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Inledning 
Klimatförändringarna kommer att skapa nya risker i Sverige. Extrema 

väderhändelser och naturolyckor lär bli mer frekventa, så som exempelvis ras, 

skred, översvämningar, värmeböljor, och skogsbränder. Sveriges regering antog 

därför år 2019 en nationell strategi för klimatanpassning, med målet att ”utveckla 

ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar 

genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter” (Prop. 2017/18:163, s. 

62). Myndigheter, länsstyrelser, och kommuner har sedan dess fortsatt att utveckla 

sitt arbete med klimatanpassning. I detta arbete ingår bland annat att bedöma 

klimatpåverkan genom klimat- och sårbarhetsanalyser, fastställa mål för 

klimatanpassningsarbetet och ta fram handlingsplaner för hur målen ska uppnås 

(SFS, 2018:1428). Dock kvarstår frågan om ett klimatanpassat samhälle är resilient. 

Strävan mot ökad hållbarhet och klimatanpassning kräver en kraftig omställning av 

samhället, vilket i sin tur kan skapa nya risker och sårbarheter.  

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har identifierat ett behov 

av att utforska hur samhället, och särskilt området samhällsskydd och beredskap 

kommer att påverkas av den pågående klimatförändringen och vilka 

anpassningsåtgärder som behöver göras för att minska de negativa 

konsekvenserna i samhället. Det övergripande syftet med denna studie är därför 

att genomföra en kunskapsöversikt för att bidra till ökad förståelse för hur ökad 

hållbarhet och klimatanpassning kan påverka samhällets resiliens, samt identifiera 

vilka negativa konsekvenser som kan uppstå i och med de samhällsomställningar 

som görs till följd av ett förändrat klimat. Det specifika syftet är att identifiera 

kunskaps-, forsknings-, och utvecklingsbehov kring klimatanpassning i relation till 

området samhällsskydd och beredskap, och därmed förstå vilka typer av 

beslutsstöd och kunskapshöjande insatser som behövs bland svenska aktörer. 

Utifrån MSBs uppdragsbeskrivning (MSB-70.4) är följande frågeställningar belysta:  

1. Vilka negativa konsekvenser kan uppstå i och med omställningar som 

görs till följd av ett förändrat klimat? 

2. Kan strävan mot ökad hållbarhet och klimatanpassning påverka 

samhällets robusthet, säkerhet och beredskap? Är ett klimatanpassat 

samhälle ett robust samhälle?  

3. Vilka kunskapshöjande insatser behöver myndigheter, kommuner och 

näringsliv? 

4. Vilka typer av beslutsstöd, verktyg, och metoder behövs för att bedöma 

och kvantifiera nya eller förvärrade risker samt för att stödja 

klimatanpassningsarbetet? Hur kan dessa beslutsstöd göras mer 

relevanta och användbara för olika målgrupper? 

I denna rapport presenterar vi en översiktlig sammanfattning av 

kunskapsöversikten. I följande avsnitt beskrivs centrala begrepp och de samband 

som knyter samman begreppen. Vi utvecklar därefter ett konceptuellt ramverk 

som har legat till grund för studiens avgränsningar och analys. Sedan beskriver vi 
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studiens metod och upplägg. Resultaten presenteras i två delar: 1) kunskapsläget 

inom internationell forskning och 2) kunskapsläget i Sverige. Slutligen identifierar 

vi kunskaps-, forsknings-, och utvecklingsbehov och ger rekommendationer för 

framtida forskning. 

Avgränsningar 
Föreliggande studie har avgränsats till att undersöka risker med klimatanpassning i 

Sverige inom områdena transport, energiförsörjning, hälsa, samt dricksvattens- 

och livsmedelsförsörjning. Samtliga områden har identifierats bland de 11 

samhällsviktiga sektorer i Sverige (MSB, 2014). Dessa sektorer innehåller några 

utav samhällets viktigaste funktioner och behöver fungera för att tillgodose den 

svenska befolkningens välbefinnande och hälsa. Dessa sektorer behöver även 

genomgå en kraftig omställning för att möta de nationella målen för 

klimatanpassning. Denna omställning kan skapa nya risker och sårbarheter, och i 

värsta fall minska samhällets resiliens.  

Framtida risker som kan uppstå i och med ökad hållbarhet och klimatanpassning 

är många, vilket gör ytterligare avgränsningar nödvändiga. Studien därför är 

avgränsad till att undersöka hur ökad hållbarhet och klimatanpassning kan påverka 

samhällsskydd och beredskap och hur omställningen kan påverka samhällets 

förmåga att hantera risker och olyckor.  

Definitioner  
Denna del definierar de olika nyckelbegreppen som beskrivs i 

uppdragsbeskrivningen och som ligger till grund för vårt konceptuella ramverk. 

Dessa begrepp innefattar: klimatrisk, klimatsårbarhet, klimatanpassning, 

felanpassning (maladaptation på engelska), samhällsviktig verksamhet, kritisk 

infrastruktur och resiliens. Begreppen återfinns inom forskningsfältet 

katastrofriskhantering och klimatanpassning.  

Många begrepp har liknande betydelse. Det finns därför en risk att begrepp 

blandas ihop och att definitioner inte alltid är i linje med varandra eller kan verka 

motsägelsefulla. Vi har därför strävat efter att utgå från etablerade definitioner som 

också vanligtvis används av svenska myndigheter och i den svenska 

forskningskontexten. Att ha en gemensam och tydlig bild av begreppens 

definitioner har varit avgörande för studiens inramning och avgränsningar.  

Klimatrisk 

Begreppet klimatrisk hänvisar till komponenterna sannolikhet, konsekvens, samt 

åtgärd för de effekter som kan uppstå i och med klimatförändringarna (Adger 

m.fl., 2018; Eckstein m.fl., 2018). Att anpassa samhället till klimatrisker är svårt, då 

det råder stora osäkerheter kring framtidens klimat samt vilka effekter som kan 

uppstå (t ex. Carlsson Kanyama m.fl., 2016).  
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Klimatsårbarhet  

Vi definierar klimatsårbarhet enligt den definition som presenteras av FN:s 

mellanstatliga klimatpanel (IPCC) (2014, s. 7): ”den grad ett system är mottaglig 

samt oförmögen att hantera negativa effekter av klimatförändringarna, inklusive 

klimatvariationer och extrema naturhändelser''.  

Klimatanpassning 

IPCC (2014) definierar klimatanpassning som en anpassningsprocess för att möta 

de faktiska eller förväntade klimatförändringarna. Klimatanpassning syftar till att 

minska eller undvika potentiella negativa effekter som kan uppstå i ett förändrat 
klimat, samt försöka ta vara på möjligheter. Enligt IPCC (2014) finns tre typer av 

klimatanpassning: 

1. Institutionell anpassning – avser institutionella åtgärder och politisk 

styrning som underlättar klimatanpassning, så som finansiell styrning 

(skatter, försäkringar, finanseringprogram efter katastrofer) och lag och 

förordningar (zonindelning, byggregler, naturreservat, kustförvaltning). 

2. Strukturell anpassning – avser främst tekniska åtgärder, vilket inkluderar 

både hårda och mjuka lösningar. Exempel på åtgärder är bland annat 

tekniska lösningar inom till exempel bevattnings- och 

vattenbehandlingssystem, eller ekosystembaserade metoder så som 

naturbaserade lösningar och grön infrastruktur 

3. Social anpassning – avser åtgärder som syftar att minska sårbarhet inom 

samhället i stort, men också inom specifika samhällsgrupper som anses 

särskilt sårbara. Exempel på social anpassning är sociala skyddssystem, 

lärande, kunskapsdelning, och medvetandehöjande insatser. 

Felanpassning  

Felanpassning, som ibland kallas missanpassning, är ett oförutsett och oavsiktligt 

resultat av en anpassningsåtgärd. Felanpassning orsakas ofta av dåligt utformade 

anpassningsåtgärder (Schipper, 2020). Även om begreppet felanpassning inte 

nämns i Sveriges nationella klimatanpassningsstrategi så ger de sju vägledande 

principerna för anpassningsarbetet insikter om hur det kan undvikas. Till exempel 

genom att beakta långsiktig hållbarhet, samordna med åtgärder och insatser för 

minskad klimatpåverkan, samt utforma åtgärder som på sikt gynnar olika 

handlingsalternativ och undviker inlåsningseffekter (Prop. 2017/18:163).  

Samhällsviktig verksamhet 

Samhällsviktig verksamhet omfattar verksamheter, tjänster och infrastrukturer som 

upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för att möta 

samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. I Sverige är begreppet 

kritiska infrastrukturer inräknat i samhällsviktig verksamhet (MSB, 2020).  
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Kritisk infrastruktur  

Kritisk infrastrukturs funktionalitet bidrar till att säkerställa upprätthållandet av 

viktiga samhällsfunktioner (Europeiska kommissionen, 2019). De är 

sammankopplade i sociala, ekologiska, och tekniska system. Dessa är 

grundläggande för att minska sårbarheten hos samhällen samt öka deras resiliens 

mot naturolyckor och andra samhällsstörningar (Mehvar m.fl., 2021). 

Resiliens  

Inom katastrofriskhantering, hänvisar resiliens till förmågan att hantera störningar 

och därför undvika negativa konsekvenser. Resiliens omfattar förmågan att minska 

eller undvika skada, begränsa skada vid en störning, och återhämta systemet efter 

en störning (Cutter m.fl., 2008). Det är viktigt att skilja resiliens från robusthet. 

Begreppen är nära besläktade, och berör samhällets förmåga att fortsätta fungera 

vid en störning (Anderies m.fl., 2013; Meerow m.fl., 2016). Resiliens och robusthet 

skiljer sig dock åt. Robusthet avser ett systems förmåga att motstå påfrestningar 

utan behov av modifiering (Ganjurjav m.fl., 2019). Resiliens å andra sidan fångar 

systemens förmåga att förändras genom att absorbera eller anpassa sig till 

störningen i fråga (Martinez m.fl., 2017).  
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Konceptuellt ramverk  
Vi har skapat ett konceptuellt ramverk för att förstå sambandet mellan de olika 

centrala begreppen, med speciellt fokus på resiliens, samhällsviktig verksamhet, 

och klimatrisker (se figur 1). Enligt ramverket så skapar klimatrisker nya typer av 

ekonomiska och miljömässiga risker, vilket i sin tur kan påverka samhällsviktig 

verksamhet. De tre typerna av klimatanpassning, det vill säga institutionell, 

strukturell och social, är ömsesidigt sammankopplade och bidrar till att bygga upp 

samhällets resiliens på tre nivåer: individ, grupper, och samhälle.  

Samhällsviktig verksamhet är tätt sammankopplade i ett nätverk, vilket innebär att 

kaskadeffekter kan uppstå vid ett avbrott. Kaskadeffekter innebär att om 

störningar uppstår i en samhällsviktig verksamhet så kan andra infrastrukturer i sin 

tur påverkas. Till exempel, ett strömavbrott kan leda till störningar inom 

transportsektorn, kommunikation, och vattenförsörjning. Dessa kritiska 

beroenden kan leda till felanpassning, vilket gör det svårt att välja en lämplig 

anpassningsåtgärd inom en viss sektor då den också kan påverka andra sektorer 

och därför paradoxalt nog öka samhällets sårbarhet istället för dess resiliens.  

 
Figur 1. Studiens konceptuella ramverk. 

 

Sammanfattningsvis, vi avser att använda oss utav det konceptuella ramverket för 

att navigera den komplexitet som uppstår inom arbetet med klimatanpassning. Vi 

identifierar anpassningsåtgärder utifrån de tre olika typerna, och kontrollerar 

därefter hur dessa kan skapa nya risker och därmed minska resiliensen för 

individer, grupper, och samhället.  
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Metod 
Kunskapsöversikten bygger på två metoder: i) granskning av vetenskapliga studier 

på internationell nivå och ii) en inventering av svenska rapporter och andra källor 

som inte publiceras i akademiska tidskrifter (s.k. grå litteratur). De vetenskapliga 

studierna begränsades till sekundärforskning, d.v.s. tidigare forskningsöversikter 

eller systematiska granskningar. För granskningen av grå litteratur har vi framför 

allt fokuserat på centrala myndigheters arbete med risk och anpassning i en svensk 

kontext. Nedan beskriver vi metoderna i mer detalj. 

Studien har genomförts av en grupp på fem forskare vid Stockholm Environment 

Institute (SEI) huvudkontor i Stockholm. Samtliga med expertis av forskning 

inom katastrofriskhantering och klimatanpassning, samt tidigare erfarenhet av att 

genomföra litteraturöversikter. Forskarna har genomfört studien i nära dialog med 

varandra och har tagit gemensamma beslut kring utformandet av 

forskningsprotokoll inklusive sökstrategi och ramverk för analys. Samtliga har varit 

aktiva i diskussioner kring resultat och slutsatser. Utöver det har en referensgrupp 

med fyra forskare från SEI med sektorsspecifik kunskap samt god kännedom om 

den svenska kontexten såväl som det internationella forskningsläget tagit del av 

preliminära resultat och bidragit med ytterligare input under ett möte. Forskarnas 

kommentarer inkluderade bland annat tips om relevant litteratur, nya perspektiv, 

och bekräftelse av resultat. För att säkerställa studiens relevans har projektgruppen 

även haft en dialog med MSB kring studiens avgränsningar och inriktning. 

Paraplygranskning – Kunskapsläget inom 
internationell forskning  
Forskningsfrågorna besvarades genom en paraplygranskning (Aromataris m.fl., 

2015) där vi fokuserade på tidigare forskningsöversikter eller systematiska 

granskningar i syfte att sammanfatta det befintliga kunskapsläget. Vi ansåg att 

denna metod var särskilt relevant med tanke på studiens breda syfte. En 

paraplygranskning kan också ge en snabb överblick över det nuvarande 

forskningsläge, och ge en god grund för en omfattande sammanfattning.  

För att strukturera granskningen och säkerställa dess transparens och 

repeterbarhet utgick vi i stora drag ifrån principer inom så kallade systematiska 

litteraturöversikter (se t.ex., Haddaway m.fl., 2015) men som anpassats och 

förenklats utifrån studiens något begränsade förutsättningar. Ett 

forskningsprotokoll (se ruta 1) utformades som beskriver granskningens olika steg 

och avvägningar (t.ex., Dawkins m.fl., 2019).  
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Ruta 1. Forskningsprotokoll  

Steg 1. Sökstrategi 

Steg 2. Litteratursökning  

Steg 3. Urval och avgränsning av litteratur  

Steg 4. Kompletterande litteratursökningar 

Steg 5. Kodning av data  

Steg 6. Syntes och rapportering 

Källa: Anpassad efter Dawkins m.fl. (2019) 

Steg 1. Sökstrategi 

Sökstrategin utformades baserat på studiens centrala begrepp och det konceptuella 

ramverket: klimatanpassning, felanpassning, anpassningsåtgärd, kritisk 

infrastruktur, samhällsviktig verksamhet, och resiliens. Begreppen översattes till 

engelska. Olika kombinationer av begreppen testades för att säkerställa urvalets 

relevans och omfattning, vilket resulterade i följande söksträng: 

TITLE-ABS-KEY ‘‘(climate adaptation OR maladaptation OR adaptation measure OR 

adaptation) AND (critical infrastructure OR vital infrastructure OR societal service) AND 

(societal resilience OR resilience)’’ 

Steg 2. Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes sedan i två vetenskapliga databaser: (i) ScienceDirect 

och ii) Scopus. Sökningen begränsades med hjälp av sökfilter. Vi inkluderade 

endast dokument som publicerats någon gång under de senaste sju åren, det vill 

säga 2015–2021. Detta för att fånga de senaste forskningsrönen, men också för att 

reflektera Parisavtalet som antogs 2015. Sökningarna gav 1498 träffar, varav 51 

dubbelexemplar exkluderades.  

Steg 3. Urval och avgränsning av litteratur 

Detta steg skedde genom att vi utvecklade och applicerade inkluderings- och 

exkluderingskriterier. Vi granskade publikationerna och exkluderade därefter de 

publikationer som inte var av relevans för studiens syfte. Följande kriterier 

applicerades:  

 Typ av studie: Dokumenten behövde vara en litteraturöversikt. 

 Ämnesområde: Dokumenten behövde fokusera på något utav följande 

begrepp i enlighet med det konceptuella ramverket: klimatanpassning, 

felanpassning, riskhantering, resiliens, infrastruktur, och samhällsviktig 

verksamhet. Studier som berörde klimatförändringarnas effekter, 

samhällsomställningar, eller som var inriktade på minskad klimatpåverkan 

exkluderades.  

 Språk: Dokumenten behövde vara skrivna på engelska. 
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 Geografiskt fokus: Internationellt (d.v.s ingen geografisk avgränsning i detta 

steg)  

 Tidsram: 2015–2021  

Resultaten importerades till programvaran Rayyan (Ouzzani m.fl., 2016). Vi 

filtrerade urvalet i Rayyan utifrån ovan, vilket resulterade i 249 artiklar. Sedan 

granskade vi dokumenten utifrån deras titel och abstrakt, vilket gav oss ett urval på 

116 dokument för vidare analys i steg 5.  

Steg 4. Kompletterande litteratursökningar 

En kompletterande litteratursökning genomfördes då vi upptäckte att en del 

litteratur om felanpassning saknades. Vi genomförde därför ännu en sökning med 

speciellt fokus på litteraturstudier som handlar om felanpassning. Olika 

kombinationer testades, vilket resulterade i följande söksträng:  

TITLE-ABS-KEY ("maladapt*"  AND  "climate change"  AND  review*  OR  "gap 

analysis"  OR  "evidence gap*"  OR  *synthes*  OR  "evidence map*"  OR  "systematic 

map*"  OR  meta-analys*  OR  metaanaly*  OR  scoping  OR  "literature overview*"  OR  

meta-aggregation*  OR  metaaggregation* ) 

Sökningen genomfördes i Scopus. Ett sökfilter applicerades. Vi inkluderade bara 

dokument publicerade 2015–2021. Dokumenten behövde vara på engelska. Här 

begränsades studiernas geografiska fokus till studier från OECD länder. 

Sökningen gav 54 träffar, varav 8 ansågs relevanta utifrån studiens syfte och 

avgränsningar (se ovannämnda kriterier). Dessa adderades därför till urvalet av 

litteratur.  

Dessutom genomförde vi en intuitiv Google-sökning för att säkerställa att vi 

fångat alla relevanta dokument med särskilt fokus på beslutsstöd och 

felanpassning. Här inkluderades dessa sökord: ‘‘adverse impact”, ‘‘climate 

adaptation’’, ‘‘negative impact’’, och ‘‘decision-support”. Totalt hittade vi 

ytterligare 27 dokument. Dessa adderades till det slutgiltiga urvalet på 151 

dokument. 

Steg 5. Kodning av data  

Kodningen genomfördes med hjälp utav Rayyan. Vi läste och kodade 151 

dokumenten utifrån forskningsfrågorna. Vi undersökte de följande områdena för 

att besvara forskningsfrågorna: typ av anpassningsåtgärder, sektorer, 

utvärderingsmetoder, felanpassning och konsekvenser, beslutsstöd samt 

forskningsluckor och kunskapsbehov.  

Steg 6. Syntes och rapportering  

Avslutningsvis syntetiserades resultaten för sammanställning i denna rapport. 

Resultaten presenteras i tabeller och figurer för att visualisera resultatet samt 

säkerställa transparens.  
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Inventering av grå litteratur – Kunskapsläget i 
Sverige 

Paraplygranskningen kompletterades sedan med en inventering av grå litteratur, 

för att bättre förstå hur svenska myndigheter arbetar med klimatanpassning och 

vilka risker de har identifierat i och med strävan mot ökad hållbarhet. Här 

breddades fokuset något i jämförelse med paraplygranskningen, för att fånga de 

risker som kan uppstå i och med ökad hållbarhet och samhällsomställning. 

Först granskade vi svenska myndigheters handlingsplaner för klimatanpassning. Vi 

valde att fokusera på myndigheter då de har en central roll i svenskt arbete med 

klimatanpassning, och i att initiera, stödja, och utvärdera anpassningsåtgärder inom 

sina respektive ansvarsområden. Ett urval av myndigheter gjordes genom att först 

se vilka myndigheter som omfattas av förordningen om myndigheters 

klimatanpassningsarbete (2018:1428). Sedan valdes de myndigheter som arbetar 

med frågor rörande transport, energiförsörjning, hälsa, samt dricksvattens- eller 

livsmedelsförsörjning. Utifrån dessa myndigheter ansågs sedan 8 myndigheter vara 

utav särskild relevans: Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och 

Vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 

Jordbruksverket, och Transportstyrelsen. Boverket hade inte publicerat sin 

handlingsplan. Handlingsplanerna analyserades sedan utifrån forskningsfrågorna 

och det konceptuella ramverket, med särskilt fokus på felanpassning, 

forskningsluckor, och beslutsstöd. Vi sammanställde sedan all data, och 

presenterade den utifrån utmärkande teman. 

Insamlingen av grå litteratur fortsatte sedan genom riktade sökningar på 

ovannämnda myndigheters hemsidor. Sökningen innehöll nyckelord relaterade till 

studiens frågeställning, så som anpassning, hållbarhet, omställning, risk, robusthet, 

resiliens, framtid, scenario, med mera. Sökningen kompletterades med intuitiva 

sökningar på Google. Denna sökning vidgade urvalet till att även inkludera 

litteratur från Länsstyrelsen Skåne, Kristianstad kommun, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, och SMHI. Total inkluderades ytterligare 15 dokument, som 

inkluderade forskningsrapporter, framtidsscenarier, utbyggnadsplaner, 

konsekvensbeskrivningar och en tillsynsvägledning. Alla dokument uppfyllde 

följande kriterier:  

 Dokumenten behövde fokusera på svenska sammanhang. 

 Dokumenten behövde vara skrivna på svenska eller engelska. 

 Dokumenten behövde vara någon form av grå litteratur för att undvika 

överlappningar med paraplygranskningen.  

 Dokumenten behövde beröra något utav följande områden: riskhantering, 

klimatanpassning, transport, energiförsörjning, hälsa, samt dricksvattens- 

eller livsmedelsförsörjning. 



 

13 

 Dokumenten behövde undersöka ökad hållbarhet och klimatanpassning, 

samt nämna möjliga risker, felanpassning, eller kunskapsluckor relaterat till 

dessa. 

Dokumenten kodades sedan utifrån de fem forskningsfrågorna, med särskilt fokus 

på felanpassning, forskningsluckor, och beslutsstöd. Sedan sorterades resultaten i 

olika teman, och presenterades i en sammanställning. 

Begränsningar  
Klimatanpassning, katastrofriskreducering, och felanpassning är mycket breda 

forskningsfält vilket gjorde det svårt att fånga all potentiell litteratur. 

Avgränsningar var därför nödvändiga. Det finns alltså ett flertal begränsningar 

med den valda metoden.  

Tabell 1. Litteraturgranskningens olika sökningar och antal dokument som genererats.  

Typ av sökning Antal 

Inledande litteratursökning – Scopus och ScienceDirect 116 

Kompletterande litteratursökning – med söksträng 8 

Kompletterande litteratursökning – intuitiv Google-sökning 27  

Grå litteratur – handlingsplaner 7 

Grå litteratur – övrigt  15 

Totalt  173 

 

Vi valde också att fokusera på litteraturöversikter för att snabbt få en förståelse för 

nuvarande kunskapsläge och forskningsluckor (Aromataris m.fl., 2015). Andra 

relevanta dokument kan därför ha exkluderats. Dessa dokument kan ha fångat 

andra perspektiv. Dessutom inkluderades endast litteratur publicerad mellan 2015–

2021. 

Vissa begränsningar uppstår även i och med den valda söksträngen. Söksträngen 

fångade bara artiklar som fokuserade på klimatanpassning och resiliens i relation 

till samhällsviktig verksamhet. Dock visade det sig att det finns lite tidigare 

forskning på hur infrastruktur kan leda till felanpassning. Vi gjorde därför en 

kompletterande litteratursökning som enbart fokuserade på felanpassning. Denna 

sökning kan också innehålla brister, då den inte inkluderade alla möjliga 

synonymer. Sökningen inkluderade även endast litteratur från OECD-länder, och 

kan därför ha missat andra relevanta dokument. Det pågår forskning kring 

felanpassning i utvecklingsländer (Brockhaus m.fl., 2021; Warnatzsch & Reay, 

2020), vilket inte inkluderades i detta stadie.  

Inventeringen av grå litteratur begränsades av samma kriterier som nämnts ovan, 

men också till de utvalda myndigheterna. Vi fångade därför inte information från 

näringsliv, universitet, och civilsamhälle. Dessutom kan relevanta myndigheter ha 

exkluderats på grund av uppgiftens tidsbegränsningar, men framtida studier bör 

inkludera dessa. Till exempel, Skogsstyrelsen inkluderades inte i urvalet av 

myndigheter då deras arbete inte är direkt kopplat till de utvalda sektorerna. Dock 
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arbetar Skogsstyrelsen med biomassa och bioenergi, och skulle därför kunnat ge 

ytterligare insikter. Andra expertmyndigheter som inte ingick är Statens 

geotekniska institut (SGI) och Statens geologiska undersökning (SGU) liksom 

branschorganisationer som Svensk Vatten och Svensk Försäkring.   
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Resultat  
Först ger vi en överblick över de granskade dokumenten. Sedan presenteras 

föreslagna anpassningsåtgärder inom internationell forskning. Därefter diskuterar 

vi negativa konsekvenser och felanpassning som kan uppstå till följd av 

anpassning och ger exempel från både internationell forskning och svensk grå 

litteratur. Här utgår vi från fem olika områden: miljö; social; ekonomisk; teknisk, 

och övergripande konsekvenser. Vi har särskilt fokus på vattenförsörjning, 

livsmedel, energi, transport, och hälsa. Vissa sektorer är mer representerade än 

andra, vilket tyder på forskningsluckor. Avslutningsvis ger vi en sammanfattning 

av olika former av beslutsstöd samt presenterar de kunskapsluckor som 

identifierats i både den internationella forskningen och den svenska litteraturen.  

Överblick  
Vi granskade totalt 173 dokument, varav 151 vetenskapliga artiklar och 22 svenska 

rapporter. Ungefär hälften av den vetenskapliga litteraturen var teoretisk, medan 

andra halvan var empirisk där anpassningsåtgärder utvärderades. Av den 

vetenskapliga litteraturen så var de flesta publicerade någon gång mellan 2018–

2021. Internationell forskning fokuserade på flera olika sektorer vilka presenteras i 

figur 2. Vanligast var att kombinera flera sektorer som till exempel vatten och 

energi eller infrastruktur i vid bemärkelse (28 %), tätt följt av vattenförsörjning 

(25 %). Därefter är livsmedel den tredje vanligaste sektorn (17 %). Miljö och 

energi stod för 10 respektive 8 % av studierna medan offentlig förvaltning stod för 

6 %. Endast 3 respektive 2 % berörde sektorerna transport och hälsa.  

Figur 2 2. Fördelning av sektorer som fanns representerade i den 

internationella litteraturen. 
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Inom grå litteraturen (figur 3) var det vanligast att undersöka risk och 

klimatanpassning utan någon specifik sektor i åtanke (38 %), följt av transport 

(17 %) och energi (17 %). Livsmedel och hälsa stod för 8 % vardera, medan 13 % 

av grå litteraturen undersökte frågor kopplade till vatten.  

Föreslagna anpassningsåtgärder  
Inom de vetenskapliga studierna nämns oftast institutionella anpassningsåtgärder 

(37 %), och därefter strukturella anpassningsåtgärder (28 %). En del kombinerar 

olika typer av anpassningsåtgärder (22 %). Färre undersöker sociala 

anpassningsåtgärder (13 %). Tabell 2 sammanfattar de olika anpassningsåtgärderna 

utifrån respektive sektor. 

Vi undersökte inte anpassningsåtgärder i Sverige. Detta med anledning av att 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) redan sammanställer 

myndigheters klimatanpassningsarbete i enlighet med 

klimatanpassningsförordningen (2018:1428). Enligt Hjerpe m.fl., (2021) föreslår 

myndigheter 325 anpassningsåtgärder inom framför allt areella näringar, natur och 

miljö, bebyggelse och byggnader, vattenförsörjning, och hälsa. Många 

anpassningsåtgärder nämns så som: förbättrade kunskapsunderlag om bland annat 

klimatförändringar, klimateffekter, och klimatanpassning; integrering av 

klimatanpassning i ordinarie verksamhet; tydliggörande av ansvarsområden; 

planerad reträtt; och strukturell anpassning. 

Ungefär hälften av de vetenskapliga artiklarna utvärderade anpassningsåtgärder. 

De flesta fokuserade dock på positiva konsekvenser, med särskilt fokus på så 

kallade positiva bieffekter (co-benefits på engelska) som kan uppstå mellan olika 

sektorer. Enligt Choi m. fl. (2021) bedrivs forskning kring klimatanpassning och 

dess positiva konsekvenser framför allt i Europa och Nordamerika. Få studier 

Figur 3. Fördelning av sektorer som fanns representerade i den svenska grå 

litteraturen. 
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bedömde vilka negativa konsekvenser som kan uppstå. I nästa avsnitt går vi in på 

djupet kring vad dessa negativa konsekvenser kan innebära miljömässigt, socialt, 

ekonomiskt, tekniskt, och på övergripande nivå. 

Tabell 2: Föreslagna anpassningsåtgärder inom vetenskapliga studier. 

Sektor Typ av 

anpassning 

Exempel Referenser  

Vatten-

försörjning 

Institutionell 

Integrerad vattenförvaltning; ramverk kring avlägsnande 

och återinförande av infrastruktur; institutionella ramverk; 

deltagandemetoder i offentlig förvaltning; ramverk kring 

vattenåtervinning; ramverk kring avsaltning; riktlinjer; 

beslutsfattande inom vattenresursteknik; inkluderande 

förvaltningsprocesser 

(Dobler-Morales & Bocco, 

2021; Everard, 2020; 

Grantham m.fl., 2019; Khan 

m.fl., 2015; Lassiter, 2021; 

Lee & Jepson, 2020; 

Mutambara m.fl., 2016; 

Remmington, 2018; Scott 

m.fl., 2020; Stringer m.fl., 

2021) 

Strukturell Bevattningssystem; naturbaserade lösningar; 

övervakningsprogram för vattenkvalitet; avsaltning, 

återvinning och återbruk av avloppsvatten; numeriska 

experiment och omläggning av kustförsvar; 

sammankoppling mellan varningssystem och offentlig 

förvaltning 

(Chaumillon m.fl., 2017; 

DeNicola m.fl., 2015; Ferreira 

m.fl., 2018; Richards m.fl., 

2015; Sahani m.fl., 2019; 

Thapa m.fl., 2016)  

Social 

Samförvaltning av vattenresurser genom kunskapsutbyte; 

översvämningsmodeller som grund för individuellt och 

socialt lärande; riskkommunikation kring översvämning 

(Cools m.fl., 2016; Kuang & 

Liao, 2020; Lemos, 2015) 

Energi 

Institutionell  Sektorsövergripande samarbeten vid riskanalyser (Gerlak m.fl., 2018)  

Strukturell 

Förnybar energiteknik; vattenkraft; globala modeller för att 

planera framtidens förnybara energikällor; klimatprognoser 

och nätverksbaserad modellering och simulering 

(Adil & Ko, 2016; Brockway & 

Dunn, 2020; Ruffato-Ferreira 

m.fl., 2017; Sample m.fl., 

2015; Suman, 2021) 

Social Indikatorer för sociala konsekvenser som kan uppstå i och 

med förnybar energi; sociala aspekter angående odling av 

energigrödor 

(Baumber, 2018; Carbajo & 

Cabeza, 2019) 

Livsmedel-

försörjning 

Institutionell  

Sektorsövergripande planering genom certifieringssystem; 

förvaltning av naturresurser på en mikro-nivå; förvaltning 

av ekosystem genom nya förvaltningsprocesser; 

utvärdering av livsmedelsförsörjningsprogram; nya 

styrdokument och strategier; ekosystemtjänster inom 

landskapsförvaltning 

(Karimi m.fl., 2018; McKune 

m.fl., 2015; Morrison m.fl., 

2020; Singh m.fl., 2019; 

Verburg m.fl., 2019) 

Strukturell Naturbaserade lösningar; scenariomodellering om torka; 

energibesparande luftbehandlingssystem för djurhållning; 

mark- och vattenvårdsteknik för hållbart jordbruk; nya 

agroekosystem; modeller för simulering av grödor; 

agroekologiska metoder 

(Ibrahim m.fl., 2021; Kazemi 

m.fl., 2018; Partey m.fl., 2018; 

Schauberger m.fl., 2020; 

Tramblay m.fl., 2020; Vignola 

m.fl., 2015) 

Social 
Erbjuda klimattjänster och väderprognoser via mobiler; 

deltagarmetoder 

(Galappaththi m.fl., 2019; 

Sowman, 2020; Yegbemey & 

Egah, 2021)  

Miljö 

Institutionell  Ledarskap och kommunikation för naturbaserade 

lösningar; grön infrastruktur; riktlinjer och handlingsplaner 

för restaurering; värdering av ekosystem; förvaltning av 

korallrev; förebyggande samt flexibla strategier inom 

naturresursförvaltning 

(Ferro-Azcona m.fl., 2019; 

Folkersen, 2018; Hiers m.fl., 

2016; Pauleit m.fl., 2019; 

Perry, 2015; Weiskopf m.fl., 

2020) 
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Strukturell 
Bioretention för minskning av föroreningar; 

naturbaseradelösningar 

(Liu m.fl., 2020; Moyo m.fl., 

2021) 

Offentlig 

förvaltning 

Institutionell  Livscykelanalys; kommunala anpassningsinitiativ; 

nationella kustanpassningsplaner; transnationella 

kommunala nätverk; socialbidragsprogram 

(Agrawal m.fl., 2020; Nagy 

m.fl., 2019; Pietrapertosa 

m.fl., 2018) 

Transport 

Strukturell 
Elektrifiering av transportsektorn och inköp av förnybar 

energi  
(Greer m.fl., 2020) 

Social Beteendeförändring och planerad reträtt med exempel 

från transportsektorn. 

(Dundon & Abkowitz, 2021) 

Hälsa Institutionell Partnerskap och multisektoriellt tillvägagångssätt (Bowen & Ebi, 2015) 

Allmän 

Institutionell  Nationell samordning inom energi- och 

dricksvattenförsörjning; robust beslutsfattande; 

finansiering av naturbaserade lösningar genom värderings 

och redovisningsmetoder; riktlinjer, lagar, och 

handlingsplaner; klimatfinansering; och finansiell 

inkludering 

 

(Bhave m.fl., 2016; Chirambo, 

2016; A. Ernst, 2019; Tang, 

2019; Toxopeus & Polzin, 

2021) 

Strukturell Riskanalyser  (Terzi m.fl., 2019) 

Social Kunskap och information om klimatanpassning; socialt 

kapital; deltagandemetoder; resiliens som 

tillvägagångssätt för sektorsövergripande samarbete  

(Cradock-Henry m.fl., 2019; 

Ge m.fl., 2016; Muccione 

m.fl., 2019; Petzold & Ratter, 

2015) 

Felanpassning - konsekvenser som kan uppstå  
Vi valde att fokusera på de negativa konsekvenser som kan uppstå i och med 

klimatanpassning och en strävan efter ökad hållbarhet, med fokus på vilka nya 

risker som kan skapas och hur de påverkar samhällets säkerhet och beredskap. Vi 

undersökte felanpassning utifrån fem sektoriella fokusområden: transport, 

energiförsörjning, hälsa, dricksvattens- och livsmedelsförsörjning. Vissa sektorer är 

mer representerade än andra, där energi, dricksvattens- och livsmedelsförsörjning 

är överrepresenterade. Detta kan tyda på en forskningslucka kring hur 

felanpassning kan uppstå inom hälsa och transport.  

Felanpassning presenteras här utifrån fem olika områden: miljö; social; 

ekonomisk; teknisk, och övergripande konsekvenser.  
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Tabell 3. Sammanställning av felanpassning som kan uppstå till följd av 

anpassningsåtgärder inom olika kategorier och sektorer.  

Kategori Sektor Anpassningsåtgärd Felanpassning 

Miljö 

Livsmedel Jordplöjning, 

jordbearbetning, 

dräneringssystem, och 

gödningsmedel 

Näringsläckage 

Expandering av 

jordbruksmark, ny 

markanvändning, och nya 

grödor 

Negativa konsekvenser för biologisk mångfald 

och introducera nya invasiva främmande arter 

Förflyttning av 

livsmedelsproduktion 

utomlands 

Ökat tryck på naturresurser i andra länder 

Bevattningssystem Minskade grundvattennivåer 

Vatten-

försörjning 

Vattenåtervinning Försämrad vattenkvalité  

Avsaltning  Kräver stora mängder kapital, energi, och 

överföringsledningar, och kan försämra 

havsvattenkvalitet och biodiversitet 

Kustskydd Negativ påverkan på biodiversitet. Kan också 

öka risken för översvämning på andra platser. 

Naturbaserade kustskydd kan introducera invasiva främmande arter  

Energi Vattenkraft Negativ påverkan biodiversitet  

Vindkraft Påverkar fågelliv, fladdermöss, och insekter  

Bioenergi  Negativ påverkan biodiversitet och kan leda till 

fortsatta utsläpp av växthusgaser 

Sociala 

Livsmedel Bevattningssystem i torra 

områden 

Bromsar omställningen bort från 

jordbrukssektorn 

Vatten-

försörjning 

Avsaltning Ojämn fördelning av kostnad och nyttor 

Kustskydd Befolkningsomflyttning, stresskänslor, 

gentrifiering, och nya ojämlikheter.  

Hälsa Bekämpningsmedel Negativa hälsokonsekvenser 

Vedeldning Negativa hälsokonsekvenser 

Övervakning Kränkning av individens privatliv 

Transport Ökade transportkostnader Minskar tillgänglighet och krymper 

arbetsmarknaden på landsbygden  

Ekonomiska 

Livsmedel Nya investeringar Ökade utgifter minskar anpassningsförmåga 

Exportrestriktioner  Drabbar andra länder som inte kan importera 

mat. 

Vatten-

försörjning 

Avsaltning Kostnadsineffektivt och därför minskar 

anpassningsförmåga. Kan också öka 

efterfrågan på vatten och energi. 

Energi Investeringar i elnät Drabbar låginkomsttagare  
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Luftkonditionering Ökar toppbelastningen, nätkostnaderna, 

koldioxidutsläppen och slutligen elpriser vilket 

drabbar låginkomsttagare.  

Effektivering Sänker priser och ökar efterfrågan 

Elektrifiering  Ökat elberoende och importberoende 

Höjda skatter på fossila 

bränslen 

Ekonomiska verksamheter förflyttas utomlands 

Tekniska 

Vatten-

försörjning 

Kustskydd Minskar flexibilitet, skapar en inlåsning, erosion, 

kostnadsineffektiv, och skapar 

underhållsbehov. 

Storskalig infrastruktur Minskar samhällets förmåga att anta nya 

lösningar utifrån ny kunskap eller information 

Energi Diversifierat och 

decentraliserat 

energisystem 

Svåröverskådligt, svårare med 

resurshushållning, ökad risk för elavbrott, 

negativ påverkan på ö-drift 

Transport Ökad användning av 

järnvägar 

Fler olyckor och minskad tillgänglighet 

Fler elbilar Minskad framkomlighet 

Övergripande 

Livsmedel Buffertzoner Minskad inkomst för bönder 

Vatten-

försörjning 

Kustskydd Skapar konflikter och ökar exponering för 

översvämningar. Kan öka energianvändning 

och konsumtion av råvaror  

Avsaltning Ökar energianvändning, utsläpp av 

växthusgaser, och elpriser  

Energi  Vind- och solkraft Kräver sällsynta metaller 

Transport Nya fordon Ökad konsumtion av råvaror så som sällsynta 

metaller 

Miljömässiga konsekvenser  

Ökad hållbarhet och klimatanpassning kan leda till negativ påverkan på 

biodiversitet och ekosystem. Detta kan i sin tur generera kaskadeffekter och 

således skapa nya risker och därmed öka belastningen på myndigheter som arbetar 

med samhällsskydd och beredskap.  

Internationell forskning  

Enligt Neset (2019) så kan klimatanpassning inom jordbrukssektorn leda till 

negativa konsekvenser inom biodiversitet och ekosystem. Jordplöjning, 

jordbearbetning, dräneringssystem, och gödningsmedel ökar risken för 

näringsläckage, vilket i sin tur kan skapa stora miljöproblem. Neset (2019) nämner 

också att anpassningsåtgärder som avser att minska näringsläckage kan skapa en 

grogrund för invasiva främmande arter och skadedjur. Framtidens jordbruk lär 

också expandera, vilket kommer leda till ny markanvändning och nya grödor vilket 

i sin tur kan skapa negativa konsekvenser för biologisk mångfald och introducera 

nya invasiva främmande arter. Kazemi (2018) drar en liknande slutsats, men lägger 
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till att integrering av biologisk mångfald i jordbruksmetoder är dömt att misslyckas 

om jordbruket expanderar och intensifieras. Dessutom, DeNicola m.fl. (2015) 

anser att om livsmedelsproduktionen förflyttas utomlands så kan det öka trycket 

på naturresurser i andra länder.  

Negativa miljömässiga konsekvenser kan också uppstå inom 

dricksvattenförsörjningssektorn. DeNicola m.fl. (2015) nämner två exempel, 

nämligen återvinning av vatten och avsaltning. Återvinning av vatten kan påverka 

vattenkvaliteten negativt och därmed jordbrukssektorn då det kan introducera 

föroreningar och förhöjda nivåer av natrium. Avsaltning kan leda till miljöproblem 

då det kräver stora finansiella resurser, energi, och överföringsledningar, och kan 

försämra både havsvattenkvalitet och biodiversiteten i den marina miljön. I 

dagsläget finns dessutom ingen lösning för att återvinna saltlake från 

avsaltningsprocessen. 

Anpassningsåtgärder kan också minska grundvattennivåer, vilket i sin tur kan 

orsaka negativa miljömässiga konsekvenser. Neset m.fl. (2019) fann att 

jordbruksmetoder och bevattningssystem kan leda till minskade 

grundvattennivåer, vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser för 

livsmedelsproduktion och drickvattensförsörjning. Detta är framförallt fallet om 

det saknas lagar och riktlinjer, och kan leda till försaltning av grundvatten samt 

förstörning av våtmarker (Juhola m.fl., 2016). I Atteridge och Remlings (2018) 

studie visades att användning av grundvatten kan förflytta sårbarheter mellan 

ekosystem och individer, vilket kan skapa nya risker inom livsmedelsförsörjning 

och miljö. 

Kustskydd kan förändra den naturliga morfologin, och därför leda till negativa 

konsekvenser för den marina biodiversitet och ekosystemtjänster (Atteridge & 

Remling, 2018; Enríquez-de-Salamanca m.fl., 2017).  

Svensk kontext 

Så som också nämns inom den internationella forskningen, så kan kustskydd i 

form av fysiska konstruktioner så som invallningar, vattenreglering, och 

markavvattning öka stressen på ekosystem och i värsta fall leda till en förlust av 

viktiga ekosystemtjänster (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; Hjerpe m.fl., 2021; 

Naturvårdsverket, 2019). Dessutom nämns att konstruktionen av ett yttre 

kustskydd kan påverka naturvärden negativt genom till exempel buller, erosion, 

och stress för lokala arter (Länsstyrelsen Skåne, u.å.). I Sverige framhålls ofta 

naturbaserade kustskydd som mer robusta än grå infrastruktur och det understryks 

att de har många nyttor (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; Naturvårdsverket, 

2019). Däremot kan naturbaserade lösningar i kustområden ha negativ påverkan 

på lokala ekosystem, då de kan introducera invasiva främmande arter (Hjerpe m.fl., 

2021; Jaramillo m.fl., 2021).  

Precis som inom internationell forskning, så visade litteraturen från den svenska 

kontexten att jordbrukssektorn kan ge upphov till negativa konsekvenser för 

biodiversitet och ekosystem (Hjerpe m.fl., 2021; Naturvårdsverket, 2019). I Sverige 
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lär jordbrukssektorn under vissa årstider ha ett ökat bevattningsbehov medan 

under andra årstider kan behöva använda markavvattningsområden. Även detta 

kan påverka biologisk mångfald och ekosystem, samt öka samhällets sårbarhet 

(Hjerpe m.fl., 2021; Jaramillo m.fl., 2021; Naturvårdsverket, 2019).  

Till skillnad från internationell forskning, så fann vi i den svenska litteraturen att 

ren energi kan ha negativ påverkan på biodiversitet samt ekosystem. Ökad 

hållbarhet kräver en omställning inom energisektorn, där vattenkraft ofta framhålls 

som ett bra föredöme. Nederbörd lär dessutom öka i ett förändrat klimat, vilket i 

sin tur innebär mer vatten som kan användas för vattenkraft. Detta kan dock 

påverka biodiversitet och ekosystem negativt, då vattenkraftverk hindrar arter att 

nå sina habitat (Havs- och vattenmyndigheten, 2018). Landbaserad vindkraft kan 

också medföra problem, då de påverkar fågelliv, fladdermöss, och insekter 

(Linnell, 2020). 

Det finns också risker med bioenergi. Biomassa är koldioxidneutralt, och kan 

ersätta fossil energi. Bioenergi är enligt många avgörande för en omställning till ett 

klimatneutralt samhälle (Linnell, 2020). Det är dock oklart hur mycket biomassa 

som kan produceras hållbart (Johansson m.fl., 2020; Linnell, 2020). Många antar 

att biomassa är en oändlig resurs som kan kosta mer eller mindre beroende på hur 

snabbt sektorn kan möta marknadens behov (t ex. Energimyndigheten, 2021; 

Johansson m.fl., 2020), vilket inte stämmer då produktionen begränsas av 

markanvändning och andra faktorer (Linnell, 2020). Produktion av biomassa lär 

förändra markanvändning, där det finns en risk att odlingen av biomassa leder till 

en brist på markyta för jordbruk och skogsbruk (Energimyndigheten, 2021; 

Linnell, 2020). Dessutom kan bioenergi ha negativ påverkan på miljö, speciellt på 

luft, vatten, skogsområden, och jordbruksmarker. Ökad användning av 

bekämpningsmedel anses speciellt problematiskt. Detta kan skapa nya risker, 

speciellt om miljölagstiftning dröjer (Energimyndigheten, 2021; Linnell, 2020; 

Noreen m.fl., 2017). Bioenergi kan ha negativ klimatpåverkan, vilket är fallet om 

förbränningen av biomassa överträffar den totala mängden stående biomassa 

(Linnell, 2020). 

Sociala konsekvenser  

Ökad hållbarhet och klimatanpassning kan ge upphov till negativa sociala 

konsekvenser, där vissa sociala grupper kan missgynnas. Enligt Shi & Moser 

(2021) så kan klimatanpassning accelerera socioekonomisk ojämlikhet. Detta är 

viktigt att ha i åtanke när man utformar samhällsskydd, då dessa sociala grupper är 

särskilt sårbara och därför behöver speciellt stöd vid oönskade händelser.  

Internationell forskning 

Negativa sociala konsekvenser kan uppstå i och med klimatanpassning av 

dricksvattenförsörjning. Atteridge och Remling (2018) ger ett exempel: I 

gränsområdet mellan Mexiko och USA har avsaltning använts som svar på lokal 

vattenbrist. Det har visat sig att kostnaderna och nyttorna är ojämnt fördelade 

mellan befolkningen, och att ojämlikheter förstärks.  
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Kustskydd kan ge upphov till negativa sociala konsekvenser. Enligt Cusick (2020) 

så kan kustskydd ha negativ påverkan på lokala försörjningsmöjligheter. Till 

exempel, en skyddsvall eller förhöjd väg kan skapa befolkningsomflyttning och ge 

upphov till stresskänslor. Shi & Moser (2021) ger ett annat exempel. Planerade 

reträtt av kustområden kan leda till gentrifiering av bostadsområden in emot 

landet. Klimatanpassning kan i sig självt också leda till gentrifiering, då 

klimatanpassade bostadsområden med grön infrastruktur tenderar att gentrifieras 

snabbare. Å andra sidan, bostadsmarknaden styrs bland annat av 

försäkringspremier. Dessa baseras på försäkringsbolags riskanalyser, som inte 

finns för allmän beskådan. Detta påverkar bostadsägare, då kustnära hus kan bli 

svåra att sälja men också att belåna vilket kan skapa nya ojämlikheter.  

Klimatanpassning kan ha negativ påverkan på människors hälsa och 

välbefinnande. Ökad användning av bekämpningsmedel kan ge upphov till 

negativa konsekvenser för konsumenter som förtär grödorna (Neset m.fl., 2019). 

Ett annat exempel är att bryta elberoende med hjälp av vedeldning, vilket kan 

resultera i smog och därmed luftvägssjukdomar (Juhola m.fl., 2016).  

Mehvar m.fl. (2021) pekar på att anpassningsåtgärder kan minska känslan av 

trygghet i ett samhälle. En del anpassningsåtgärder (t.ex., smarta städer) innebär 

kameraövervakning av allmän plats, vilket kan användas för att öka samhällets 

beredskap, identifiera oönskade händelser och katastrofriskhantering. Dock kan 

kameraövervakning kränkta individens privatliv och integritet, och alltså minska 

känslan av trygghet i samhället. 

Vad som anses vara en hållbar anpassningsåtgärd idag kan ur ett längre perspektiv 

ge upphov till felanpassning och vice versa. Mehvar m.fl. (2021) visade att 

klimatanpassningsplaner med långa tidsperspektiv på över 30 år kan minska 

anpassningsförmågan hos låginkomsttagare gentemot samtida extremer då dessa 

planer inte stimulerar en omställning mot ökad resiliens utan istället stödjer hushåll 

att fortsätta med ett långsiktigt problematisk praxis. Magnan m. fl. (2020) pekar 

även på att förbättrade bevattningssystem för småjordbrukare i torra klimat kan 

lösa direkta negativa klimatrisker men långsiktigt förvärra situationen då det skapar 

en inlåsningseffekt och därför försvårar den oundvikliga omställningen bort från 

jordbrukssektorn.  

Felanpassning kan också uppstå mellan olika geografiska områden och sektorer. 

Effekter kan skilja sig på kort och på lång sikt, och kan i vissa fall förvärra 

klimatförändringarna samt dess konsekvenser. Felanpassning framhålls också som 

en risk, där anpassningsåtgärder inom en sektor kan ge negativa konsekvenser 

inom andra sektorer. Detta är kopplat till bumerangeffekter och rekyleffekter 

(Mehvar m.fl., 2021). Till exempel, skyddsvallar i ett område kan öka 

översvämningsrisken på andra ställen, och alltså skydda ett område samtidigt som 

att sårbarheten ökar i ett annat (Atteridge & Remling, 2018; Juhola m.fl., 2016; Shi 

& Moser, 2021).  
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Svensk kontext 

Inom den svenska litteraturen nämns också specifika grupper som kan missgynnas 

vid ökad hållbarhet och klimatanpassning. Personer med låg inkomst eller i 

fattigdom kan missgynnas vid en omställning. Detta då de har mindre finansiella 

resurser och därför mindre möjligheter att bekosta ny klimatvänlig teknik 

(Isacsson m.fl., 2020; Linnell, 2020). Många siar att delningsekonomin kommer få 

ökat inflytande i framtiden, vilket kan missgynna dem med svaga sociala nätverk. 

Detta då personer med mindre sociala nätverk och mellanmänsklig tillit kan ha 

svårt att få tillgång till delningsnätverk (Boverket, 2020; Linnell, 2020; MSB 2020, 

Boverket 2020). Personer som bor på landsbygden kan missgynnas i och med 

ökad hållbarhet. Styrmedel som ökar transportkostnader drabbar de som bor på 

landsbygden och saknar annat alternativ för resande. De kan därför uppleva en 

minskad tillgänglighet. Detta kan krympa arbetsmarknaden och avbefolka 

landsbygden, då landsbygden hamnar i periferin (Isacsson m.fl., 2020; Johansson 

m.fl., 2020). 

Ekonomiska konsekvenser 

Anpassningsåtgärder kan också ge upphov till negativa ekonomiska konsekvenser, 

då de kan förändra prissättningen på viktiga produkter och resurser. 

Prisförändringar kan i sin tur påverka efterfrågan och individens 

anpassningsförmåga, och därmed leda till felanpassning. 

Internationell forskning 

Klimatanpassning kan leda till ökade kostnader både på kort- och långsikt, och 

därför minska individers anpassningsförmåga. Neset m.fl. (2019) ger ett exempel 

på kortsiktig ökning av kostnader inom jordbrukssektorn. Anpassningsåtgärder 

kräver ofta nya investeringar i teknisk utrustning, bekämpningsmedel, eller 

infrastruktur som i sin tur leder till en minskad anpassningsförmåga. Anpassning 

kan också öka kostnaderna över tid, vilket exemplifieras av Tubi & Williams 

(2021). Avsaltningen som svar på långa perioder av torka kan leda till 

felanpassning då kostnaderna för att sköta avsaltningsanläggningarna inte är 

kosteffektiva under normala förhållanden. Detta skapar en risk kring utbud och 

efterfrågan, då efterfrågan inte är tillräckligt stor för att motivera ökade kostnader i 

utbud.  

Vissa anpassningsåtgärder kan också leda till ökade priser, vilket kan drabba 

låginkomsttagare. Investeringar i elnätet leder till ökade priser på el, vilket minskar 

anpassningsförmågan hos utsatta grupper (Juhola m.fl., 2016). Chi m.fl. (2021) 

anser att luftkonditionering kan vara en relevant anpassningsåtgärd under 

värmeböljor men som ger negativa konsekvenser för elnätet eftersom användning 

av luftkonditionering ökar toppbelastningen, nätkostnaderna, koldioxidutsläppen 

och slutligen elpriser. Återigen, drabbar ökade priser framförallt låginkomsttagare.   

Klimatanpassning kan i vissa fall sänka kostnaden för vissa resurser, vilket minskar 

incitament för konsumenter att minska sin förbrukning av produkter och resurser. 

Till exempel, avsaltningsanläggningar kan å ena sidan säkra 



 

25 

dricksvattenförsörjning, men å andra sidan ge upphov till en ökad efterfrågan och 

färre incitament för att spara vatten (Juhola m.fl., 2016; Tubi & Williams, 2021). 

Andra negativa ekonomiska konsekvenser kan uppstå i och med 

anpassningsåtgärder inom specifika sektorer då samhällsviktiga verksamheter är 

sammankopplade genom kritiska beroenden (t.ex. vatten- och energinätverk). 

Ernst & Preston (2017) fann att en sådan anpassningsstrategi kan öka kostnader 

för anpassningsåtgärder och förskjuta kostnader till andra samhällssektorer. 

Resursomläggning utgör en annan kostsam anpassningsåtgärd, med hänvisning till 

den adaptiva investeringseffekten. Tubi och Williams (2021) hävdar till exempel att 

avsaltning kan omvandla dricksvattenförsörjningsproblematik till ett 

energiförsörjningsproblem. Avsaltning kräver stora mängder energi och styrs 

därför av energiutbudet, vilket kan ge upphov till nya risker och påfrestningar. 

Klimatanpassning kan också skapa direkta och indirekta kostnader, vilket kan leda 

till ineffektivt resursutnyttjande. Mohaddes och Williams (2020) menar att detta 

beror på att finansiella resurser investeras och därför fastlåses i 

anpassningsåtgärder.  

Felanpassning kan också uppstå i och med anpassningsåtgärder som sker i andra 

länder. Atteridge & Remling (2018) ger ett exempel. Exportrestriktioner som 

infördes under livsmedelskrisen 2007–2008 ledde till att låginkomstländer inte 

kunde importera livsmedel som svar på deras lokala livsmedelsbrist och därför 

drabbades  utav hårdare konsekvenser. 

Svensk kontext 

Så som nämns inom internationell forskning, så kan ökad hållbarhet och 

klimatanpassning leda till minskade priser och därför ökad konsumtion. Inom den 

svenska litteraturen benämns detta som bakslagseffekter (backfire-effect på engelska), 

vilket uppstår när effektiveringen av nyttandet av en viss resurs sänker 

produktionskostnaden vilket i sin tur leder till en ökad användning och därmed 

ökade utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2020). Två exempel nämns. Det första 

exemplet handlar om energi. Hushåll kan höja sin inomhus temperatur när 

energikostnader minskar, vilket därmed ökar energikonsumtionen och därför 

utsläpp (Linnell, 2020). Det andra exemplet handlar om transport. Bilresor kan öka 

om kostanden för energi minskar medan antalet för elfordon ökar, då kostanden 

för per distansenhet minskar. Tidigare forskning visar att billigare bilresor kan öka 

transportflödena (Boverket, 2020). 

I den svenska litteraturen nämns också negativa konsekvenser som kan uppstå i 

och med den globala ekonomin. Framtidens energisystem kan möta nya risker i 

och med den globala ekonomin. Elanvändning och därmed elberoende lär öka i 

framtiden, vilket innebär att Sverige kommer behöva importera el (Linnell, 2020). 

Biobränsle importeras redan idag. Importen av biomassa lär öka för att möta 

marknadens efterfrågan, vilket sätter Sverige i en beroende ställning samt riskerar 

att förflytta negativa konsekvenser utomlands (Energimyndigheten, 2021). Import 

har tidigare ansetts vara en anpassningsåtgärd som ökar samhällets resiliens då det 
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kan minska störningar i den inhemska elförsörjningen (Linnell, 2020). Dock kan 

importen av energi göra Sverige sårbart inför marknadsförändringar inom till 

exempel prissättning (Energimyndigheten, 2021). Dessutom kvarstår frågan vilka 

konsekvenser som uppstår om energiimport inte är möjligt på grund utav en 

internationell bristsituation. Länder lär prioritera sina egna behov, och Sverige bör 

därför förbereda sig inför detta scenario (Linnell, 2020). 

I den svenska litteraturen nämndes också negativa konsekvenser som kan uppstå 

om ekonomiska verksamheter förflyttas utomlands (Isacsson m.fl., 2020). Det 

råder pågående debatt kring att höja skatter på bränsle. Det kan resultera i att 

näringsliv förflyttar sin verksamhet utomlands med fortsatta utsläpp av 

växthusgaser. Ett tydligt exempel är bränslepriser. Om bränslepriser höjs i Sverige 

så lär resenärer tanka billigare bränsle utomlands innan de kommer till Sverige, 

vilket leder till fortsatta utsläpp samt försämrad konkurrenskraft för svensk 

transportsektor.  

Tekniska konsekvenser  

Klimatanpassning kan orsaka negativa tekniska konsekvenser. Kaskadeffekter är 

möjliga, då många samhällsviktiga verksamheter är nära sammankopplade genom 

olika kritiska beroenden. Detta måste beaktas när man planerar kring 

samhällsskydd och beredskap. 

Internationell forskning  

Kustskydd kan ge upphov till flera negativa tekniska konsekvenser. Avsaltning 

används ofta för att klimatanpassa lokal vattenförsörjning. Avsaltnings-

anläggningar ligger ofta i kustnära områden, vilket gör dem mycket sårbara för 

framtida havsnivåhöjningar (Tubi & Williams, 2021). Kustskydd kan också ge 

upphov till erosion och öka sårbarhet gentemot allvarliga naturhändelser. 

Storskaliga kustskydd är ofta kostnadsineffektiva, och kan skapa nya tekniska 

risker om de inte underhålls (Magnan m.fl., 2020). 

Anpassningsåtgärder kan ha en negativ inverkan på multifunktionella 

infrastrukturer, då deras multifunktionella egenskaper och tekniska begränsningar 

ofta gör det svårt att anpassa denna typ av infrastruktur (Mehvar m.fl., 2021). 

Dessa infrastrukturer saknar flexibilitet, vilket minskar samhällets förmåga att 

anpassa sig till ett förändrat klimat. Detta då samhällen binder upp sig gentemot 

vissa lösningar trots att det visar sig att det leder till felanpassning (Juhola m.fl., 

2016). Chi m.fl. (2021) påpekar att felanpassning kan uppstå om kustförvaltning 

inte tar hänsyn till osäkerhet och flexibilitet. Tubi och Williams (2021) ger ett 

praktiskt exempel. Regnavrinning i städer planeras ofta utifrån ett specifikt 

klimatscenario, och lösningen är vanligtvis någon form av infrastruktur. På 

långsikt kan detta leda till felanpassning, då det minskar samhällets förmåga att 

anta nya lösningar utifrån ny kunskap eller information.  

En del ny teknik med syftet att stödja klimatanpassning kan i vissa fall leda till en 

minskade resiliens hos kritiska infrastrukturer. Ett beroende på innovativa 
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anpassningsåtgärder kan leda till att samhällets beredskap och säkerhet överskattas 

och därmed minskar samhällets resiliens (Markolf m.fl., 2018). 

Anpassningsåtgärder kan ha en negativ inverkan på infrastruktur, särskilt åtgärder 

som bygger på många kritiska beroenden. Om anpassningsåtgärden orsakar ett 

avbrott kan det därför leda till kaskadeffekter där även annan samhällsviktig 

verksamhet påverkas negativt. Dessa kritiska beroenden finns bland annat inom 

energiförsörjning och transportsektorn som är i behov av informationsteknik 

(Birkmann m.fl., 2016; Hickford m.fl., 2018).  

Svensk kontext 

Precis som nämns inom internationell forskning, så nämns även flexibilitet som 

viktigt inom den svenska litteraturen. Risker uppstår i och med att binda upp 

investeringar eftersom det då blir svårare att anpassa sig när nya insikter eller 

kunskap uppstår (Isacsson m.fl., 2020). Detta understryks speciellt i robusta 

beslutsstödmetoder, vilket är en metod som är anpassat för att stödja 

beslutsfattning under stora osäkerheter (Carlsson Kanyama m.fl., 2016). Det kan 

också uppstå risker när den fysiska miljön utformas utefter en specifik teknisk 

lösning, då det skapar ett beroende samt gör det svårt att uppdatera lösningen när 

det kommer nya krav eller bättre lämpade tekniska produkter. Det skapar alltså en 

inlåsning, där samhällets resiliens riskerar att påverkas negativt (Boverket, 2020). 

Precis som i internationell forskning, så kan risker uppstå i och med storskaliga 

kustskydd. De måste återbyggas och underhållas, och kan därför påverka 

samhälles resiliens negativt (Naturvårdsverket, 2019). Ett praktiskt exempel 

kommer från Skåne som planerar för ett storskaligt kustskydd. Det understryks att 

dessa lösningar kan fixera kustlinjen och därmed öka risken för så kallad 

kustzoninklämning (coastal squeeze på engelska). Stranden minskar då till en 

korridor och risken för kusterosion ökar (Länsstyrelsen Skåne, u.å.).  

Precis som inom den internationella forskningen, så anger den svenska litteraturen 

att kritiska beroenden kan skapa nya risker. Den svenska litteraturen fokuserar 

dock på energiförsörjning. Risker kan uppstå i och med en ökad elektrifiering. 

Många framhåller elektrifiering som en möjlig lösning till att minska beroendet av 

fossila bränslen. Dock kan ökad elektrifiering skapa ett ökat elberoende, vilket i sin 

tur har en negativ påverkan på samhällets resiliens. Detta då ett ökat elberoende 

gör samhället sårbart inför oväntade händelser, där en störning i elförsörjning kan 

ge upphov till mycket allvarliga konsekvenser (Linnell, 2020). Det finns också en 

risk sett till utbud (Energimyndigheten, 2021). Sommarhalvåret har en hög fossilfri 

elproduktion men låg efterfrågan, medan vinterhalvåret har en låg fossilfri 

elproduktion men hög efterfrågan. Detta kan skapa ett behov av att importera el 

(Linnell, 2020). Det utgör också en prisrisk för konsumenter (Energimyndigheten, 

2021).  

Den svenska litteraturen nämner också att framtidens energisystem lär vara 

diversifierat och decentraliserat vilket kan ge upphov till nya risker (Linnell, 2020). 

I vissa fall kan diversifiering öka samhällets robusthet vid eventuell störning, 

medan i andra fall öka samhällets sårbarhet då det är mer svåröverskådligt. Frågan 
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kvarstår hur energisystemet ska bemöta det ökade elbehovet utan att riskera 

fossilberoende. I ett diversifierat och decentraliserat energisystem är det svårare 

med resurshushållning och därför att anpassa eltillförsel utifrån elbehov, vilket kan 

öka risken för elavbrott och som i sin tur kan ge upphov till allvarliga 

kaskadeffekter. Dessutom kan decentraliserad elproduktion minska nätägarens 

intäkter då det kan leda till en minskad användning av stamnät. Det här ger 

nätägare mindre resurser, och kan in sin tur påverka samhällets krisberedskap då 

det finns mindre pengar att lägga på underhåll och redundans. Ö-drift kan 

påverkas negativt, vilket i sin tur kan ge upphov till negativa konsekvenser inom 

krisberedskap. Detta då ö-drift ger möjlighet för samhället att säkerställa eltillgång 

till olika områden vid kris. 

I den svenska litteraturen identifieras nya risker som kan uppstå i och med den 

sannolika framtida ökningen av trafik på järnvägar (Isacsson m.fl., 2020; 

Johansson m.fl., 2020). Detta kan skapa mer buller och vibrationer, vilket kan ha 

en negativ påverkan på både samhälle och miljö. Ökad användning av järnväg ökar 

också risken för olyckor. Dessutom kan rumsliga områden skäras av, vilken kan 

påverka tillgängligheten för individer och civilförsvarsfunktioner.  

Den svenska litteraturen nämner också risker som kan uppstå i och med den 

sannolika ökningen av batteridrivna elbilar i framtiden (Linnell, 2020). Sårbarheter 

kan öka då laddpunkter är mer utspridda. Dessutom kan risker uppkomma i och 

med att civilförsvarsfunktioner kan ha problem med framkomlighet, vilket kan 

skapa allvarliga konsekvenser för samhällets resiliens. Många servicefordon kan 

behövas kallas in för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid ett elavbrott.  

Övergripande konsekvenser 

En del felanpassning kan resultera i negativa konsekvenser inom ett flertal olika 

områden. Några negativa konsekvenser är sektorsöverskridande konsekvenser och 

kan därför påverka miljö, ekonomi, och samhälle samtidigt.  

Internationell forskning  

Kustskydd kan leda till felanpassning. Enligt Mehvar m.fl. (2021) så kan kustskydd 

skada kustnära ekosystem och blockera havsutsikten, och därmed orsaka 

konflikter mellan turister, lokalsamhällen, ekologer och kustmyndigheter. 

Dessutom kan dessa anpassningsåtgärder utgöra en socioekonomisk risk då det 

uppmuntrar människor att bosätta sig nära havet, och därför öka exponeringen för 

översvämningar och havsnivåhöjning. 

Jordbrukssektorn kan drabbas av ett flertal negativa konsekvenser. Misra (2017) 

anser att moderna jordbrukstekniker kan förstöra ekosystem, vilket i sin tur 

försämrar försörjningsmöjligheter och samhällets resiliens. Neset (2019) nämner 

också att ekonomiska och miljömässiga mål kan stå i konflikt med varandra, till 

exempel om man planerar att införa buffertzoner intill jordbruksfält för att 

undvika näringsläckage i och med ökad nederbörd.  
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Det finns ofta en klyfta mellan handlingsplaner och strategier och faktisk 

genomförda anpassningsåtgärderna. Detta gör anpassningsåtgärderna ineffektiva 

och kan i värsta fall ge upphov till felanpassning (Runhaar m.fl., 2018). 

Klimatanpassning kan i vissa fall öka utsläpp av växthusgaser (Neset m.fl., 2019; 

Sharifi, 2021). Tubi och Williams (2021) konstaterar till exempel att 

avsaltningsanläggningar kräver stora mängder energi och därmed kan öka 

utsläppen av växthusgaser. Detta kan också öka energipriser, vilket framförallt 

påverkar låginkomsttagare. Viguié m.fl. (2021) anser att anpassningsåtgärder kan 

öka efterfrågan på energi och därmed leda till ökade utsläpp av växthusgaser, till 

exempel vid installation av luftkonditionering eller konstruktion av storskaliga 

översvämningsskydd.  

Svensk kontext 

Precis som i den internationella forskningen, så anser den svenska litteraturen att 

en omställning till ett hållbart och klimatanpassat samhälle kräver stora mängder 

energi. Även om transporter, industrier, och hushåll lyckas att helt och hållet 

energieffektiveras så kommer omställningen kräva så pass mycket energi att 

utsläppen av växthusgaser kommer öka de kommande decennierna (Linnell, 2020). 

Denna paradox uppstår bland annat då fossila bränslen byts ut mot el, vilket i 

praktiken innebär att industrier blir mindre energieffektiva då det krävs en ökad 

mängd energi för att producera samma mängd varor (Energimyndigheten, 2021). 

Den svenska litteraturen nämner också att omställningen till ett hållbart och 

klimatanpassat samhälle också kräver en ökad konsumtion av råvaror. 

Omställningen kräver renoveringar, nybyggnationer, och utbyggnationer av 

infrastruktur vilket i slutändan ökar konsumtionen av råvaror (Linnell, 2020). Ett 

exempel som lyft är inom transportsektorn. Ökad hållbarhet inom 

transportsektorn kräver nya typer av fordon, utbyggnad av infrastruktur, 

biodrivmedel, med mera (Isacsson m.fl., 2020). 

I den svenska litteraturen understryks det att många nya fossilfria 

energiteknologier är i behov av sällsynta metaller, vilket kan ge upphov till ett 

flertal risker både i Sverige och utomlands. Dessa risker kan beröra säkerhet, hälsa, 

samt miljö. Vind- och solkraft kräver sällsynta metaller, vilket kan ha negativ 

påverkan på miljön (Linnell, 2020). Produktionen av elfordon kräver utvinning av 

sällsynta metaller, vilket kan leda till ökade koldioxidutsläpp. Sociala förhållanden 

för de som arbetar med utvinning är ofta dålig (Isacsson m.fl., 2020). Dessa 

sällsynta metaller lär fortsätta var en bristvara, vilket kan öka Sveriges sårbarhet vid 

eventuellt underskott (Boverket, 2020).  
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Beslutsstöd 
Det finns idag ett antal vägledningar och beslutsstöd från svenska myndigheter 

och forskning och där Klimatanpassningsportalen1 samlar ett flertal av dessa. Två 

nyligen avslutade forskningsprojekt som kan nämnas i detta sammanhang är: 

Beslutsstöd för framtidens naturolyckor (HazardSupport) och Robusta 

beslutsstödsmetoder för klimatanpassning i Sverige, båda med finanseringering 

från MSB. En sammanställning av ytterligare pågående och avslutade projekt som 

på olika sätt belyser behovet av beslutsstöd finns tillgänglig på MSBs hemsida2. 

Nationella expertrådet för klimatanpassning arbetar även med en rapport om 

beslutsstöd som kommer att inkludera rekommendationer och förslag på framtida 

åtgärder3 vilket troligtvis kan ge ytterligare insikter om behov som inte nämns i 

denna studie. 

Utifrån den internationella forskningen ser vi att anpassningsåtgärder ofta 

integrerar med många olika informationskällor, strategier och verktyg (Hewitson 

m.fl., 2017; Porter & Dessai, 2017). Figur 4 visar en schematisk översikt på fyra 

olika komponenter som kan utgöra ett beslutsstöd (anpassad från Palutikof m.fl. 

(2019): i) verktyg, ii) riskanalys, iii) klimatinformation och data, och iv) 

deltagandemetoder. Dessa komponenter överlappar ofta med varandra. I följande 

avsnitt ges exempel på olika beslutsstöd som nämns in den granskade litteraturen, 

men det ska inte ses som en komplett lista.  

 

Figur 4. Beslutsstödskomponenter, anpassad från Palutikof m.fl. (2019). 

_____________________________________________________________ 
1 http://www.klimatanpassning.se/  
2 https://www.msb.se/sv/aktuellt/forskning-pagar/klimatforandringars-konsekvenser-naturolyckor/. 
3 Vid skrivande stund har vi dock ingen kännedom om när denna rapport kommer att publiceras. 

http://www.klimatanpassning.se/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/forskning-pagar/klimatforandringars-konsekvenser-naturolyckor/
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Riskanalys  

Riskanalyser ligger som grund till arbetet med klimatanpassning, och används 

inom samtliga samhällssektorer. Vanliga metoder inkluderar bland annat 

felträdsanalys, “fyrögda” principen - ett krav på att två personer godkänner någon 

åtgärd innan den kan vidtas (Burg et al., 2019) - och säkerhetsanordningar (Mehvar 

m.fl., 2021). Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas beroende på 

vad som behöver undersökas. Kostnad-nyttoanalyser kan användas för att bedöma 

vilken anpassningsåtgärd som är mest effektiv, och visa potentiella målkonflikter 

(Faivre m.fl., 2018).  

När det gäller hydrometeorologiska risker belyste Sahani m.fl. (2019) den roll som 

naturbaserade lösningar kan spela i metoder för riskbedömning och hantering. 

Exempel på bedömningsmetoder i samband med översvämningsrisker är fuzzy 

logic och probabilistisk metodik, medan sårbarhetskartläggning av fastigheter och 

befolkning med hjälp av GIS används i riskanalyser för värmeböljor. På detta sätt 

samverkar klimatriskbedömning avsevärt med nödvändiga 'informations- och 

datakällor' och 'verktyg och tekniker' som kompletterande typer av beslutsstöd. 

Verktyg 

Utöver riskanalyser finns många andra verktyg som kan stödja beslutsfattare i 

deras arbete med klimatanpassning. Exemplen är många, och inkluderar bland 

annat GIS-kartor, robusta beslutsstödsmetoder, utvärderingsramverk, och 

indikatorer för att mäta resiliens. Inom vattensektorn utvärderade Saraswat m.fl. 

(2016) till exempel metoder för hantering av dagvattenavrinning och belyste hur 

användbara fjärranalys- och GIS-tekniker är för att utforma optimala 

uppsamlingsmått under framtida klimatförändringsscenarier. Bhave m.fl. (2016) 

presenterade robusta metoder för beslutsfattande som bygger på 

miljökonsekvensbedömningar och andra strategiska miljöbedömningar. Andra 

typer av verktyg och tekniker som används i katastrofberedskap är fjärranalys och 

avbildning (t.ex. småskalig avbildning med hjälp utav drönare och 

storskaligavbildning via satellitbilder), system för tidig varning och system för 

övervakning av extrema händelser (Ghaffarian m.fl., 2019; Kerle, 2015). Inom 

ramen för riskreducering och förebyggande arbete är dessa verktyg till hjälp för att 

till exempel öka den sociala medvetenheten och planera snabba evakueringar.  

Klimatinformation och data 

Klimatinformation och data utgör ett viktigt underlag för anpassningsbeslut men 

forskningen visar att det finns ett gap mellan den information som produceras och 

dess tillgänglighet för användning som stöd för beslutsfattare (t.ex. Palutikof m.fl. 

2019). Under de senaste åren har därför forskning fokuserat på klimattjänster och 

andra beslutsstöd för att förstå hur detta gap kan överbryggas och skapa bättre 

underlag för planering och beslutsfattande (GFCS, 2009). 

Det finns många typer utav klimatinformation och data så som väderleksrapporter, 

historiska data, och klimatscenarier. Klimatinformation kan också tillhandahållas 
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genom politiska rapporter, strategier och riktlinjer, t.ex. Australiens riktlinjer för 

dricksvatten eller Världshälsoorganisationens riktlinjer för dricksvattenkvalitet 

(Khan m.fl., 2015).  

Deltagandemetoder  

Litteraturen framhåller att kunskapsdelning och deltagande i anpassningsarbetet är 

viktiga verktyg för att stödja beslutsfattande. Gerlak m.fl. (2018) och Sowman 

(2020) lyfter fram behovet av att deltagandemetoder för sektorsövergripande 

samarbete i riskhantering och sårbarhetsbedömningar. På samma sätt lyfter 

Mutambara m.fl. (2016) fram de lokala myndigheternas roll att stärka 

vattenanvändares kunskap, genom att främja deltagande från den privata sektorn, 

för att stödja en hållbar vattenförvaltning. Stöd för klimatanpassning 

tillhandahållas också av transnationella kommunala nätverk enligt Fünfgeld (2015), 

vilket främjar kunskap på lokal nivå.  

Avslutningsvis visar våra samlade erfarenheter på att det är viktigt med 

skräddarsydda beslutsstöd för att tillgodose olika behoven beroende på 

beslutskontexten samt utifrån typ av klimatrisker, möjliga anpassningsåtgärder, 

och befintlig kunskap (se t.ex., André m.fl., 2020; Barquet and Cumiskey 2018). 

Klimatinformation och data bör också presenteras i ett användarvänligt format, så 

som rapporter, strategier, eller riktlinjer. Forskning visar här på att samarbete 

mellan forskare och användare är centralt, till exempel genom iterativa processer 

där forskare och användare gemensamt utformar frågeställningar och 

klimatinformation (André m.fl., 2020; Barquet m.fl., 2018). Vidare framgår att 

samproducerade klimattjänster kan generera ny kunskap samtidigt som det stärker 

relationer, förtroende, tillit och bygger kapacitet (Daniels m.fl., 2020). Andra 

positiva resultat handlar om ett ökat ägarskap, legitimitet och trovärdighet (Lang 

m.fl., 2012), vilket i slutändan ökar sannolikheten för att forskningsresultat 

genomförs i praktiken (Reed m.fl., 2018). 

Det ska dock poängteras att vissa utmaningar kvarstår, framförallt när det gäller 

kommunikationen som mellan forskare och användare. Som forskningsprojektet 

HazardSupport visade behöver ibland användarna ny kunskap som inte ännu finns 

tillgänglig vilket gör det svårt för forskarna att tillgodose dessa behov. Ibland är 

det som är intressant utifrån ett forskningsperspektiv inte heller praktiskt 

applicerbart. Andra utmaningar handlar om tid och resurser att delta i 

samskapande processer, då dessa i vissa fall kan vara tidskonsumerande.  

Kunskapsluckor  
Under kunskapsöversikten framgick flera kunskapsluckor, där samtliga behöver 

belysas i framtida forskning. Kunskapsluckorna presenteras här utifrån ett flertal 

tematiska områden, utan specifik inbördes ordning. 

 Risker som kan uppstå i och med klimatanpassning 
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Det saknas kunskap om felanpassning i en svensk kontext. Det behövs en ökad 

förståelse för vad felanpassning innebär rent konceptuellt. Ibland benämns 

felanpassning som missanpassning (Linnell, 2020), vilket pekar på att det ännu inte 

finns en etablerad benämning inom Sverige. Några exempel på felanpassning 

nämns i den granskade grålitteraturen, men ingen ger en helhetsbild utav vilka 

risker som kan uppstå. Dessa risker bör beaktas från ett ekonomiskt, socialt, och 

ekologiskt perspektiv. Det finns inte heller någon sammanställning på vem som 

kan påverkas vid klimatanpassning och vilka grupper som kan missgynnas. Det 

behövs också vidare studier kring felanpassning av infrastruktur för att förstå vilka 

nya risker som kan uppstå i och med stora infrastrukturprojekt. Dessutom saknas 

kunskap kring vilka konsekvenser som uppstår om samhället inte klimatanpassas. 

 Klimatförändringarnas konsekvenser 

Det behövs en ökad förståelse för vilka konsekvenser som kan uppstå i och med 

ett förändrat klimat. Detta då klimatanpassningsåtgärder behöver planeras utifrån 

kunskap om klimatförändringarna och dess påverkan på samhället. Många 

specifika kunskapsbehov nämns i de granskade dokumenten på svenska. De 

presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Kunskapsluckor om klimatförändringar och dess effekter 

Sektor Kunskapsluckor 

Generellt  

Vindförhållanden; framtida ökningen av nederbördsintensitet; 
klimatscenarier för Sverige; värme; bränder; ras och skred; 
havsnivåer; luftfuktighet; snö; vattennivåer i vattendrag; data för 
renskötselområdet; data för inre Norrland; GIS-underlag; 
händelsestatistik; osäkerheter 

Energi  Klimatförändringarnas effekter på olika energislag 

Livsmedelsförsörjning 

Sambandet mellan klimatförändring och antibiotikaresistens; 
potential för nya jordbruksgrödor; utveckling av toxiska ämnen i 
livsmedelsprodukter; detaljerade jordartskartor 

Dricksvattenförsörjning Klimatförändringarnas påverkan på vattenmiljöer; lokal 
information om vattentillgång kopplat till geologi; vattenuttag; 
Mälaren 

Offentlig förvaltning 
Finansiering och lagändringar; nya länsanalyser med nya 
scenarier 

Hälsa Klimatrelaterad sjukdomsbörda; hälsoeffekter utomlands 

Miljö 

Hotade arter och naturtyper i marin miljö; klimatförändringarnas 
påverkan på miljö; klimatförändringarnas påverkan på biologisk 
mångfald; klimatförändringar och havsförsurning; 
klimatförändringarnas påverkan på ekosystem; kustzonen; arter, 
ekosystem och naturtyper; utbredning av vektorer; indirekta 
konsekvenser; dominoeffekter 

Övrigt Människors livsval och beteenden; kartläggning av kulturmiljöer 

  

Källa: Energimyndigheten (2018); Folkhälsomyndigheten (2017); Havs- och vattenmyndigheten, (2015, 
2018); Hjerpe m.fl., (2021); Jaramillo m.fl., (2021); Livsmedelsverket, (2018). 

 

 Identifiera målkonflikter och synergier  
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Myndigheter, kommuner, och näringsliv behöver stöd i att identifiera potentiella 

målkonflikter och synergier som kan uppstå i och med ökad hållbarhet och 

klimatanpassning (Energimyndigheten, 2021; Havs- och vattenmyndigheten, 2015; 

Hjerpe m.fl., 2021). Målkonflikter och synergier bör identifieras inom olika 

nationella intressen. Mer forskning behövs på avvägningar mellan 

utsläppsminskningar, klimatanpassning, och biodiversitet för att undvika 

felanpassning och andra negativa konsekvenser. Enligt internationell forskning 

(Atteridge & Remling, 2018) behövs det vidare forskning på hur myndigheter kan 

prioritera dessa avvägningar. 

Inom både den svenska och internationella litteraturen så blandas 

klimatanpassning ihop med utsläppsminskningar, vilket visar på att en konceptuell 

diskussion behövs. Det finns betydande skillnader som skiljer klimatanpassning 

från utsläppsminskningar. Att förstå dessa skillnader kan hjälpa myndigheter, 

kommuner, och näringsliv att hitta synergier och målkonflikter, och alltså minska 

risken för felanpassning.  

 Utveckla ramverk, system, och indikatorer  

Ramverk, system och indikatorer behöver utvecklas för att stödja myndigheter, 

kommuner, och näringsliv med deras arbete med klimatanpassning. Det finns ett 

behov att utveckla integrerade riskbedömningsmetoder, som kan användas för att 

identifiera och hantera risker som kan uppstå i och med klimatanpassning. 

Följande behov nämndes: 

 Indikatorer behövs för att mäta förändringar i hälsa i och med ett 

förändrat klimat (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

 Indikatorer för att följa klimatförändringarna (Noreen m.fl., 2017). 

 Indikatorer, ramverk och system behövs för att analysera effektivitet av 

anpassningsåtgärder, och därför fånga potentiell felanpassning (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015; Hjerpe m.fl., 2021; Jaramillo m.fl., 2021). 

 Indikatorer för att mäta förändringar inom jordbrukssektorn (Noreen 

m.fl., 2017).  

 Övervakningssystem för värmeböljor (Folkhälsomyndigheten, 2017), 

avvattning inom jordbruket (Noreen m.fl., 2017), ekossystemtjänster, samt 

havsplanering (Havs- och vattenmyndigheten, 2018).  

 Det saknas också ramverk och indikatorer för att mäta organisatorisk 

resiliens i relation till olika anpassningsåtgärder inom Sverige. 

Dessa index bör appliceras individuellt, men metoder bör också tas fram där de 

kan kombineras och presenteras i lättförståeliga format så som kartor (Hjerpe 

m.fl., 2021).  
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 Finansiell genomförbarhetsstudie för anpassningsåtgärder 

Ekonomiska analyser behövs för att förstå vilka anpassningsåtgärder som är mest 

kostnadseffektiva. Kostnad-nyttoanalyser bör utföras (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015; Hjerpe m.fl., 2021). Speciellt fokus behövs på att 

kvantifiera ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015; Naturvårdsverket, 2019) 

Internationell forskning hävdar ofta att det behövs mer investeringar i 

klimatanpassning, men frågan kvarstår om dessa investeringar faktiskt minskar 

samhällets resiliens då de i vissa fall leder till felanpassning (Atteridge & Remling, 

2018). Det behövs alltså ett ramverk för att mäta hur finansiellt gångbara olika 

anpassningsåtgärder är mellan olika sektorer, och därmed kan visa på vilka 

anpassningsåtgärder som fungerar bäst.  

 Sektorspecifika behov 

Det finns ett flertal sektorspecifika behov inom jordbruk, vatten, och energi. 

Energisektorn behöver forskning kring framtida användning av kärnkraft relaterat 

till felanpassning; generell klimatanpassning, politiska styrmedel; risker med marin 

vattenkraft; risker med elektrifiering och hantering av dessa; och risker med 

bortkoppling från stamnätet. Det behövs även mer forskning om hur en ökad 

energianvändning kan påverka Sveriges vattendepåer och därmed vattenkraften, 

och hur det kan leda till felanpassning. Livsmedelssektor och jordbruket behöver 

mer forskning kring framtida jordbruksexpansion och potentiella risker; 

näringsläckage; inhemsk livsmedelproduktion i och med en ökad 

befolkningsmängd; och risker med bevattning. Drickvattensförsörjning behöver 

mer forskning på risk för kontaminering i grundvattensreservoarer; och 

brytpunkter för grundvattennivåer.  

I den internationella forskningen nämns sällan vilka konsekvenser som kan uppstå 

på infrastrukturer i och med extrema väderhändelser. Till exempel, 

klimatförändringar lär leda till ökad nederbörd vilket kan leda till erosion av vägar. 

Det finns därför ett behov av att undersöka om det behövs nya material i 

framtiden. Ökad nederbörd kan också leda till ökat tryck på vattenförsörjning, 

detta då de flesta vattenhanteringssystemen byggdes utifrån vattenflöden för 100 

år sedan. Det behövs vidare forskning om framtidens vattenhanteringssystem som 

kan hantera stora fluktuationer i flöden. 

Den internationella forskningen (Viguié m.fl., 2021) nämner också att 

energisektorn är i behov av kunskapshöjande insatser för att förstå hur framtidens 

energiförbrukning kommer se ut i och med ett förändrat klimat. Dessutom kan 

andra faktorer påverka framtidens energianvändning, vilket också bör inkluderas i 

framtida sidor. Få studier undersöker “peak energy demand”.  

 Naturbaserade lösningar och ekosystemstjänster 

Myndigheter, kommuner, och näringsliv behöver mer kunskap inom 

naturbaseradelösningar och ekosystemstjänster. Det behövs kunskapsöversikter 

som undersöker naturbaserade lösningar utifrån deras mångfunktionalitet 
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(Naturvårdsverket, 2019). Naturbaserade lösningar bör undersökas utifrån deras 

påverkan på beslutsfattande och social hållbarhet (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015). Naturbaserade lösningar framhålls dessutom ofta som enbart positiva med 

många nyttor. Det behövs därför ytterligare studier kring potentiell negativa 

konsekvenser och risker på samhället, till exempel genom att öka gentrifiering. 

Dessutom nämner inget utav de granskade dokumenten att naturbaserade 

lösningar kräver underhåll, vilket indikerar att det inte beaktas under planeringen 

av dessa åtgärder.  

 Klimatanpassning och beslutsfattande  

Det bör undersökas hur klimatanpassning bäst kan integreras i befintliga 

processer. Myndigheter, kommuner, och näringsliv behöver stöd kring hur 

klimatanpassning kan integreras i deras arbete, med speciellt fokus på 

samhällsskydd och beredskap, energisektorn, och ekosystemsförvaltning. Det 

behövs även underlag och processer kring hur olika konsekvenser och åtgärder 

bör prioriteras (Livsmedelsverket, 2018). Det saknas också generella riktlinjer kring 

vilka säkerhetskrav som bör ställas på storskaliga skydd (Boverket, 2020). 

Modellering kan stödja beslutsfattande, men ytterligare vägledning behövs för hur 

detta kan göras bäst (Chi m.fl., 2021). Inspiration skulle kunna dras från andra 

forskningsfält som hanterar liknande komplexitet som klimatanpassning (Atteridge 

& Remling, 2018).  
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Slutsatser och 
rekommendationer 
Denna studie syftade till att ge en överblick över vilka risker som kan uppstå i och 

med ökad hållbarhet och klimatanpassning, och hur det kan påverka samhällets 

beredskap och säkerhet. Dessutom syftade studien att identifiera kunskapsluckor 

och olika typer av beslutsstöd. I linje med syftet formulerades fyra frågor: i) vilka 

negativa konsekvenser kan uppstå i och med omställningar som görs till följd av 

ett förändrat klimat?; ii) kan strävan mot ökad hållbarhet och klimatanpassning 

påverka samhällets robusthet, säkerhet och beredskap?; iii) vilka kunskapshöjande 

insatser behöver myndigheter, kommuner och näringsliv?; samt iv) vilka typer av 

beslutsstöd, verktyg, och metoder behövs för att bedöma och kvantifiera nya eller 

förvärrade risker samt för att stödja klimatanpassningsarbetet?  

Begreppet felanpassning har varit centralt, och många exempel lyftes i både 

internationella och svenska litteraturen. Detta är speciellt nämnvärt i den svenska 

kontexten, då felanpassning ännu inte är ett etablerat begrepp. Inga studier ger 

dock en helhetsbild utav vilka risker som kan uppstå i och med ökad hållbarhet 

och klimatanpassning. Vidare forskning behövs om felanpassning. Forskning 

behöver också undersöka målkonflikter och synergier för att tidigt kunna 

identifiera potentiell felanpassning. Inspiration kan hämtas från andra kontexter 

även utanför OECD. Vi ser också att det finns ett behov av att bättre förstå 

synergieffekter och kompromisser mellan åtgärder för en minskad klimatpåverkan 

och anpassningsåtgärder.  

Positiva konsekvenser som kan uppstå i och med klimatanpassning och ökad 

hållbarhet nämns ofta. Det finns även en hel del forskning om felanpassning, 

framför allt om livsmedel och avsaltning. Det behövs dock mer forskning om hur 

felanpassning kan uppstå i andra sektorer så som inom hälsa och transport, samt 

en ökad förståelse för hur dessa risker kan utvecklas i en svensk kontext. Vissa 

sektorer uttrycker specifika behov kring kunskapshöjande insatser, vilket är något 

som bör tas i beaktning.  

Frågan kvarstår om ett klimatanpassat samhälle är resilient och robust. Resultaten 

indikerar att nya risker kan uppstå i och med klimatanpassning, så som att 

storskaliga kustskydd kan öka erosion och påverka marin biodiversitet negativt. 

Men det finns lite forskning kring hur samhället kan identifiera och hantera dessa 

nya risker, och hur dessa risker kan påverka samhällets resiliens, miljö, människors 

hälsa, och samhällsskydd och beredskap.  

Myndigheter, kommuner, och näringslivet behöver ett flertal kunskapshöjande 

insatser för att effektivt implementera anpassningsåtgärder och minimera risker. 

De behöver praktiska verktyg och indikatorer för att effektivt kunna utvärdera och 

följa anpassningsåtgärder över tid. Dessa verktyg bör vara enkla för tjänstemän 

och beslutsfattare att använda, och måste kunna anpassas till olika kontexter. 

Andra kunskapshöjande insatser inkluderar till exempel en ökad förståelse för 
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målkonflikter och synergier; prioriteringskriterier; verktyg för att bedöma 

anpassningsåtgärder och deras effektivitet; samt indikatorer för att övervaka och 

därmed förbättra den organisatorisk resiliensen. Sammantaget ser vi inte att det 

finns ett ytterligare behov kring att ta fram nya riktlinjer för hur beslutsstöd bäst 

bör utformas. Däremot skulle fördjupade studier kunna ge svar på i vilken 

utsträckning befintliga beslutsstöd och vägledningar skapar förutsättningar för 

långsiktigt hållbara beslut om anpassningsåtgärder. 

För att sammanfatta: Det är viktigt att förstå vilka risker ökad hållbarhet och 

klimatanpassning kan medföra. Detta för att bygga upp en stark beredskap i 

samhället, men också i ett preventivt syfte och därmed undvika att öka sårbarheten 

bland vissa grupper och sektorer i samhället. 
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