge utfall för kli-
matvariabler såväl som för ekonomiska variabler av intresse, 
inklusive välfärdsmått, allt på en mycket detaljerad nivå. 	

1 Dell, M., B. F. Jones and B. A. Olken, 2008. Climate Shocks and 
Economic Growth: Evidence from the Last Half Century, National 
Bureau of Economic Research Working Paper 14132.

2 Regional Integrated model of Climate and the Economy.

Den mest avancerade modellen idag är RICE2 av William 
Nordhaus vid Yaleuniversitetet. Den delar in världen i åtta 
eller sexton regioner. Dessa är dock inte definierade som 
områden på världskartan utan är istället abstrakta enheter 
baserade på en kombination av geofysiska och ekonomiska 
egenskaper. 

Mistra-SWECIAs modell har för närvarande 2000 re-
gioner och dessa kan identifieras direkt på världskartan i 
ett approximativt rutmönster. Av världens cirka 200 län-
der modelleras de flesta med ett antal mindre regioner. 
Storleken på en region är ungefär en kvadratgrad, vilket 
motsvarar cirka 100 × 100 km. Det är svårt att konstruera 
ett finare rutmönster än denna upplösning då det inte finns 
mer disaggregerade ekonomiska data. Faktum är att en av 
de största empiriska utmaningarna är att konstruera eko-
nomiska tidsseriedata för de 2 000 regionerna.

MakroEkonoMI pÅ MIkroEkonoMISka grundEr
Den globala modellen förenar modeller från olika veten-
skaper. För det första används en förenklad kolcykelmodell 
(vilken relaterar utsläpp av koldioxid över tiden till mängden 
koldioxid i atmosfären). För det andra byggs en stiliserad 
regional klimatmodell utifrån simuleringar av modeller 
som, baserat på en bana för koldioxidhalten i atmosfären, 
generar mycket detaljerade regionspecifika utfall av väder. 
Mer specifikt erbjuder därför denna modell också ett sätt 
att ta hänsyn till vissa extrema väderutfall som vi associerar 
med stora skador till följd av torka, översvämningar och 
stormar. För det tredje används en ekonomisk modell av 
världens regioner. 
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hydrologiska modeller som gör det möjligt att bättre be-
skriva extremhändelser i urbana vattensystem. I externa 
seminarier och via direkta kontakter har en dialog konti-
nuerligt förts med avnämare.

öppEt SEMInarIuM oM rESultat pÅ gÅng
För att ge en bredare publik möjlighet att ta del av resul-
taten kommer det under hösten 2010 att arrangeras ett 
större seminarium i Stockholm. Det kommer att vara öp-
pet för deltagare från kommuner, regionala organisatio-
ner, näringsliv, forskare och statliga myndigheter aktiva i 
regionen. Under seminariet kommer arbetet och resultat 
att presenteras. 

Dessutom kommer seminariet erbjuda deltagarna till-
fälle att diskutera hur aktuell forskning kan komma till di-
rekt nytta för aktörer med olika roller och ansvar i arbetet 
med klimatanpassning och vilka krav som borde ställas på 
forskarsamhället när det gäller kommunikation och dialog 
med samhället i stort.  

En dEl av vErkSaMHEtEn inom Mistra-SWECIA bedrivs 
inom ramen för övergripande fallstudier. Detta är ett sätt att 
koncentrera forskningsresurser, skapa mervärden genom 
samarbeten över traditionella ämnesmässiga gränser och 
skapa naturliga mötesplatser mellan forskare och använ-
dare. Den första av de programgemensamma fallstudierna 
går nu mot sitt slut. 

Sedan Mistra-SWECIAs start för två år sedan har en 
del av forskningen speciellt inriktats på förhållandena i 
Stockholmsregionen. En del av denna forskning har gått 
ut på att öka kunskaperna om hur väntade klimatföränd-
ringar påverkar det pågående arbetet i kommuner och re-
gionala organisationer. 

Det har också analyserats närmare vilka klimatföränd-
ringar som kan förväntas i Stockholmsregionen – till ex-
empel extrem nederbörd, Mälarens vattenstånd, kalla och 
varma år – med speciellt fokus på hur osäkerheter kan 
kommuniceras. 

Fallstudien har dessutom bidragit till utveckling av nya 

i takt med att vårt klimat förändras behöver samhället kontinuerligt anpassas till de nya förhållan-
dena. Forskningen kan bidra med insikter om vad vi kan förvänta oss, men för att resultaten ska  
vara relevanta och kunna komma till nytta krävs dialog med användare av forskningsresultaten.

textt | oskar wallgren forSknIng

StoCkHolMSStudIEn Mot SlutförandE
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MIStra-SWECIa tIll SkogS

text | oskar wallgren

mistra-swecias andra programgemensamma fallstudie inriktas på skogsbruket, med fokus på en-
skilda skogsägare och hur de påverkas av och hanterar extrema händelser som påverkar skogen. 

forSknIng

torka. Efter hand ökar klimatförändringarnas betydelse även 
för förutsättningarna för exempelvis tillväxt och trädslagsval.

Cirka 60 procent av Sverige är täckt av skog. Skogen 
är en av Sveriges viktigaste naturresurser och den spelar 
en viktig roll i svensk ekonomi. I skogsvårdslagen finns 

ExtrEMa klIMat- oCH vädErförHÅllandEn påverkar sko-
gen direkt, men också indirekt genom skador orsakade av 
skadedjur eller patogener som råkar gynnas av extremer. 
Klimatförändringarna förväntas successivt ändra sannolik-
heten för flera typer av extremer, till exempel stormar och 
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två likvärdiga mål för skogsbruket; hållbar produktion av 
timmer och trä och att den biologiska mångfalden bevaras. 
På senare tid har användningen av skogarna för friluftsliv, 
rekreation och andra sociala ändamål fått ökad uppmärk-
samhet, liksom skogens betydelse för klimatåtgärderna. 
Det sistnämnda handlar om skogsmarkens, den stående 
skogens och skogsindustrins produkter som kolsänka samt 
produktion av biobränslen.

Sverige är en av världens största exportörer av massa, 
papper och sågat virke. Skogsindustrin står för 12 procent 
av tillverkningsindustrins förädlingsvärde samt för 12 pro-
cent av Sveriges varuexport. I flera län svarar skogsindu-
strin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen. 
Skogssektorn står för 3-4procent av Sveriges bruttonational-
produkt (BNP) och sysselsätter cirka 100 000 människor. 

Även om den svenska skogen ofta ses som en gemen-
sam nationell resurs så ägs inte mindre än 51 procent av 
den produktiva skogsmarken av enskilda skogsägare. Det 
totala antalet sådana ägare överstiger 350 000. De stora 
skogsbolagen äger 24 procent av skogsmarken och staten 
och andra offentliga ägare de övriga 25 procent. Alla dessa 
aktörer och Sverige i sin helhet berörs av hur klimatför-
ändringarnas effekter på den svenska skogen. 

klIMatförändrIngarna, SkogEn oCH SkogSägarE …
Högre temperaturer och en längre växtsäsong torde öka 
tillväxten, men också ändra riskerna för skador orsakade 
av patogener och skadedjur. Indirekt, via minskad tjäle och 
blötare vintrar, påverkar klimatförändringarna skogens 
känslighet för stormar och möjligheterna att transportera 
timmer utan alltför stora körskador. Klimatförändringarna 
kan också påverka vattenbalansen, risken för stormar och 
en rad andra klimat- och väderrelaterade aspekter.

De faktorer som avgör hur enskilda privata skogsägare 
förvaltar sin skog är dåligt kända. Deras skötselstrategier och 
bakomliggande motiv för att äga skog kan skilja sig betyd-
ligt från de större industriella och offentliga skogsägarna. 
Samtidigt finns det en växande insikt om att kunskap och 
förväntningar om klimatförändringar bör påverka beslut 
som fattas om skogsskötsel och återplantering. 

… oCH MIStra-SWECIa
Genom att ta fram kunskap om hur enskilda skogsägare 
skaffar och använder information kan Mistra-SWECIA 
på detta område ge ett bidrag som är både efterfrågat och 
värdefullt. Med hjälp av samma metodik som i Mistra-
SWECIAs första fallstudie i Stockholmsregionen kommer 
det att undersökas hur lokala skogsägare uppfattar risker 

och osäkerhet, hur de lär sig att anpassa sig över tiden och 
hur lagstiftning, politik och andra omgivningsfaktorer stöd-
jer eller hindrar deras anpassning till klimatförändringar. 
Empiriskt material kommer att samlas in genom intervjuer 
och fokusgrupper. 

I fokusgrupperna beskriver individer med olika rol-
ler inom skogsbruket hur de uppfattar riskerna med kli-
matförändringar i förhållande till andra hot och risker. 
Dessutom studeras själva klimatförändringens inverkan 
på skogen. Detta görs genom klimatmodellering, model-
lering av ekosystemtjänster med den regionala dynamiska 
vegetationsmodellen LPJ-GUESS och med kompletterande 
tillvägagångssätt för vissa typer av effekter, till exempel för 
skogsproduktion. Inte minst kommer processer och effek-
ter av hög regional betydelse att studeras, som till exempel 
skador av insekter, patogener, stormar och andra extrema 
väderhändelser. 

Merparten av skogsstudien genomförs under 2009 
och 2010, i nära samarbete med skogsbrukets aktörer och 
annan pågående skogsforskning. Under 2009 inleddes 
ett sådant samarbete med det Mistra-finansierade Future 
Forests-programmet som leds av SLU i samarbete med 
Umeå universitet.  



18

SaMManlagt fInnS nu ett tjugotal olika regionala klimatsce-
narier vid Rossby Centre vilka utgör en unik databas. En 
gemensam analys av dessa scenarier kan belysa några av 
de osäkerheter som finns när det gäller framtida klimat-
förändringar. Osäkerheterna är förknippade med framtida 
utsläpp av klimatpåverkande ämnen, ofullkomligheter i 
klimatmodeller samt klimatsystemets naturliga variabilitet. 

De senaste resultaten bekräftar den gängse bilden av 
klimatförändring som tidigare presenterats av bland annat 
FNs klimatpanel i deras senaste syntesrapport från 2007. 
Det nya i resultaten är det stora antalet scenarier som ger 
utökade möjligheter att studera flera aspekter av framtida 
klimatförändring över Europa. Den höga upplösningen 
ger också bättre möjlighet att använda resultaten i olika 
effektmodeller och anpassningsstudier.

Resultaten pekar på en entydig uppvärmning av Europa. 
Norra Europa, inklusive Sverige, får enligt scenarierna dess-
utom ett blötare klimat. Förändringarna blir större med ti-
den. Effekten av olika utsläppsscenarier ökar efterhand. I 
slutet av seklet skiljer sig scenarier med större utsläpp som 
visar en kraftigare förändringssignal från de med mindre 
utsläpp som visar en måttligare signal. 

Under de närmaste decennierna märks inte denna skill-
nad så mycket då skillnaden mellan utsläppsscenarierna i 
sig inte är särskilt stora och en stor del av förändringen är 
föranledd av utsläpp som redan skett. För varje tidsperiod 
framgår också att det finns spridning av resultaten som 
beror på att olika modeller ger något olika resultat. Det 
finns alltså inte bara ett, utan flera möjliga svar; en aspekt 
som är väl så viktig att lyfta fram vid studier av klimatef-
fekter och anpassning.

rEgIonala SkIllnadEr
Klimatförändringssignalen skiljer åt sig mellan olika regio-
ner och säsonger. För norra Europa ger scenarierna den 
största uppvärmningen under vintermånaderna. Detta 
hänger samman med att snötäcket blir mindre omfattande 
och snösäsongen kortare. Detta leder i sin tur till ändrad 
energibalans nära markytan och ännu högre temperaturer, 
en så kallad positiv återkopplingsmekanism. 

Kraftigt förkortad snösäsong, men också förlängd ve-
getationsperiod under sommarhalvåret som också ges av 
scenarierna, är några förändringar som kan förväntas få 
omfattande ändringar i förutsättningar för exempelvis 

rEgIonal klIMatModEllErIng

i mistra-swecia ingår forskning om regionala klimatscenarier för europa, vilket är ett led i studier 
om effekter och anpassningsbehov. Förändringar över tiden i både medelvärden och extremer 
undersöks. genom att studera flera olika scenarier får man en bättre bild av osäkerheter. 

text | erik kjellströmforSknIng



19

rEgIonal klIMatModEllErIng

text | erik kjellströmforSknIng

skogs- och jordbruk. Detta är något som studeras inom 
Mistra-SWECIAs nyss påbörjade fallstudie för skogssektorn. 

förändradE ExtrEMEr
Scenarierna visar på att vissa extremhändelser kan komma 
att ändras både vad gäller intensitet och frekvens. Varma 
extremer, som enstaka dagar med hög temperatur eller 
värmeböljor, blir vanligare framför allt i Sydeuropa under 
sommarhalvåret men även i viss utsträckning i norr. På 
motsvarande sätt minskas kalla extremer påtagligt under 
vintern och då särskilt i de områden där snötäcket mins-
kar dramatiskt. 

Analyserna visar också att extrem nederbörd kan komma 
att öka i framtiden, något som kan få stora konsekvenser 
exempelvis när det gäller översvämningsrisk för små och 

stora vattendrag och urbana miljöer. Inom ramen för fall-
studien om klimatförändringar och anpassningen till dem i 
Stockholmsregionen har detta studerats i Mistra-SWECIA. 
Scenarierna visar till exempel att intensiteten i ett 20-års-
regn1 kan komma att öka i hela Europa (se figuren). 

Dagens 20-årsregn kan alltså komma att inträffa mycket 
oftare i framtiden. Nederbördsextremerna förväntas öka i 
en stor del av Europa inklusive de sydligaste delarna vilka 
ser ut att få mindre nederbörd i medeltal. När nederbörd väl 
faller där blir den mer intensiv. Detta torde leda till ökade 
problem i urbana miljöer, och mer av snabba flödesförlopp 
i alpina vattendrag. 

1 Ett regn som i genomsnitt inträffar vart tjugonde år
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tIdIgarE forSknIng oM EffEktErna av framtida förändringar 
i klimat, miljö och samhälle skiljer sig mycket beroende 
på vilken typ av effekt som belysts. Undersökningar om 
förändringar inom jordbruk, skogsbruk, vattenförsörjning 
och biologisk mångfald har, till exempel, använt helt olika 
modeller, metoder och scenarier. 

Enskilda studier tar oftast hänsyn till vissa drivkrafter 
– till exempel temperatur och nederbörd – men utgår från 

IntEgrEradE EffEktStudIEr
Få tidigare studier har tagit hänsyn till återkopplingen av förändringar av naturresurser, 
på ekonomin, markanvändningen och för klimatet.

text | Ben smith, Fredrik lagergren, Jonas olsson, markku rummukainen

”ingen förändring” av andra faktorer, såsom kvävenedfall 
eller atmosfärens koldioxidhalt, trots att även dessa kan 
förväntas uppvisa förändringar och som kommer att på-
verka den effekt som undersöks.

Många av de effektstudier som idag finns rapporterade i 
den vetenskapliga litteraturen representerar olika scenarier. 
Ett scenario definieras som en berättelse eller ett exempel 
på ett möjligt förändringsförlopp. Hur troligt eller sanno-

forSknIng
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nyCkEln lIggEr I SofIStIkEradE ModEllEr
Det finns alltså många olika drivkrafter och mekanismer 
som en skogsägare har att ta hänsyn till inför rationella 
beslut vid föryngring, både när målet är att maximera 
ekonomisk avkastning och att främja miljö och biologisk 
mångfald. Men det är uppenbart att enkla scenarier och 
resonemang inte kan ge en tillräckligt fullständig bild av 
framtiden i dess många tänkbara skepnader. 

Nyckeln ligger i sofistikerade modeller, som beskriver 
de viktigaste drivkrafterna och deras interaktioner, i kom-
bination med skräddarsydda statistiska metoder för att 
beakta osäkerhet i drivdata, modellerna och deras resultat. 
Med rätt metodik kan det bli möjligt att skilja på troliga och 
osannolika framtida förlopp, och belysa de åtgärder som 
tar vara på möjligheter och minimerar risker.

anpaSSnIng I SvEnSka SkogSSEktorn
Under 2010 sjösätts Mistra-SWECIAs andra program-
gemensamma fullstudie som fokuserar på anpassning 
i den svenska skogssektorn. En central del av fallstudi-
en består av en integrerad analys av potentiella effekter 
av regionala klimatförändringar på skoglig tillväxt och 
skaderisker under olika skötselalternativ. Granen står 
i fokus, eftersom denna i dagsläget är den ekonomiskt 
och areellt viktigaste trädslaget i mellan- och sydsvensk 
produktionsskog. 

Det unika och innovativa med studien är att den för sam-
man välrenommerade modeller för fyra viktiga drivkrafter 
för skogens utveckling från plantering till skörd, nämligen; 
tillväxt, sårbarhet för vind, sårbarhet inför angrepp av ska-
deinsekten granbarkborre samt skogens skötsel. Samtliga 
dessa faktorer är viktiga för skogens utveckling och eko-
nomiska avkastning. Dessutom är samtliga känsliga för 
klimatförändringar, och samtliga påverkar varandra.

En MEr IntEgrErad bIld av förändrIngar
Studien förväntas ge en fullständigare och mer integrerad 
bild av de förändringar som klimatförändringarna kan med-
föra för en viktig del av det svenska skogsbruket, jämfört 
med tidigare studier som endast tagit hänsyn till exempelvis 
tillväxt eller skador. Resultaten kommer att presenteras för 
skogliga avnämare och ligga till grund för en diskussion 
om anpassningsmöjligheter och -begränsningar. 

De metoder som utvecklats och prövats i studien kom-
mer att ge värdefull erfarenhet inför de ännu mer över-
gripande analyser som de klimat-, ekonomi- och jordsys-
temmodeller som nu är under utveckling kommer att ge 
upphov till i Mistra-SWECIAs andra programfas. 

likt ett visst scenario verkligen är i förhållande till andra 
möjliga förlopp är dock i regel helt okänt. 

Scenariostudier kan hjälpa forskare att förstå olika pro-
cesser och mekanismer samt vilken roll dessa spelar i ett 
system i förändring. Men de är av mycket begränsat värde 
för en beslutsfattare som ska välja mellan olika åtgärder 
för att möta framtida möjligheter och risker, av den enkla 
anledningen att de inte möjliggör någon uppskattning av 
sannolikhet och risk.

MÅnga faktorEr är vIktIga
Problematiken kan exemplifieras av en skogsägare i Sverige 
som står inför föryngring av sin skog och de val denna med-
för. Ett skogsbestånd som planteras idag kommer troligen 
vara med om kraftiga förändringar av en rad faktorer som 
påverkar trädens tillväxt och livsvillkor under de 70–100 
åren fram till skörd. Temperatur, vattentillgång, molnighet, 
förekomst av snö och tjäle är bara några exempel på de kli-
matrelaterade faktorer som styr trädens tillväxt. Även risken 
för störningar och skador i samband med exempelvis stor-
mar, svampar, insekter och skogsbränder styrs av klimatet. 

Trädvirkets fysiska egenskaper och kvalitet påverkas, 
liksom villkor och kostnader för avverkning och andra sköt-
selåtgärder såsom röjning, gallring och skadebekämpning. 
Vidare påverkas beståndets egenskaper som ekosystem 
och biologiskt samhälle, och därmed dess roll och värde 
för miljön och för biologisk mångfald. Alla dessa typer av 
förändringar kan förväntas i ett geografiskt område mot-
svarande det enskilda skogsbeståndet.

än flEr faktorEr pÅvErkar pÅ En StörrE Skala
På en större skala än det enskilda beståndet eller fastighe-
ten sker samtidigt andra förändringar. Dessa har flera driv-
krafter, även om klimatet också spelar roll. Det handlar om 
samhällets utveckling och människans val. Förändringar 
av populationer, teknologi, marknader och handel medför 
förändringar i efterfrågan och pris på olika skogsprodukter 
och på produkter från andra konkurrerande markanvänd-
ningar såsom jordbruk. 

Från den enskilde skogsägarens synpunkt kan dessa ses 
som externa drivkrafter som påverkar det förväntade eko-
nomiska utfallet av olika trädslags- och skötselval. I ett mer 
storskaligt och långsiktigt perspektiv är bilden mer kom-
plicerad då aggregerade, delvis klimatdrivna, förändringar 
av tillväxten påverkar makroekonomiska faktorer såsom 
priser och teknologisk utveckling. Dessa påverkar i sin tur 
markanvändningsbesluten – och klimatet. Skogen, klimatet 
och ekonomin är delar av jordens komplexa globala system.
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strategisk klimatanpassning, och i sådana fall hur? Leder 
socialt lärande på sikt till ökad anpassningsförmåga inför 
klimatförändringar? Arbetet på detta område pågår inte 
minst inom de programgemensamma fallstudierna. 

SoCIalt lärandE är En vIktIg faktor
En stor del av det som kallas socialt lärande sker informellt 
genom kommunikation och kunskapsutbyte med andra 

bland MIStra-SWECIaS uppgIftEr finns att undersöka vilken 
roll socialt lärande kan spela för anpassningsförmågan i 
samband med klimatförändringar. Fokus ligger särskilt 
på frågor som: Kan olika mötesplatser för socialt lärande 
utgöra en källa till kunskapsuppbyggnad, ökad kapacitets-
byggande och starkare engagemang för anpassning till 
klimatförändringar? Kan avnämare inom sitt verksam-
hetsutövande förändra sitt agerande och sträva efter bättre 

SoCIalt lärandE I fokuS

text | åsa gerger swartling och annika e. Nilsson

När klimatet förändras ställs samhället inför utmaningen att förstå vad som inträffar, översätta 
kunskapen i handling och genomföra anpassningsåtgärder. det informella lärandet mellan olika 
individer, grupper och samhällsnivåer är en viktig grund för samhällsförändringar. 

forSknIng
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människor. Så kallade deltagandeprocesser är därför ett 
naturligt forum för att främja socialt lärande. En miljö som 
främjar interaktion mellan människor med olika perspektiv 
och kunskaper kan öka förmågan till anpassning. Socialt 
lärande har kommit att betraktas som ett kraftfullt verktyg 
för att få till stånd beteendeförändringar och delaktighet 
i arbetet för hållbar utveckling; det fungerar också som 
komplement till traditionella styrmedel som regleringar/
lagstiftning, ekonomiska incitament och information.

En central fråga att besvara inom den pågående sam-
hälls- och beteendevetenskapliga forskningen kring klima-
tanpassning är vilka mekanismer som styr socialt lärande 
och som därmed påverkar, anpassningskapacitet och hand-
lande inför ett förändrat klimat.

Socialt lärande sker ofta löpande och under längre tid, 
eftersom ny kunskap och nya perspektiv sammanflätas med 
gamla kunskaper och erfarenheter. Dessutom krävs ofta en 
stund av reflektion mellan mötestillfällena. Tidsperspektivet 
kan därför vara en viktig faktor i studiet av beteendeföränd-
ringar. Det finns ofta en inneboende tröghet i inlärningens 
effekter på beteendet. 

rESultat av StoCkHolMSfallStudIEn
Utifrån data från gruppmötena i Stockholmsfallstudien 
har utvecklingen i gruppdiskussionerna analyserats. 
Preliminära resultat pekar på att deltagarna till viss del 
ändrat uppfattning om innebörden av regionala klimat-
förändringar. Diskussionerna kretsade i ökande grad kring 
komplexiteten i de faktorer som påverkar möjligheten till 
anpassning samt behovet av övergripande organisatoriska 
förändringar. 

Under de första mötena diskuterades klimatanpass-
ning mest utifrån den egna organisationens perspektiv 
och berörde oftast det interna arbetet eller organisationens 
relation till närliggande kommuner eller samarbetsorga-
nisationer. I senare möten vidgades diskussionerna till ett 
mer övergripande samhällsperspektiv. Samtliga aktörer 
som deltagit i studien har tydligt uttryckt behovet av sam-
verkan inom regionen, av bättre koordinering mellan och 
inom kommuner och mellan lokal, regional, nationell och 
internationell nivå samt av samverkan med berörda parter 
inom näringslivet.

dEltagandE SpElar roll
Enkätsvaren från det tredje fokusgrupptillfället kan tolkas 
som att respondenterna är övervägande positiva till att ha 
deltagit i studien. Det anses ha varit givande att utbyta 
åsikter och erfarenheter med andra aktörer. Mötena sägs 
ha fördjupat perspektiven på klimatanpassning. Många 
har uttalat sig i positiva ordalag om kunskapsutbyte och 
lärande, trots att orden ”kunskap” och ”lärande” avsikt-
ligt uteslutits i formulärets frågor. Ett flertal aktörer anser 
dock att deras deltagande i gruppdiskussionerna inte lett 
till någon grundläggande förändring av deras personliga 
inställning, utan snarare en fördjupad insikt om frågans 
relevans och betydelse i samhället. 

Flera framhåller att de varit angelägna om klimatanpass-
ning sedan tidigare. De negativa kommentarerna är få och 
rör utformningen av mötena (begränsad tid och begränsat 
antal aktörer representerade i gruppen). 

MyCkEt kunSkap oCH SaMvErkan EftErlySES
Ett uppföljningsmöte med deltagarna kom till stånd i maj 
2009 som ett resultat av deltagarnas önskemål. Detta 
kan uppfattas som ett tecken på att många intressenter i 
Stockholmsområdet är engagerade i klimatanpassningsfrågan 
och upplever ett behov av att träffa andra aktörer för utbyte. 

De sammanlagda resultaten tyder på att klimatanpass-
ning är en stor och komplex fråga som kräver kunskap och 
samverkan över både kommun- och organisationsgränser, 
och mellan nationella, regionala och lokala nivåer. En an-
nan insikt utifrån ett lärandeperspektiv är att behovet av ett 
längre processperspektiv inom anpassningsfrågan, samt 
behov av nya samverkansformer och gemensamma fora 
som kan stärka det lokala anpassningsarbetet. 

Uppföljningsintervjuer med deltagarna pågår, men 
några iakttagelser kan göras redan nu. Ett exempel är be-
hovet av att integrera lärandeprocesserna i de rutiner och 
nätverk som redan finns på plats. Skälet är att många som 
arbetar på kommunal nivå saknar tid och resurser för att ta 
på sig nya frågor. Även om enstaka tillfällen att träffa kol-
legor i liknande verksamheter kan var givande, är det lätt 
att halka tillbaka i gamla rutiner om det inte finns stöd för 
ett nytt sätt att tänka inom den egna organisationen eller 
genom direktiv från nationella myndigheter. 
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vattEn oCH StoCkHolMSrEgIonEn
mistra-swecia ska bidra med relevant kunskap som kan omsättas och användas i samhället. det 
handlar om att skapa ökad medvetenhet via dialog och kunskapsstöd. det kan till exempel handla 
om klimatrelaterade frågor kring vatten i våra samhällen, som i stockholmsområdet.

text | oskar wallgren

rEgIonplanEkontorEt I StoCkHolM är en del av Stockholms 
läns landsting och arbetar med planeringsfrågor av regio-
nal eller mellankommunal karaktär. Kontoret leder den 
regionala utvecklingsplaneringen och tar löpande fram 
kunskapsunderlag som stöd för planeringen. Långsiktighet 
(20–40 år), ett helhetsperspektiv och en process som byg-
ger på dialog och samverkan är viktiga. Kontoret samverkar 
främst med länets kommuner, men också med myndig-

heter, näringsliv och intresseorganisationer som verkar i 
regionen. 

Regionplanerare Michael Viehhauser är en av de många 
personer som kommit i kontakt med Mistra-SWECIA. Han 
medverkade i programmets fokus grupper under hösten 
2008 och ingår i det växande nätverk av yrkesverksamma 
som programmet knutit till sig för att löpande kunna sprida 
forskningsresultat direkt till användarna.

IntErvju 



26

2030 och innehåller bland annat gemensamma principer 
för användningen av mark- och vattenresurser i regionen. 

– I RUFS har vi tagit det förändrade klimatet som en 
viktig utgångspunkt i planarbetet. För kommunerna längs 
Mälaren rekommenderar planen att ingen ny bebyggelse 
tillkommer på nivåer under 2,3 meter och även kustkom-
munerna uppmanas i planen att använda sig av en säker-
hetsmarginal av minst 2 meter för ny bebyggelse. Ny be-
byggelse kan planeras så att riskerna minimeras, men den 
befintliga vattennära bebyggelsen som hotas av framtida 
översvämningar är ett problem som vi måste ägna mer 
uppmärksamhet i framtiden, säger Michael.

RUFS 2010 tar också upp klimatrelaterade problem 
kopplade till VA-systemen, reservvattenförsörjningen och 
risken för försämrad dricksvattenkvalitet. Vad händer när ha-
vets nivå överstiger Mälarens normalvattenstånd? Hur kan 
vi säkra dricksvattenförsörjningen – måste vi höja Mälaren 
eller bygga nya skyddsvallar och slussar ute i skärgården?

– Den rumsliga planeringen är förstås en av de samhälls-
sektorer som tydligast påverkas av klimatförändringarna, 
men eftersom planeringen bara omfattar tillkommande 
bebyggelse behöver kommunerna också arbeta med ana-
lyser och åtgärder avseende befintlig infrastruktur och be-
byggelse för att möta klimatförändringarna. 

– En alltmer avgörande fråga även för den rumsliga 
planeringen blir hur vi möter alla förändringar i de eko-
system som levererar viktiga tjänster. Förändringar i hur 
ekosystemtjänster värderas och förvaltas inom planering-
en och politiken skulle kunna minska riskerna för länets 
långsiktiga utveckling, säger Michael.

anpaSSnIngSfrÅgan pÅ dagordnIngEn
Enligt Regionplanekontoret är anpassningsfrågan på dag-
ordningen i alla Stockholmskommuner, ofta i specifika 
projekt. De närmaste åren behöver regionens aktörer göra 
det till en integrerad del i den löpande verksamheten. Detta 
gäller speciellt i den regionala utvecklingsplaneringen och 
den kommunala fysiska planeringen. 

Forskningen borde enligt Michael Viehhauser besvara 
hur detta bäst kan ske. Inom Mistra-SWECIA har forsk-
ningen under det senaste året tagit sikte på denna fråge-
ställning och analyserat hur ett urval av regionens VA-bolag 
tagit sig an klimatförändringarna och ur ett organisatoriskt 
och institutionellt perspektiv beskrivit hinder och möjlig-
heter som finns för anpassning.

– Vi är glada att kunna delta i en dialog med forskningen 
och ser fram mot att följa Mistra-SWECIAs arbete framö-
ver, avslutar Michael Viehhauser.  

– Den typ av kunskap som Mistra-SWECIA bidrar till att 
bygga upp är viktig för att vi i Sverige ska få ut det mesta 
av de resurser vi sätter in för att möta klimatförändring-
arna, säger Michael. 

Han betonar att det är viktigt att vi fortsätter att för-
fina de modeller som används för att beskriva hur det 
framtida klimatet kan bli och dess effekter. Modeller som 
beskriver effekterna under de närmaste årtiondena och 
för mindre geografiska områden behövs för att underlätta 
beslutsfattande. 

Samtidigt måste kunskapen om hur aktörer i prak-
tiken kan hantera anpassningsfrågorna i sina processer 
öka. Har myndigheter den kapacitet som krävs och fung-
erar samarbetet mellan de regionala aktörerna och kom-
munerna tillfredsställande? Fungerar lagstiftningen som 
det är tänkt? Vilka faktorer är avgörande för framgång när 
samhällets förmåga att hantera klimatrelaterade extrem-
händelser ska ökas? 

– Den här typen av kunskap är alldeles nödvändig om 
vi ska kunna utforma planeringsunderlag, stöd och kun-
skapsspridning här i regionen på ett ändamålsenligt sätt, 
betonar Michael. 

Forskningen inom Mistra-SWECIA har bland annat 
inriktats på hur anpassningsfrågor integreras i kommunal 
översiktsplanering. Preliminära resultat visar att hantering-
en av klimatförändringar i dagsläget är person- och händel-
seberoende och att den inte har någon naturlig hemvist i 
de kommunala organisationerna. Från statligt håll ges lite 
styrning. Resultaten pekar också på stora skillnader mel-
lan de kommuner som studerats i Stockholmsregionen.

Stora oCH koStSaMMa bESlut
Klimatförändringarna är kanske inget som den genomsnitt-
lige stockholmaren tänker på särskilt mycket i sin vardag. 
Men i det långa tidsperspektiv som utvecklingsplanering-
en utgår från blir dock frågan central. Enligt Michael drar 
Mälarens och Östersjöns framtida nivåer till sig störst upp-
märksamhet i Stockholmsregionen. Samtidigt är en större 
ombyggnad av Slussen i Stockholm på gång. Även Mälarens 
funktion som dricksvattentäkt är en mycket viktig fråga. 

– Stora och kostsamma beslut kommer att tas de närmsta 
åren och det är förstås nödvändigt att de baseras på ett så 
stabilt underlag som möjligt, konstaterar Michael.

En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2010, är på väg att färdigställas. I planen identifieras 
klimatfrågan som en stor utmaning, både vad gäller minsk-
ningen av regionens klimatpåverkan och anpassningen 
till ett förändrat klimat. RUFS 2010 sträcker sig fram till 
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prograMMEtS EkonoMISka oMfattnIng

faS 1 (pErIodEn 2008–2011)

bEvIljadE IntäktEr (tkr) dISponEraS EnlIgt följandE:

Från mistra 39 000 

Från smhi 4 280 

Från stockholms universitet 3 200 

Från lunds universitet 560 

övrigt 340

totalt: 47 380

koStnadEr (tkr) användS EnlIgt följandE:

    År 2008 2009 2010 2011 totalt

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

ProJekt 1. klimatmodellering 1 510 2 610 2 710 2 750 9 580

ProJekt 2. klimat-ekonomimodeller 1 440 1 850 1 910 1 930 7 130

ProJekt 3. effektstudier och tillämpningar 1 830 3 010 2 340 2 320 9 490

ProJekt 4. klimatanpassningsprocesser 1 420 2 070 2 060 1 620 7 170

ProJekt 0. kommunikation, syntes och integration  230  500 1 070 860 2 650

Programledning 1 990 2 260 2 420 2 940 9 610

strategiskt reserv     1 740

totalt pEr År 8 420 12 310 12 500 12 410

totalt 2008–2011     47 380

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

Not 2. eftersom högskolemoms inte efter 2008 belastar mistras forskningsinvesteringar, är både intäkterna från mistra och programmets kostnader något mindre än  
i programmets redovisade ekonomi 2008.

Not 3. Programledningen omfattar Programsekretariatet , kommunikationsaktiviteter och hemsida, gemensamma arbetsmöten, workshops och seminarier  
samt koordinering av fallstudierna.
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mistra investerar i forskning som löser morgondagens miljöproblem 

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


