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Förord

Klimatfrågans allvar och behovet av snabbt
agerande har aldrig varit tydligare. Samtidigt
har mängder av ny kunskap tagits fram om klimatsystemet och människans klimatpåverkan.
I Paris enades världen hösten 2015 efter år av
svåra förhandlingar om ett avtal som omfattar
197 parter och som strävar mot att begränsa
den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Bara knappt ett år senare hade tillräckligt
många parter ratificerat Parisavtalet för att det
skulle kunna träda i kraft. Diskussioner både
om tekniska aspekter på genomförandet och
om en ökad ambitionsnivå för begränsningar
av klimatpåverkande utsläpp fortskrider så som
avtalet stipulerar. Sist men inte minst har klimatfrågan fått ett genomslag som aldrig förr
bland massmedier, beslutsfattare och gemene
man.
Våren 2003 gav Naturvårdsverket första
gången ut boken En varmare värld. Fyra år
senare, hösten 2007, gjordes en uppdatering
kallad En ännu varmare värld. I båda upplagorna presenterades i populärvetenskaplig form en
översikt över vår kunskap om växthuseffekten,
om hittillsvarande och framtida klimatförändringar samt om dessa förändringars konsekvenser för naturmiljön och människans levnadsförhållanden. Under de år som gått sedan dess
har mycket hunnit hända på klimatområdet.
Temperatur, nederbörd, stormar och isavsmältning har nått nya rekordnivåer världen över,
och rader av dramatiska väderfenomen och
väderrelaterade naturkatastrofer har ägt rum
såväl i Sverige som utomlands.
Naturvårdsverket ger därför nu ut en reviderad, uppdaterad och utökad version av boken En varmare värld. En viktig aspekt som
lyfts fram är att åtgärder för att framgångsrikt
hantera klimatfrågan redan idag finns att tillgå,
och att klimatsmarta lösningar alltmer framstår

som de självklara valen. Omarbetningen av text
och bildmaterial är grundlig, men för att knyta
an till tidigare utgåvor har den nya boken fått
titeln En varmare värld – Tredje upplagan.
Liksom sina föregångare är En varmare
värld användbar som lärobok på grundläggande högskolenivå och som bredvidläsningsbok
inom naturvetenskaplig gymnasieutbildning.
Ett riktmärke för utformningen av text och
bild har varit att intresserade elever i gymnasieskolan ska kunna tillgodogöra sig innehållet
utan större svårighet. Samtidigt bör boken
fungera som kunskapskälla och referens för alla
som har miljövård, klimatarbete, energiförsörjning eller samhällsplanering som yrke.
En stor del av det nya materialet i boken
är hämtat från FN:s klimatpanel IPCC, som
2013–2014 för femte gången publicerat en omfattande sammanställning av aktuell klimatforskning. Därtill återges en rad nya uppgifter
om specifikt svenska eller europeiska förhållanden, baserade på forskning kring effekter
av klimatförändringar i våra trakter. Boken
presenterar också ett stort antal beräkningar av
hur Sveriges och Europas klimat skulle kunna
förändras under återstoden av innevarande
sekel. Dessa beräkningar har genomförts vid
Rossby Centre vid SMHI i Norrköping.
En varmare värld – Tredje upplagan har sammanställts av Claes Bernes, Stockholm Environment Institute. Innehållet har granskats
av forskare och experter vid Naturvårdsverket
och Lunds universitet. Ett varmt tack riktas till
samtliga medverkande!

Björn Risinger, generaldirektör
Naturvårdsverket
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Inledning
Sommaren 2014 bidrog rekordhöga temperaturer till att en skogsbrand i
Västmanland blev den mest omfattande som inträffat i Sverige i modern
tid. Liksom ovanligt svåra stormar eller översvämningar uppfattas värmerekord numera ofta som tecken på att klimatet har blivit annorlunda.
Men en enskild väderhändelse, hur dramatisk den än är, duger aldrig som
bevis för att klimatet skulle ha förändrats. Klimatet är en beskrivning av
vädrets genomsnittliga egenskaper under en längre tid.

Branden (s. 13).

Vad kan förändra klimatet?
Utan tvekan kan klimatet förändras märkbart, och det av ﬂera orsaker.
Till dem hör naturliga företeelser såsom vulkanutbrott, skiftningar i solens ljusstyrka, variationer i jordaxelns riktning och jordbanans form,
förändringar av jordytans egenskaper samt interna svängningar i klimatsystemet. Det står också i mänsklig makt att påverka klimatet. En del föroreningsutsläpp fyller luften med partiklar som fångar upp eller reﬂekterar solljus. Och vissa gasformiga föroreningar har förmågan att absorbera
värmestrålning och därigenom förstärka atmosfärens växthuseffekt.

Växthuseffekten (s. 23).

Klimatförändringar i förindustriell tid
Kontinenternas vandringar över jordytan har i det förgångna förorsakat
långsamma men genomgripande klimatförändringar. De senaste tre årmiljonerna har mestadels präglats av kyla och nedisningar, men jorden
har under den tiden genomgått upprepade och snabba växlingar mellan
ett genuint istidsklimat och betydligt mildare förhållanden. Under de
drygt tiotusen år som förﬂutit efter den senaste istiden har klimatet dock
varit relativt stabilt.

Inlandsis ersätts av skog i
Sverige (s. 32).

Klimatförändringar i modern tid
Sedan 1900-talets början har medeltemperaturen på jorden allt tydligare
tenderat att avvika från tidigare seklers tämligen stabila nivå. Den har
sedan dess stigit med närmare en grad, men inte i jämn takt – den största
ökningen har ägt rum efter 1975. Uppvärmningen har reducerat förekomsterna av is och snö och bidragit till en viss höjning av havsnivån. Sedan
mitten av förra seklet har också nederbörden tilltagit på många håll, inte
minst i Nordeuropa, men i åtskilliga mer nederbördsfattiga trakter har
det i stället blivit ännu torrare än förr.

Krympande havsis i Arktis
(s. 45).
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5
s. 50–63

Varför förändras klimatet nu?
Den temperaturhöjning som ägde rum i 1900-talets början kan åtminstone delvis ha varit naturlig. Huvudorsaken till den snabba uppvärmningen efter 1975 kan däremot knappast vara något annan än människans
numera mycket stora utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid men även
metan och dikväveoxid. Atmosfärens innehåll av dessa gaser har tilltagit
markant under senare decennier. Numera innehåller luften även ett antal
artificiella klor-, brom- och/eller fluorhaltiga ämnen med mycket kraftig
växthusverkan. Uppvärmningen kunde ha blivit ännu större om den inte
hade motverkats av föroreningsutsläpp som ökat luftens partikelinnehåll.

Partikelslöjor i Asien (s. 59).

Källor och sänkor för växthusgaser

6

s. 64–83

7
s. 84–93

Att luftens koldioxidhalt stiger beror främst på utsläpp vid förbränning
av fossila bränslen: kol, olja och fossilgas (naturgas). De rika länderna
står alltjämt för de största utsläppen per capita, men senare års ökning
av utsläppen har främst ägt rum i utvecklingsländerna.
Även avskogning har medverkat till att höja koldioxidhalten. Många
av de kvarvarande skogarna är å andra sidan på väg att tätna, vilket innebär att de för tillfället tar upp mer koldioxid från atmosfären än vad
de lämnar ifrån sig. Också havet tar hand om mycket av den utsläppta
koldioxiden, men resten blir kvar i luften i årtusenden. Utsläppen av
andra växthusgaser härrör från många olika källor; förutom industri- och
förbränningsprocesser även jordbruk, avfallsupplag m.m.

Utvinning av oljesand i
Kanada (s. 65).

Klimatscenarier och klimatmodeller
Människans framtida utsläpp av växthusgaser går knappast att förutsäga med nämnvärd tillförlitlighet. I stället arbetar klimatforskarna med
scenarier för olika tänkbara samhälls- och utsläppsförändringar. Dessa
används som utgångspunkt för modellberäkningar av klimatets fortsatta
förändringar. Resultaten av beräkningarna kan skifta en del eftersom klimatsystemet är så komplext, men modellerna har efterhand förbättrats.
I ﬂera grundläggande avseenden stämmer olika modellberäkningar nu
väl överens med varandra och med klimatets hittillsvarande utveckling.

Del av klimatmodell (s. 90).

Klimatet under återstoden av seklet

8

s. 94–113

Eftersom ﬂertalet växthusgaser är mycket långlivade kan växthuseffekten
fortsätta att förstärkas under hela tjugohundratalet även om utsläppen
skulle börja minska. Enligt genomsnittsresultaten av beräkningar med
olika scenarier kommer jordens medeltemperatur mot seklets slut att
vara 1,6–4,3 grader högre än den var i slutet av 1800-talet. I Sverige lär
uppvärmningen bli något större än det globala genomsnittet, i synnerhet
vintertid. Om hundra år skulle det kunna vara lika varmt i Sydsverige
som det nu är i Frankrike.
Vinternederbörden väntas öka påtagligt i hela Europa utom Medelhavsområdet. I de nordiska länderna kan nederbörden öka även sommartid, men i övriga Europa väntas minskade regnmängder under den
årstiden. Sydeuropa riskerar svår hetta och torka på sommaren. Havet
kommer att fortsätta stiga, av allt att döma i accelererande takt.

Temperatur i Europa nu
och i slutet av seklet (s. 101).
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Klimatförändringarna och naturmiljön
Många växt- och djurarter kan få det svårt att hinna anpassa eller förﬂytta
sig i takt med kommande klimatförändringar, och en del av dem riskerar
därför att slås ut. Ekosystemen kommer gradvis att förändras, en del av
dem kanske till oigenkännlighet. Till de hotade ekosystemen hör Skandinaviens kalfjällsområden – som kan krympa mycket kraftigt genom
att skogen expanderar mot allt högre höjd över havet – samt Östersjön,
vars salthalt kan sjunka om nederbörden ökar i Nordeuropa. Världen
över påverkas havslevande organismer också av att koldioxidutsläppen
försurar havsvattnet.

Svenska kalfjäll nu och
i en varmare framtid
(s. 123).

Klimatförändringarna och samhället
De närmaste decenniernas klimatförändringar kan medföra att jordbruksproduktionen stiger i tempererade områden men minskar i tropikerna. I Sverige och andra nordliga trakter gynnas även skogsodlingen,
men på längre sikt kan både jord- och skogsbruk missgynnas inom allt
större delar av världen. Stora förändringar är också att vänta för ﬁske
och turistnäring. Energiåtgången för bostadsuppvärmning minskar, men
det motverkas av ett ökat behov av luftkonditionering – extrem värme
har på senare år krävt många tusen dödsoffer enbart i Europa. Faran för
översvämningar ökar längs många vattendrag och kuster. Sammantaget
kan klimatförändringarna få både positiva och negativa följder i Sverige,
men med största sannolikhet blir de övervägande till nackdel för världsbefolkningen i stort, vilket lär få negativa återverkningar även i vårt land.

Vintersport med förhinder
(s. 139).

Bortom år 2100
Mycket talar för att uppvärmningen fortsätter också bortom år 2100.
Tillgångarna på fossila bränslen är så stora att vi på längre sikt skulle
kunna åstadkomma en betydligt kraftigare klimatpåverkan än den som
förutses under innevarande sekel. Risken ökar i så fall för oväntade och
dramatiska störningar i klimatsystemet. Havsnivåns höjning kommer att
fortgå i årtusenden även om utsläppen skulle börja minska relativt snart.
Sett i den tidsskalan skulle havet kunna stiga med flera tiotal meter. Också
temperaturen på jorden lär förbli förhöjd i tusentals år, oavsett när människans klimatpåverkan upphör.

Skåne under tio meter vatten (s. 158).

Vad kan vi göra?
Just på grund av att människans klimatpåverkan får så långvariga effekter
är det angeläget att vi reducerar den snabbt. Detta kan i praktiken inte
åstadkommas på annat sätt än genom minskad användning av fossila
bränslen. Delvis kan vi få denna minskning till stånd med hjälp av ny
teknik, men i längden krävs också förändringar av enskilda människors
livsstil. Sådana kan vara svåra att uppnå, men ekonomiska styrmedel kan
vara en effektiv hjälp. Internationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar bedrivs sedan 1992 inom ramen för FN:s klimatkonvention.
Vi kan inte undvika en fortsatt förändring av klimatet, men vi kan
fortfarande påverka förändringens storlek – vi har de kunskaper och redskap som behövs. I viss mån kan vi också anpassa oss till ett nytt klimat.

Solcellsanläggning
i Spanien (s. 166).
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Inledning

I slutet av juli 2014 rådde värmebölja i Sverige. På många

NASA EARTH OBSERVATORY

håll nådde dagstemperaturen över 30 grader. Dessutom var det
torrt, och i Västmanland bedömdes risken för skogsbrand som
extremt stor. Den 31 juli började det brinna på ett hygge väster
om Sala. Det var en gnista från en skogsmaskin som hade antänt
det fnösktorra riset på marken. Maskinföraren försökte släcka,
men snart brann ett område på 30 gånger 30 meter. Då kallade
han på hjälp, men hygget låg avsides, och det dröjde mer än en
timme innan räddningspersonal var på plats. Det blåste kraftigt,
och branden hade under tiden snabbt spridit sig. Några brandbilar tvingades backa eftersom de möttes av en vägg av eld.

När den här satellitbilden togs, mitt på dagen
den 4 augusti 2014,
hade skogsbranden i
Västmanland pågått i
fyra dygn. Det brunna
området (markerat med
en gul linje) var då mer
än en halvmil brett.
Just den här dagen
blev vädret rekordvarmt
och extremt torrt.
Branden började sprida
sig explosionsartat, och
bara några timmar efter
att bilden togs hade den
fyrdubblats i omfattning
(se den röda begränsningslinjen).
– Underlag från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014.

I Sverige är skogsbränder i vår tid betydligt mindre vanliga och mindre omfattande än i områden med ett torrare och varmare klimat. Under
torra somrar förr i tiden brann skogen ofta även
i vårt land utan att någon kunde göra mycket
åt saken. Dagens effektiva brandbekämpning
brukar emellertid kunna begränsa de brunna
arealerna i Sverige till på sin höjd några tiotal
kvadratkilometer per år, vilket bara motsvarar
någon hundradels procent av landets totala
skogsareal. Men branden i Västmanland visade
sig bli något helt annat än det vi hade hunnit
vänja oss vid.
Inom två timmar efter larmet brann ett kilometerlångt område, och röklukten gick redan
att känna i Sala två mil därifrån. Mot kvällen
var ett trettiotal brandmän i arbete, och en helikopter inledde vattenbombning. Under de följande dygnen kompletterades räddningsstyrkan
efterhand med fler brandmän, militär, personal
från polisen och andra myndigheter, hemvärn,
lantbrukare och andra frivilliga samt en mängd
materiel, däribland ytterligare ett dussintal helikoptrar. Upprepade försök gjordes att ringa in
branden med hjälp av brandgator, vattenbegjut-

ning och skyddsavbränning, men de förmådde inte hindra elden från att ta sig runt eller
över begränsningslinjerna. Efter tre dygn hade
brandområdet vuxit till 27 kvadratkilometer,
och brandröken hade spridit sig över stora delar
av Mellansverige. Räddningsledningen begärde
nu förstärkning med vattenbombplan från utlandet.
På eftermiddagen den 4 augusti förvärrades
situationen dramatiskt. Temperaturen steg till
uppåt 35 grader, vilket bidrog till att luftfuktigheten sjönk till extremt låga nivåer. Samtidigt
började det blåsa igen, och branden fick därigenom ett explosionsartat förlopp. Upphettad luft
steg mot höjden med sådan kraft att vindarna
nere vid marken lokalt närmade sig stormstyrka
– branden hade börjat skapa sitt eget väder.
Det blåste så hårt att träd vräktes omkull och
brinnande flagor flög flera kilometer. Branden
tog sig på så sätt tvärs över sjöar som dittills
hade hindrat dess spridning. Tidvis avancerade
brandfronten upp till 80 meter per minut. Flera
skogsarbetare blev omringade av elden och måste undsättas med helikopter. Två personer i en
timmerbil blev fast bland lågorna – en av dem
kunde räddas med svåra brännskador, medan
den andre senare påträffades död.
Ingenting kunde under de här omständigheterna hejda branden. Inom loppet av några
timmar spred den sig över 140 kvadratkilometer
och blev därmed den största som ägt rum i Sverige i modern tid.
Själva brandområdet var nästan obebott,
men ett tusental personer i närliggande samhällen tvingades under eftermiddagen eller kvällen lämna sina hem. Nästan tvåtusen nötkreatur
och får evakuerades från gårdarna i grannskapet.
Räddningsledningen började också förbereda
evakuering av Norbergs 4 500 invånare. Elden
hade under dagen ryckt mer än en mil närmare
samhället.

JENS L'ESTRADE / TT NYHETSBYRÅN
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I den hetta och blåst
som rådde den 4 augusti
2014 fanns det ingenting
som förmådde hindra
Västmanlandsbrandens
framfart.

Mot natten upphörde branden i stort sett att
expandera, men brandfronten hade hunnit bli
60 kilometer lång och var fortfarande inte säkrad. Det tog ytterligare en vecka innan branden
helt var bringad under kontroll. Under den tiden medverkade fyra franska och italienska vattenbombplan i släckningsarbetet. Sammanlagt
flög de många hundra vändor, varje gång med
sex ton vatten som de skopat upp från en sjö i
närheten och släppte ned över brandområdet.
På marken var flera hundra personer engagerade
i brandbekämpningen.
Ändå var det framför allt en övergång till
svalare och fuktigare väder som hejdade brandens expansion och till sist gjorde det möjligt
att släcka den.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLAND

JONAS LEMBERG / TT NYHETSBYRÅN

En värmebölja gör ingen
klimatförändring

Den 6 augusti hade
branden slutat sprida
sig, men den var
fortfarande inte under
kontroll, och släckningsarbetet fortsatte.

Skog och andra tillgångar värda närmare
en miljard kronor gick
upp i rök när det brann
i Västmanland.

Den hetta och torka som underlättade eldens
snabba spridning under de första branddygnen
måste betecknas som exceptionell – flera orter
i omgivningen noterade högre temperaturer än
vad som någonsin tidigare registrerats där.
Värmerekord är något vi kan förvänta oss vid
en global uppvärmning. Innebär det att Västmanlandsbrandens sällsynt stora omfattning
och dramatiska utveckling bör ses som ett resultat av att människan har förändrat klimatet?
Inte nödvändigtvis. Om somrarna blir varmare är det visserligen rimligt att vänta sig
intensivare värmeböljor och ökad brandrisk.
Därför är det inte osannolikt att temperaturen
i Västmanland vid månadsskiftet juli/augusti

2014 blev extra hög till följd av människans
påverkan på klimatet, och att branden av just
den anledningen fick större utbredning än den
annars skulle ha fått. Ändå är det omöjligt att
få visshet om sådana samband i ett enskilt fall
som detta.
Också stormar och intensiva regn som orsakar översvämningar tolkas numera ofta som
bekräftelser av att något har hänt med jordens
klimat. En del händelser av sådana slag har utan
tvekan blivit vanligare än förr, i varje fall på vissa
håll i världen. Men ingen enskild vädersituation
– om än aldrig så extrem – duger som underlag
för slutsatsen att klimatet har förändrats, vare
sig med eller utan människans medverkan.
Det här beror på att väder och klimat inte
är samma sak. Vädret utgörs av temperatur,
lufttryck, molnighet och andra egenskaper hos
atmosfären i ett givet ögonblick. Väderförhållandena kan skifta från timme till timme och
rentav från minut till minut. Klimatet å sin sida
kan ses som en sammanfattning av hur vädret
brukar vara beskaffat i ett visst område. En beskrivning av klimatet innefattar genomsnitt för
temperatur och andra väderdata, men den anger
också hur mycket dessa data i medeltal varierar
under loppet av en dag, ett år eller ännu längre
tid. Även statistik över extrema och ovanliga
vädersituationer ingår i en komplett redogörelse
för klimatet på en given plats.
Därför måste vi samla väderdata i åtskilliga
år, kanske ﬂera decennier, för att få en så god
uppfattning om genomsnittsvädret och vädervariationerna att vi kan avgöra om de har börjat
avvika från vad som förekommit tidigare. Först
om så visar sig vara fallet kan vi sluta oss till att
klimatet faktiskt håller på att förändras.
Att klimatet kan förändras är ställt utom allt
tvivel. Vi vet också att det numera inte bara står
i naturens utan också i vår egen makt att åstadkomma sådana förändringar. I den här boken
ska vi se närmare på vad som kan påverka klimatet, vad som faktiskt har hänt i det avseendet
hittills, hur människan skulle kunna förändra
klimatet i framtiden, och vilka följder detta kan
få för naturmiljön och samhället.
Vi ska också titta på de verktyg vi kan ta till
för att minska vår klimatpåverkan. Åtskilliga av
dem har redan tagits i bruk, men vi har mycket
kvar att göra.
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Vad kan förändra klimatet?

Vill vi förstå vad som händer med klimatet kan vi aldrig nöja
oss med att studera vad som äger rum uppe i luften. Atmosfärens
och vädrets egenskaper är också beroende av egenskaperna hos
sjöar och hav, snö- och istäcken, mark och vegetation – som
i sin tur påverkas av hur atmosfären är beskaffad. Hela detta
system, klimatsystemet, är sammanknutet av oräkneliga inbördes
inﬂytanden.

Klimatsystemet är aldrig i jämvikt

LOUISE MURRAY / IBL

Den motor som driver jordens klimatsystem är
förstås solen. Genom att olika delar av planeten
värms olika mycket av solljuset skapas stora
temperaturskillnader från plats till plats. Klimatsystemet strävar ständigt efter att utjämna
dessa skillnader genom att förﬂytta uppvärmd
luft och uppvärmt havsvatten till svalare trakter.
På så sätt uppkommer vindar, havsströmmar,
högtryck och lågtryck, som i sin tur påverkar
fördelningen av moln, nederbörd och andra
väderfenomen.
Tillförseln av solenergi till en viss plats på
jordytan förändras hela tiden på grund av jordens rotation kring sin axel och kretsloppet
kring solen. Temperaturen på marken och i de
lägre luftlagren reagerar inom loppet av timmar
eller dygn på hur instrålningen av solljus varierar, men andra delar av klimatsystemet – inte
minst djuphavet – kan behöva decennier eller
sekler för att anpassa sig till yttre förändringar
av det slaget.

Jordens klimat är inte bara beroende av vad som händer i luften
utan också av samspelet mellan atmosfär och hav, is, snö, mark
och växtlighet.

Klimatsystemet är alltså komplext, det utsätts för varierande påverkan, och det reagerar
på denna påverkan i vitt skilda tidsskalor. Ett
system med sådana egenskaper beﬁnner sig aldrig i perfekt jämvikt, och dess förändringar kan
aldrig förutsägas med fullständig säkerhet.

Oregelbundna skiftningar i vädret
trots regelbunden yttre påverkan
Årstidsväxlingarna och andra huvuddrag hos
klimatet brukar förbli likartade genom åren,
men detaljerna i klimatsystemet – i all synnerhet vädrets lokala och kortsiktiga förändringar
– kännetecknas av såväl kaos som regelbundenhet. Solen, upphovet till alla väderförändringar,
vandrar nästan exakt samma vägar över himlen
år efter år, men ändå upprepar sig vädret aldrig
på precis samma sätt från ett år till nästa.
Med andra ord uppvisar klimatsystemet
oregelbundna och svårförutsägbara interna
variationer även när all yttre påverkan förblir
regelbunden. Medeltemperatur, årsnederbörd
och alla andra klimatfaktorer skiftar till synes
slumpmässigt från år till år. Ett ovanligt varmt
år kan följas av ett som är ovanligt kallt – eller av
ett som är ännu varmare. Ändå går det i vissa fall
att spåra mönster i dessa skiftningar. Här och
var framträder storskaliga och ﬂeråriga oscillationer (svängningar) i väderläget som återkommer på ett likartat sätt gång på gång – de tycks
vara ”inbyggda” i jordens klimatsystem.
En av dessa naturliga svängningar kallas för
nordatlantiska oscillationen (NAO). Den yttrar
sig som återkommande ökningar och minskningar av lufttrycksskillnaden mellan Atlantens
centrala och nordliga delar. Kring Island är lufttrycket vanligen förhållandevis lågt, i synnerhet
på vintern, medan det brukar vara högt kring
Azorerna. Vissa vintrar är denna tryckskillnad
ovanligt markant, och den driver då fram en
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Nordatlantiska oscillationen (NAO)
Stor tryckskillnad mellan
centrala och norra
Atlanten
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Jordens klimatsystem genomgår ständiga skiftningar, även utan att vara påverkat av yttre störningar. Exempelvis
förändras lufttrycks- och vindmönstren
över Nordatlanten från ena året till det
andra. Denna s.k. nordatlantiska oscil-
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lation har en avgörande betydelse för
Nordeuropas vinterklimat – den medför
att vissa vintrar blir milda medan andra
blir betydligt strängare.
– Data från Climate Research Unit,
University of East Anglia.

kraftig västlig luftström från Atlanten in över
Sverige och andra delar av norra Europa. Sådana
vintrar blir milda och nederbördsrika hos oss.
Andra år är lufttrycksskillnaden mellan centrala
och norra Atlanten inte alls lika stor vintertid,
och då påverkas Sverige i stället ofta av kall och
torr luft från öster eller nordost.
En annan oscillation – den största och mest
framträdande av dem alla – har blivit känd under beteckningen ENSO (El Niño–Southern
Oscillation). Tydligast visar den sig som halvregelbundna förändringar av lufttryck, vindar,
strömmar, vattentemperatur och nederbörd i de
tropiska delarna av Stilla havet, även om den får
återverkningar också i andra delar av världen.
När svängningen når som längst åt ena hållet
kan havsvattnet utanför Sydamerikas västkust
vara ﬂera grader varmare än normalt. Den situationen, kallad El Niño, medför exempelvis
ökad nederbörd i Peru och Ecuador, samtidigt
som Indonesien får mindre nederbörd än vanligt. I svängningens andra ändläge – La Niña
– är förhållandena de omvända. I genomsnitt
återkommer El Niño ungefär vart fjärde år.
Oscillationer med en sådan periodlängd är
knappast att betrakta som klimatförändringar i
egentlig mening. Klimatet är en beskrivning av
vädrets genomsnittliga egenskaper under loppet
av decennier snarare än några få år (se s. 13), och
därför kan även ﬂeråriga svängningar i väderläget rymmas inom ramen för ett oförändrat
klimat.
Men mycket tyder på att klimatsystemet –
och därmed vädret – också genomgår interna
skiftningar som är så långvariga att de faktiskt
kan räknas som klimatförändringar. Helt klart
är att oscillationer såsom NAO och ENSO kan
variera även sett i längre tidsskala än några få år.
Exempelvis kan svängningen under ﬂera decennier vara kraftigare eller svagare än vanligt. Den
kan också under ganska lång tid ha balansen
mer förskjuten åt det ena av sina båda ändlägen
än normalt.
Långsiktiga förändringar av sådana slag
skulle delvis kunna vara orsakade av yttre påverkan, men mycket talar för att de framför allt
uppträder spontant. Till stor del beror de på
långsamma omfördelningar i djupled av den
solvärme som lagrats i världshavet.
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Balansen mellan solljus och värmestrålning

I dessa enkla principskisser försummar vi
atmosfärens inverkan
på både solljus och
värmestrålning. Vi
återkommer snart till
atmosfärens roll, men
då blir det genast mer
komplicerat.

förstärkt
solljus

solljus
värmestrålning

förstärkt
solljus
värmestrålning

förstärkt
värmestrålning

atmosfären

jordytan

Normalt råder jämvikt mellan
den mängd solljus som absorberas
av jorden och den mängd värme
som jorden avger mot rymden.

Jämvikten kan tillfälligt rubbas,
exempelvis genom att mängden
inkommande solljus av någon
anledning ökar.

Solens ljusstyrka är
inte alldeles konstant

NASA / SDO

De yttre (externa) faktorer som kan förändra
klimatet är av ﬂera olika slag, men alla yttrar
sig som långsiktiga ökningar eller minskningar
– naturliga eller ej – av energiflödena genom
atmosfären.

När solﬂäckarna är många kunde man
tro att solen lyser svagare än annars. Det
är i själva verket tvärtom, eftersom andra

delar av solytan då lyser ovanligt starkt.
– Solen 17 april 2014, då solaktivitetens
elvaårscykel senast nådde sin topp.

Då blir det varmare på jordytan.
Värmestrålningen ut mot rymden
ökar, och efterhand återställs på så
sätt jämvikten.

En stor del av den energi som jorden tar
emot i form av solljus absorberas av mark och
vatten och blir omvandlad till värme. All denna
värmeenergi måste förr eller senare återsändas
ut i rymden i form av värmestrålning; i annat
fall skulle det ständigt bli allt varmare vid jordytan.
För det mesta råder i stort sett balans mellan inkommande och utgående energimängder,
men det händer också att balansen rubbas. Exempelvis skulle det inkommande solljuset av
en eller annan anledning kunna förstärkas. I så
fall stiger temperaturen på jorden, och därmed
ökar också värmeutstrålningen. Detta fortsätter tills utstrålningen har nått upp i jämnhöjd
med den förhöjda instrålningen. Då är balansen
återställd, men på en högre nivå än tidigare –
klimatet har blivit varmare.
Vi vet numera att solens ljusstyrka faktiskt inte är alldeles konstant. Antalet ﬂäckar
på solytan varierar i en ganska regelbunden
cykel, med ett maximum ungefär vart elfte
år. När solﬂäckarna är talrika förekommer
också andra störningar på solytan i ökat antal – man brukar säga att solaktiviteten är hög.
Nettoresultatet är en viss förhöjning av den
totala energiutstrålningen från solen. Förändringarna under loppet av en elvaårscykel är små,
men det utesluter inte att solens ljusstyrka kan
variera kraftigare sett på längre sikt.
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Solinstrålningen påverkas
av jordens läge och rörelser
Instrålningen av solenergi till jordytan påverkas
inte bara av solens egen ljusstyrka utan också
av långsamma men regelbundna förändringar
av jordens läge och rörelser i förhållande till
solen:
• Jordens bana runt solen, som för närvarande
är nästan cirkulär, blir emellanåt mer elliptisk
(avlång). Förändringarna av banans form äger
rum med en period på nästan 100 000 år. När
jordbanan är påtagligt elliptisk varierar avståndet mellan jorden och solen ganska mycket
under årets lopp. Då får det stor betydelse vid
vilken tid på året jorden beﬁnner sig som närmast solen i sin bana. Om detta sker när det
råder sommar på norra halvklotet har somrarna där förutsättningar att bli varmare än

genomsnittligt. Å andra sidan blir solinstrålningen i så fall svagare än genomsnittligt vintertid, eftersom jorden vid den årstiden når sitt
största avstånd från solen. På södra halvklotet
blir förändringarna de omvända.
• Den tidpunkt då jorden passerar närmast
solen i sin bana förskjuts något från år till år.
För tiotusen år sedan inföll den under norra
halvklotets sommarsäsong, men i våra dagar
inträffar den i början av januari. Det här beror
främst på att jordaxelns riktning är föränderlig.
För närvarande pekar jordaxeln ungefär mot
Polstjärnan, men under årtusendenas lopp vrider den sig runt i en stor cirkel. Först om drygt
20 000 år är den tillbaka i sin nuvarande riktning.
• Därtill förändras jordaxelns lutning i förhållande till banan runt solen. I dagsläget uppgår
lutningen till 23,5o, men den är sakta på väg

Bakgrunden till solinstrålningens Milankoviccykler
´

Sommar
i norr

Vinter
i norr

Med en period på ca 100 000 år växlar jordens
bana kring solen mellan att vara nästan cirkulär ...

Sval sommar
i norr

Mild vinter
i norr

Men med en period på drygt 20 000 år vrids jordaxelns riktning.

Sval sommar
i norr

Mild vinter
i norr

Dessutom förändras jordaxelns lutning med en
period på ca 41 000 år. Liten lutning medför liten
temperaturskillnad mellan sommar och vinter ...

Sval sommar
i norr

Mild vinter
i norr

... och mer elliptisk. I vår tid kommer jorden som
närmast solen när det är vinter på norra halvklotet.

Kall vinter
i norr

Varm sommar
i norr

Om drygt tiotusen år är det därför sommar i norr
när jorden kommer som närmast solen.

Varm sommar
i norr

Kall vinter
i norr

... medan stor jordaxellutning medför varmare
somrar och kallare vintrar än genomsnittligt.
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Inverkan av is och snö på jordens strålningsbalans

Liksom på s. 17
försummar vi här
atmosfärens inverkan
på ﬂödena av ljus och
värmestrålning till
och från jordytan.

solljus

försvagat
solljus

försvagat
solljus

försvagad
värmestrålning

värmestrålning

reflektion
mot
marken

ännu svagare
värmestrålning

kraftigare
reflektion
is och snö

En del av det solljus som når
jorden reﬂekteras från marken
och återvänder ut i rymden utan
att ha värmt upp jordytan.

Olika ytors
albedo (%)
Täta moln

70–90

Tunna moln

35–50

Nyfallen snö

75–95

Äldre snö

55

Havsis

30–40

Torr sand

20–30

Gräs

15–20

Skog

5–10

Bar jord

5–15

Vatten (belyst
rakt uppifrån)

3

Moln- och snötäcken
reﬂekterar merparten av
det ljus som träffar dem,
medan däremot öppet
vatten absorberar nästan
allt inkommande ljus.
– Från Met Office.

Om mängden inkommande solljus minskar kommer temperaturen vid jordytan att sjunka.

att minska. Den varierar med en period på ca
41 000 år, som mest mellan 22o och 24,5o. Ju
större lutningen är, desto större blir skillnaderna
i solinstrålning och temperatur mellan vinter
och sommar.
Förändringarna av jordens bana och jordaxelns riktning och lutning har bara obetydlig
inverkan på den totala mängd solljus som jorden tar emot under loppet av ett år. Däremot
ger de alltså upphov till långsamma, cykliska
variationer i solinstrålningens fördelning mellan olika årstider och olika delar av jordklotet.
Dessa Milankovićcykler har fått namn efter en
serbisk astronom och matematiker som studerade dem på 1930-talet och teoretiskt visade att
de borde kunna orsaka avsevärda klimatförändringar.
Milanković påpekade exempelvis att sommartemperaturen på norra halvklotet bör kunna bli osedvanligt låg när jordaxelns lutning
är liten samtidigt som jordbanan är påtagligt
elliptisk och sommaren inträffar när jorden står
som längst från solen. Långt uppe i norr kan
somrarna då rentav bli så svala att föregående
vinters snö- och istäcken aldrig hinner smälta
innan det blir vinter igen. På så sätt skulle en
istid kunna ta sin början.
Jordbanans form och jordaxelns riktning
kan beräknas med stor noggrannhet miljontals
år framåt och bakåt i tiden. Med samma noggrannhet kan man därmed också rekonstruera
solinstrålningens Milankovićcykler i det förﬂutna och förutsäga dem långt in i framtiden.

Då ökar förekomsten av is och
snö, vilket medför att en större
andel av solljuset reﬂekteras utan
att ha värmt upp jordytan. Det
blir ännu kallare.

Snö, vegetation och moln inverkar
på jordens reﬂektionsförmåga
Egentligen är solinstrålningens cykliska variationer inte så kraftiga att de på egen hand
kan ge upphov till växlingarna mellan istider
och varmare perioder. Det ﬁnns emellertid
ﬂera återkopplingar som kan förstärka en måttlig klimatförändring. Dit hör ökningar eller
minskningar av jordytans albedo, dvs. dess förmåga att reﬂektera ljus.
Snö och is är betydligt ljusare – och har därför större reﬂektionsförmåga – än barmark eller öppet vatten. Om temperaturen sjunker får
snö- och istäckena ökad utbredning och förlängd varaktighet. Då kommer en större andel
av det inkommande solljuset att återkastas ut
i rymden i stället för att absorberas av jordytan och omvandlas till värme. Följden blir att
temperaturen sjunker ytterligare, med än mer
vidsträckta och långlivade snö- och istäcken
som resultat – och kanske i förlängningen en
ny istid.
I viss mån påverkas jordytans reﬂektionsförmåga även av vilken vegetation som växer
där. Öppen, gräsbevuxen terräng reﬂekterar i
allmänhet mer ljus – dvs. har högre albedo – än
exempelvis barrskog. Öknar är vanligen ännu
ljusare än bevuxen mark.
Via sin påverkan på jordytans albedo kan
därför såväl människans markanvändning som
naturliga vegetationsförändringar inverka på
klimatet.
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Ett molntäcke kan reﬂektera merparten av
det inkommande solljuset redan uppe i atmosfären, och molniga dagar är ju för det mesta
svalare än soliga dagar. Om den genomsnittliga
molnigheten av någon orsak ökar eller minskar
kan det alltså få påtagliga följder för temperaturklimatet vid jordytan. Men det är ingalunda
självklart att en ökning av molnigheten sänker
medeltemperaturen för hela dygnet. Molnen
utgör nämligen också en effektiv spärr för den
värmestrålning som jordytan avger mot rymden. Mulna nätter brukar av den anledningen
vara mildare än stjärnklara nätter.
Nettoeffekten av ökad molnighet blir för
det mesta en viss sänkning av dygnets medeltemperatur, åtminstone så länge det handlar

Inverkan av partiklar på jordens strålningsbalans
Partiklar som sprider ljus

solljus
försvagad
värmestrålning

värmestrålning
spridning
av solljus

Ett skikt av sulfatpartiklar eller andra
ljusa partiklar i luften kan sprida en
del av det inkommande solljuset, dvs.
få det att ändra riktning. Det ljus som

ljusa partiklar

sprids tillbaka ut mot rymden medverkar inte till att hålla jordytan varm.
Följden blir en viss avkylning.

Partiklar som absorberar ljus

solljus

förstärkt
värmestrålning

värmestrålning
absorption
av solljus

mörka partiklar
återutsändning
av värmestrålning
reflektion
mot
jordytan
is och snö

Sotpartiklar och andra mörka partiklar
kan i stället absorbera solljus och sedan
återutsända den infångade energin som
värmestrålning. En del av denna värmestrålning når jordytan och kan medföra

en viss uppvärmning. Effekten är mest
märkbar inom is- och snötäckta områden, där större delen av solljuset skulle
ha reﬂekterats ut i rymden om det inte
hade fångats upp av partiklarna.

om låga moln. En ökning av mängden cirrus
(fjädermoln) och liknande moln på hög höjd
i atmosfären kan emellertid åstadkomma en
temperaturhöjning.

Partiklar kan verka avkylande
– men också uppvärmande
Även i molnfritt väder hejdas en del av solstrålningen innan den har nått ned till jordytan. Det
beror bland annat på att luften alltid innehåller
mikroskopiska partiklar, i typiska fall med en
diameter kring en tusendels millimeter eller
mindre. Partiklar av den storleken brukar ha en
avsevärd förmåga att sprida ljus, dvs. att ändra
ljusets riktning. En viss andel av det inkommande solljuset blir på så sätt avlänkad tillbaka
ut mot rymden utan att ha bidragit till uppvärmningen av jorden.
En ökning av mängden partiklar i atmosfären får därför i allmänhet en avkylande verkan
vid jordytan, något som tydligt kan visa sig i
samband med stora, explosiva vulkanutbrott.
Sådana eruptioner kan föra upp enorma mängder gasformig svaveldioxid till stratosfären, dvs.
till höjder på 10–15 km och däröver. Större delen av svaveldioxiden omvandlas snart till fasta,
partikelburna sulfatföreningar. Sulfatpartiklarna kan hålla sig svävande på hög höjd i ett par
år, och de sprider sig under den tiden kring hela
jorden. Stratosfären blir på så sätt märkbart
mindre genomskinlig än vanligt, och följden
blir en global temperatursänkning som varar så
länge partiklarna förblir luftburna.
Svaveldioxid når också ut i luften genom
utsläpp från industrier och förbränningsanläggningar, och därför bidrar även människan
till luftens innehåll av sulfatpartiklar. De partiklar som har ett sådant ursprung håller sig i
troposfären, dvs. på höjder understigande 10–15
km. Flertalet når bara ett par kilometer över
jordytan. Inom några dygn eller på sin höjd
några veckor lämnar de atmosfären, framför allt
genom att de fångas upp av regn eller annan nederbörd. De får därför aldrig global spridning,
men regionalt – i folk- och industritäta delar av
världen – kan de ha en avkylande verkan som
är mycket påtaglig.
Å andra sidan kan förbränningsutsläpp också innehålla stora mängder sotpartiklar. Sotets
svarta färg innebär att sådana partiklar absorberar ljus snarare än sprider det. Om de lägre
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Den ﬁlippinska vulkanen Pinatubos utbrott
år 1991 fyllde stratosfären med så mycket
partiklar att hela jorden
blev märkbart avkyld
under de närmast följande åren.

luftlagren tillförs rikligt med sotpartiklar kan
så mycket solljus fångas upp där att luften blir
varmare, vilket i sin tur skulle kunna bidra till
en uppvärmning av jordytan.
Partiklarnas inverkan på temperaturen är
dessutom beroende av hur underlaget är beskaffat. Sotpartiklarnas förmåga att absorbera
ljus får störst temperaturhöjande verkan över
snö-, is- och molntäcken, där nästan allt in-

kommande solljus annars skulle ha reﬂekterats
ut i rymden. På motsvarande sätt får sulfatpartiklarnas förmåga att avlänka ljus större avkylande verkan över öppet hav än över land,
eftersom vattenytor normalt absorberar mera
solljus än landområden.
Genom att partiklar spelar en nyckelroll
för molnens uppkomst kan de också indirekt
inverka på klimatet. Molnen i den lägre atmo-
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sfären består av mängder av mycket små vattendroppar som har bildats just kring partiklar.
En förhöjd tillförsel av partiklar till luften bör
ge upphov till ett ökat antal sådana droppar i
molnen, som därigenom kan reﬂektera mer solljus och alltså får större avkylande verkan.
Om molndropparna blir ﬂer lär det uppvägas av att deras genomsnittliga storlek avtar.

I så fall blir det svårare för dem att slå sig samman till regndroppar, vilket reducerar molnens
förmåga att ge upphov till nederbörd. Följden
skulle kunna bli att nederbördens geograﬁska
fördelning förändras och att molntäckenas livslängd ökar. Alla dessa indirekta klimateffekter
av luftens partikelinnehåll är dock mycket svårbedömda.

Växthuseffekten

Växthusgaserna släpper fram ljus
men hejdar värmestrålning

Atmosfär som inte
absorberar värmestrålning

solljus

Atmosfär som
absorberar värmestrålning

värmeutstrålning
mot rymden
(lika stor som
i fallet t.v.)

solljus

värmestrålning

absorption och
återutsändning av
värmestrålning

atmosfären

förstärkt
värmestrålning
från jordytan
jordytan

Om värmestrålningen från jordytan
obehindrat hade kunnat passera atmosfären på sin väg ut mot rymden skulle
det ha varit mycket kallt vid jordytan.

I verkligheten innehåller atmosfären
gaser som absorberar värmestrålning.
En del av den uppfångade värmen
återsänds mot jordytan, som på så sätt
blir varmare än den annars skulle varit.

Energiflöden i atmosfären
reflekterat
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inkommande
solljus

värmeutstrålning
mot rymden
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spridning
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uppåt- avdunstning och
stigande kondensation
varmluft av vattenånga

reflektion
mot jordytan 24
161
absorption
vid jordytan

Alla de tidigare skisserna över ﬂödena
av ljus och värme i atmosfären är starkt
förenklade. En något mer fullständig
översikt över dessa energiﬂöden kan se
ut som ovan. Här framgår bland annat
att atmosfären tar emot energi inte bara
genom att absorbera solljus och värmestrålning utan också via uppåtstigande

397
342

absorption
vid jordytan

värmestrålning från
jordytan

luft som har värmts nära markytan.
Också den energi som går åt när vatten
avdunstar vid jordytan frigörs i atmosfären när vattenångan kondenseras i
form av moln. Siffrorna anger genomsnittliga energiﬂöden år 2000–2010 uttryckta i W/m2. – Data från Trenberth
et al. 2009 och Wild et al. 2013.

Gaserna i atmosfären hejdar mindre än en fjärdedel av det inkommande synliga ljuset från solen. Luftens dominerande beståndsdelar, kvävgas och syrgas, stoppar inte heller den utgående
värmestrålningen i någon större utsträckning.
Men i små kvantiteter innehåller atmosfären
också ett antal gasformiga ämnen som effektivt
absorberar värmestrålning. Viktigast bland dem
är vattenånga och koldioxid (CO2 ), men även
metan (CH4 ), dikväveoxid (N2O, även kallad
lustgas), ozon (O3 ) och en rad andra gaser har
en sådan förmåga. Tillsammans medför de att
den lägre atmosfären är svårgenomtränglig för
värmestrålning. Om våra ögon vore känsliga
för sådan strålning i stället för ljus skulle vi
uppfatta omgivningen som ständigt insvept i
dimma. Vi skulle behöva ta oss ﬂera kilometer
ovanför jordytan för att få någorlunda fri sikt
utåt rymden.
De värmeabsorberande gaserna fångar upp
merparten av den värmestrålning som avges
från jordytan. Större delen av den uppfångade
strålningen blir omgående återutsänd, men inte
bara i den ursprungliga riktningen utan åt alla
möjliga håll. Åtskilligt av värmen strålar sålunda
tillbaka från atmosfären mot jordytan, som därigenom blir varmare än den skulle vara om den
bara träffades av solljus. Denna förhöjning av
temperaturen på jorden har blivit känd under
benämningen växthuseffekten. De gaser som orsakar uppvärmningen genom sin inverkan på
värmestrålningen i atmosfären kallas växthusgaser.
Om jorden hade saknat atmosfär (eller om
luften uteslutande hade bestått av gaser utan
förmåga att absorbera värmestrålning eller kondenseras till moln) skulle den globala medeltemperaturen vid jordytan ha legat kring –19 o.
Under sådana omständigheter hade liv av det
slag vi känner till knappast varit möjligt här.
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Växthus fungerar på annat sätt
än atmosfären

BJÖRN RÖHSMAN / N / IBL

”Växthuseffekten” är numera en mycket väl etablerad benämning på atmosfärens förmåga att absorbera värmestrålning och
därigenom hålla jordytan uppvärmd. Men egentligen haltar jämförelsen mellan växthus och jordatmosfär. Bådadera släpper visserligen in solljus som därigenom kan värma upp markytan. Att
värmen blir kvar i ett växthus beror emellertid inte i första hand
på att glasväggarna absorberar utgående värmestrålning utan på
att de hindrar uppvärmd luft från att strömma iväg.

Innehavaren av växthuset på bilden har öppnat ett par luckor i taket för
att släppa ut en del av den varma luften och därigenom se till att temperaturen inte blir alltför hög. Att reglera jordens temperatur är dessvärre
inte lika enkelt.

Luftens innehåll av värmeabsorberande gaser medför att den nutida medeltemperaturen
i stället uppgår till nästan +15 o. Denna kraftfulla växthuseffekt är till helt övervägande del
naturlig – alla de viktigaste växthusgaserna har
funnits i luften sedan jorden bildades.

Växthusuppvärmningen av jordytan innebär
att värmeutstrålningen därifrån blir betydligt
intensivare än den annars skulle ha varit. Ändå
är det inkommande solljuset inte på något sätt
förstärkt. Vad händer då med den tidigare omtalade balansen mellan inkommande och utgående energimängder? Jo, balansen upprätthålls
genom att det mesta av den värmestrålning som
lämnar jorden inte kommer direkt från ytan
utan från atmosfärsskikt på ﬂera kilometers
höjd. Det är först där uppe som luften börjar bli
så tunn och genomtränglig för värmestrålning
att denna någorlunda obehindrat kan nå ut i
rymden. Det är mycket kallare på sådana höjdnivåer än vid jordytan, och värmestrålningen
som avges därifrån är följaktligen svagare än den
som avges från ytan.
Vore det bara genom strålning som värmeenergi kunde förﬂyttas i atmosfären skulle temperaturen avta ännu snabbare mot höjden än
vad som faktiskt sker – jordytan skulle vara
varmare och de övre luftlagren kallare än de
är i verkligheten. Men om luften nere vid ytan
värms upp tillräckligt mycket blir den så lätt
att den börjar stiga mot höjden i form av stora
”bubblor”. Mellan bubblorna sjunker samtidigt
svalare och tyngre luft nedåt från högre nivåer.
Denna omblandning, som kallas konvektion,
jämnar delvis ut temperaturskillnaderna mellan olika luftlager.
Utjämningen kan bli särskilt effektiv ovanför vattenytor eller fuktig mark – när vatten
avdunstar därifrån som ånga förbrukas energi,
vilket får en avkylande verkan på jordytan. Den
energin kan sedan frigöras i högre luftlager om
ångan förs dit med stigande varmluftsbubblor
och där uppe kondenseras i form av moln.
Konvektion, avdunstning och kondensation
medverkar på det här sättet till att solens och
växthusgasernas uppvärmning av jordytan i sin
tur höjer lufttemperaturen åtminstone en mil
upp i atmosfären.

Växthuseffekten
håller på att förstärkas
Växthusgasernas stora inverkan på klimatet
är anmärkningsvärd med tanke på att de uppträder i så låga halter. Vattenångan står för ca
0,4 procent av atmosfärens totala volym, medan
övriga växthusgaser sammantagna upptar föga
mer än 0,04 procent av luftvolymen. Det här
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Gaserna i jordatmosfären är mer eller mindre
genomskinliga för solljus, men några av dem
kan absorbera långvågigare strålning. Det är de
sistnämnda gaserna som
ger upphov till atmosfärens växthuseffekt.
Tillsammans blockerar växthusgaserna en
stor del av värmestrålningen från jordytan,
men på vissa våglängder är luften lättgenomtränglig även för sådan
strålning.

intensitet

Växthusgasernas inverkan på strålningen i jordens atmosfär
ultraviolett strålning

synligt ljus

infraröd strålning (värmestrålning)

Utgående
värmestrålning

Inkommande
solstrålning
0,1

0,2

0,3 0,4 0,5

1

2

3

4

20

5 6 7 8 10

30 40 50

100

våglängd (m)

Några olika gasers absorptionsförmåga
absorptionsförmåga

In- och utstrålningen
genom jordens atmosfär
äger rum på helt skilda
våglängder. Eftersom
solytan är mycket hetare än jordytan är inkommande solstrålning
betydligt energirikare än
den värmestrålning som
jorden återsänder mot
rymden, och ju mer
energirik strålningen
är, desto kortare är dess
våglängd.
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En närmare titt på ”fönstret” för utgående värmestrålning
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Extra absorption efter
en fördubbling av
atmosfärens koldioxidhalt

absorptionsförmåga

Koldioxiden svarar
för en betydande
del av den naturliga
växthuseffekten – gasen
absorberar nästan all
strålning av våglängder mellan 14 och 16
µm (mikrometer), där
utstrålningen från jordytan är mycket intensiv.
– Efter Peixoto och
Oort 1992. Data från
MODTRAN.

Absorption vid naturlig (förindustriell) halt av koldioxid
Absorption om atmosfären
hade varit helt utan koldioxid

0

8

Diagrammet närmast ovan kan ge intrycket att
en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt får
ganska obetydlig inverkan på växthuseffekten.
Vid våglängderna 14–16 µm var absorptionen av
värmestrålning total redan då koldioxidhalten låg
på förindustriell nivå. En haltfördubbling ser bara
ut att kunna göra nämnvärd skillnad vid intilliggande våglängder, där den naturliga absorptionen
är ofullständig (se de röda fälten i diagrammet).
Men inte ens vid de våglängder där absorptionen
är total fångas all strålning upp för gott – den
sänds ut på nytt och letar sig förr eller senare ut
i rymden. Det är genom att försvåra strålningens
passage genom atmosfären som koldioxiden
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åstadkommer en växthuseffekt. Haltfördubblingen gör det ännu svårare för strålningen att ta sig
ut, även vid våglängderna 14–16 µm. Därigenom
förstärker den växthuseffekten.
Vi kan jämföra med vad som händer när vi
har ett sängtäcke över oss. Täcket fångar upp all
kroppsvärme; absorptionen är med andra ord total. Visserligen letar sig värmen efterhand vidare
ut i rummet – annars skulle temperaturen ständigt stiga i sängen – men ingen värme passerar
ohejdad tvärs igenom täcket. Som alla vet får vi
det likafullt varmare med två täcken i stället för
ett. Orsaken är att kroppsvärmen då får en ännu
omständligare väg ut i omgivningen.
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våglängd (m)

Ingen koldioxid
Strålning kring 15 m våglängd
har en god chans att passera
ohejdad ut i rymden. Inget
bidrag till växthuseffekten.

Koldioxid i naturlig halt
All strålning vid 15 m absorberas men sänds ut igen och letar
sig till sist ut i rymden. Påtagligt
bidrag till växthuseffekten.

Koldioxid i dubbel halt
Ännu svårare för strålning
vid 15 m att nå ut i rymden.
Viss ytterligare förstärkning
av växthuseffekten.
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Vad gör en gas till växthusgas?
Varför bidrar vissa gaser till växthuseffekten
medan andra inte gör det? Svaret hänger samman med hur molekylerna som de olika gaserna består av är uppbyggda.
I alla molekyler vibrerar och roterar atomerna ständigt i förhållande till varandra. Hos
många gaser medför dessa rörelser att molekylernas elektriska plus- och minusladdningar
hela tiden ändrar tyngdpunkt. Molekyler med
den egenskapen kan fånga upp strålning och
därigenom övergå till ett energirikare tillstånd
(kraftfullare vibrationer eller snabbare rotation). Skillnaderna i energi mellan molekylernas olika vibrations- och rotationstillstånd
brukar vara sådana att det mest är infraröd
strålning (värmestrålning) som absorberas på
det här sättet.
Molekyler som bara innehåller två likadana
atomer förblir emellertid helt symmetriska hur
atomerna än rör sig. Hos dem håller sig plusoch minusladdningarnas tyngdpunkter ständigt kvar i molekylernas centra, vilket betyder
att de inte kan fånga upp infraröd strålning.
Kvävgas, syrgas och andra gaser som består
av tvåatomiga, symmetriska molekyler bidrar
därför inte till växthuseffekten.
Alla viktiga växthusgaser består av molekyler med tre eller ﬂera atomer. Sådana molekyler är antingen asymmetriska redan till sin
uppbyggnad – hit hör vattenånga, dikväveoxid
och ozon – eller också kan de bli asymmetriska
genom att vibrera på ett speciellt sätt. Ett exempel på det sistnämnda är koldioxidmolekylen,
som är symmetriskt byggd men kan bli asym-

metrisk genom att de tre atomerna vibrerar i
otakt eller ”vickar” fram och tillbaka i förhållande till varandra.
Ingen molekyl har möjlighet att röra sig hur
som helst – precis som en gitarrsträng kan den
exempelvis bara vibrera på vissa bestämda sätt
som vart och ett svarar mot en given energinivå.
Det betyder att molekylen bara kan absorbera
strålning av just sådan energi att det motsvarar
skillnaden mellan två energinivåer av det slaget. I stället för att fånga upp all värmestrålning
kan molekylen med andra ord bara hejda strålning av en serie bestämda våglängder. Det är
därför diagrammen på föregående sida över
växthusgasernas absorptionsförmåga har ett så
”taggigt” utseende.
Alldeles exakt behöver våglängderna ändå
inte stämma överens med molekylernas inneboende energinivåer för att strålningen ska
kunna absorberas. Som en följd av att molekylerna ständigt far omkring och kolliderar med
varandra förskjuts och störs energinivåerna på
så sätt att taggarna i absorptionsdiagrammen
breddas. Bitvis ﬂyter taggarna ihop till sammanhängande absorptionsband.
En molekyl som har fångat upp strålning
gör sig snart av med överskottsenergin igen,
antingen genom att återutsända strålning eller
genom att ge en extra knuff åt en annan molekyl som den kolliderar med. I det sistnämnda
fallet omvandlas energin till rörelseenergi. Luft
som absorberar värmestrålning får på det här
sättet ökad temperatur – ju snabbare luftens
molekyler rör sig, desto varmare är den.

betyder att människan märkbart kan påverka
växthuseffekten och därmed klimatet utan att
behöva förändra atmosfärens sammansättning
i grunden.
Som vi ska se längre fram har halterna av
de naturliga växthusgaserna koldioxid, metan
och dikväveoxid redan stigit påtagligt till följd
av föroreningsutsläpp och förändrad markanvändning. Numera innehåller atmosfären
dessutom ett stort antal nya, av människan

Gaser med
växthusverkan
H

O
H

vattenånga
O

O

C

koldioxid
H

C
H

H

metan
O

N

N

dikväveoxid
O
O
O

ozon

Gaser utan
växthusverkan
N

N

kvävgas
O

O

syrgas

Kvävgas- och syrgasmolekylerna förblir
helt symmetriska hur
de än vibrerar. Därför bidrar de inte alls
till växthuseffekten,
trots att de står för
nästan 99 procent
av atmosfärens
innehåll.

tillverkade gaser med mycket stor förmåga att
absorbera värmestrålning. Växthuseffekten håller på att förstärkas.
Men halterna av naturliga växthusgaser var
föränderliga redan innan människan började
påverka dem. Av detta skäl – och ﬂera andra
därtill – har jordens klimat genomgått mycket
kraftiga variationer i det förﬂutna. Dem ska vi
se närmare på i nästa kapitel.
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3 Klimatförändringar i förindustriell tid

Allt sedan solen bildades för nästan fem miljarder år sedan
har den sakta men säkert vuxit i storlek. Därigenom har solljuset
gradvis blivit allt intensivare. Ändå har klimatet på jorden knappast blivit varmare med tiden. När livet uppkom här för uppåt
fyra miljarder år sedan var temperaturen förmodligen minst lika
hög som den är nu, trots att solen på den tiden lyste ungefär 30
procent svagare.

STAFFAN WIDSTRAND / IBL (ANTARKTIS), JAN TÖVE / N / IBL

Allt starkare solljus,
allt svagare växthuseffekt

Jorden har under sin
långa historia genomgått mycket stora klimatförändringar. Vid en
del tidpunkter har jordytan täckts av is och
snö; under andra epoker har den dominerats
av tropisk växtlighet.

Värmen i jordens tidiga ungdom berodde på att
atmosfären då hade helt andra egenskaper än
i dag. Luften innehöll nästan inget syre, men
däremot var halterna av växthusgaserna koldioxid, metan och ammoniak mångfalt högre
än de är nu. Resultatet blev en växthuseffekt av
gigantiska mått, något som mer än väl kompenserade för det bleka solljuset.
Sedan dess har livets utveckling förändrat
jordatmosfärens kemiska sammansättning. Av
störst betydelse var fotosyntesens uppkomst
för ungefär tre miljarder år sedan. Havsvattnet
fylldes av mikroorganismer som med hjälp av
solljus och klorofyll tog upp koldioxid och frigjorde syrgas som avfallsprodukt. Luftens koldioxidhalt började sjunka, samtidigt som syrgashalten efterhand steg. Det här betyder att
atmosfärens växthuseffekt sett på mycket lång
sikt har minskat kraftigt, vilket till stor del har
upphävt inverkan på jordens klimat av solljusets
lika långsiktiga förstärkning.
Därmed är inte sagt att klimatet ens tillnärmelsevis har förblivit konstant under livets
långa historia på jorden. Under större delen av
denna tid tycks det ha varit betydligt varmare än
det är i dag – hettan har varit tropisk inte bara

kring ekvatorn utan också ett gott stycke upp
mot polerna. Emellanåt har det å andra sidan
varit så kallt att stora delar av jorden blivit nedisad. Under den senaste årmiljarden har sådana
kalla epoker återkommit med ett par hundra
miljoner års mellanrum.
Den näst senaste nedisningsepoken nådde
sin höjdpunkt under permperioden för knappt
300 miljoner år sedan. Därefter infann sig på
nytt ett tropiskt klimat, och länge var jorden åter
praktiskt taget fri från snö och is även i polartrakterna. Men för 40–50 miljoner år sedan
började temperaturen än en gång sjunka, och
efterhand har nedisningarna återkommit.
I takt med dessa förändringar av klimatet har
också koldioxidinnehållet i atmosfären varierat.
Under permperiodens istidsförhållanden tycks
koldioxidhalten ha hållit sig i närheten av nutida nivåer, dvs. några hundra ppm (miljondelar
av den totala luftvolymen), men i det varma
klimat som rådde både före och efter denna istidsepok kan halten tidvis ha legat kring tusen
ppm eller mer.

Kontinenternas vandringar har
skapat förutsättningar för nedisning
Växthuseffekten har alltså ingalunda avtagit
i jämn takt sedan jorden var ung. I stället har
den genomgått kraftiga variationer under årmiljonernas lopp, vilket bidragit till de klimatförändringar som har ägt rum i samma tidsskala.
Detta behöver inte betyda att växthuseffektens
variationer har varit den primära orsaken till
klimatförändringarna i förgången tid. Tvärtom
är det sannolikt klimatförändringarna som på
ett eller annat sätt har fått koldioxidhalten att
variera och som därigenom har förstärkt sig
själva.
Den grundläggande orsaken till klimatets
mycket markanta skiftningar i geologisk tids-
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Jordens klimat sett i geologisk tidsskala
Jorden bildas,
ytan börjar svalna

Fotosyntes, stigande
syrgashalt i atmosfären
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Under större delen av
jordens förﬂutna har
klimatet varit betydligt
varmare än det är i dag,
men framför allt under
den senaste årmiljarden
har värmen upprepade
gånger avlösts av kyla
och nedisning.
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skala är snarare kontinentalförskjutningen, dvs.
kontinenternas långsamma vandringar över jorden.
Snö och is kan inte ansamlas i några större
mängder på jordytan annat än om det ﬁnns
både land och hav i närheten av polerna. Rejäl
vinterkyla och stabila snötäcken kan bara uppkomma på land, samtidigt som fuktig och sval
luft från havet behövs för att snöfallen ska bli
så rikliga och sommartemperaturen så låg att
snötäckena blir bestående. Men så snart kontinenternas lägen uppfyller det villkoret ﬁnns
förutsättningar för en temperaturnedgång. Avkylningen förstärks efterhand genom att allt
mer av solljuset reﬂekteras när de snö- och istäckta områdena växer till (se s. 19).
Till det som har utlöst senare årmiljoners
utveckling mot ett kallare klimat hör sålunda
att Antarktis – som länge legat nära sydpolen
– efterhand har blivit helt omgivet av hav. Tidigare satt denna kontinent ihop med Australien
och Sydamerika, vilket tvingade varmt havsvatten från tropikerna att strömma långt ned mot
söder. Efterhand skildes Antarktis dock från de
båda andra kontinenterna, först från Australien
och för ca 35 miljoner år sedan också från Sydamerika. Det blev fritt fram för ett kretslopp
av kalla havsströmmar hela vägen runt sydpolskontinenten, som därigenom isolerades från
värmen kring ekvatorn, och det var då som den
antarktiska inlandsisen började bildas.
Senare har dessutom den tibetanska högplatån och bergskedjor såsom Alperna, Himalaya,

tertiär
65

Grönländska inlandsisen börjar bildas
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Anderna och Klippiga bergen skjutit i höjden.
Förändringar av det slaget kan påverka klimatet
inte bara genom att snötäckena får ökad utbredning utan också genom att luftströmmarna i atmosfären tvingas in i nya banor.
Det ﬁnns tecken som tyder på att sådana
omläggningar av luft- och havsströmmarna kan
äga rum förhållandevis snabbt. Cirkulationsmönster som har bestått i årmiljoner tycks
kunna få helt och hållet förändrade egenskaper
inom loppet av enstaka årtusenden eller ännu
kortare tid, med drastiska klimatförändringar
som resultat.
Med vissa avbrott fortskred temperaturnedgången på jorden även sedan den antarktiska
inlandsisen hade bildats. Omkring 18 miljoner
år före vår tid hade det blivit så kyligt också i
Arktis att en inlandsis började växa till på Grönland.
För ungefär tre miljoner år sedan blev det
ännu kallare, vilket sannolikt åtminstone delvis
berodde på att cirkulationsmönstret i världshavet hade ändrats på nytt. Nordamerika och
Sydamerika hade förenats av ett näs vid Panama,
där det tidigare hade funnits ett öppet sund. Nu
nådde avkylningen därhän att snötäckena blev
kvar året om även i Nordeuropa, Sibirien och
den nordamerikanska kontinentens nordligare
delar. År för år ansamlades snö i allt mäktigare
lager som efterhand packades samman och omvandlades till is. Gradvis blev inte bara Grönland utan också Skandinavien och ﬂera andra
landområden i norr nedtyngda av istäcken med
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ﬂera kilometers tjocklek. Efter ett uppehåll på
hundratals miljoner år rådde åter istid på jorden.
I och kring de nedisade områdena i norr var
årsmedeltemperaturen i typiska fall ett tiotal
grader lägre än den nutida, och ibland blev det
ännu kallare. Söder om istäckena utbredde sig
trädlös tundra långt ned i de centrala delarna
av Eurasien och Nordamerika. Avkylningen
var märkbar också nere kring ekvatorn, även
om temperaturen där kanske bara blev ett par
grader lägre än den som råder i tropikerna i
dag. Världshavet stod tidvis dryga 100 m under
sin nuvarande nivå, eftersom de nytillkomna
inlandsisarna i norr hade bundit stora vattenmängder i frusen form.

Solinstrålningen styr växlingar
mellan istider och interglacialer
Istidsförhållanden har dominerat under hela
kvartärperioden, den geologiska epok som inleddes med istäckenas tillväxt på de nordliga
kontinenterna för uppåt tre miljoner år sedan
och som fortfarande pågår.
Kvartärtiden har kännetecknats av ständiga
växlingar mellan istider
och interglacialer (de
sistnämnda markerade
med ljusa band i figuren). Växlingarna har
styrts av regelbundna
variationer av solinstrålningen, bl.a. orsakade
av förändringar av jordbanans form.
Temperaturväxlingarna har åtföljts av
markanta förändringar
av havsytans nivå och av
atmosfärens koldioxidhalt. Temperatur- och
havsnivådata i figuren
har rekonstruerats utifrån studier av havssediment, medan koldioxiddata bygger på analyser
av borrkärnor från den
antarktiska inlandsisen.
Bilden visar också våra
dagars snabba ökning av
koldioxidhalten.
– Underlag från
Lisiecki & Raymo 2005;
IPCC 2013, fig. 5.3;
Shakun et al. 2015.

Då och då har istidsklimatet emellertid brutits av kortare perioder med betydligt mildare
klimat, interglacialer. Alla inlandsisar utom de
antarktiska och grönländska har då smält bort,
havet har stigit, och temperaturerna har närmat
sig eller rentav överskridit nutida nivåer. Under
den näst senaste interglacialen, en period kallad
eem som började för ca 130 000 år sedan, blev det
i nordliga trakter åtminstone två grader varmare
än det är i dag. Havsytan tycks ha nått 5–10 m
högre än den nutida nivån.
Ganska snart efter varje övergång till ett mildare klimat – inom loppet av tio- till tjugotusen
år – har kylan och isarna likväl infunnit sig på
nytt. Hittills under kvartärperioden har jorden
förmodligen hunnit genomgå åtminstone ett
tjugotal istider, åtskilda av mellanliggande interglacialer.
Den senaste årmiljonen har interglacialerna
ganska regelbundet återkommit med ungefär
100 000 års mellanrum. Uppenbarligen har växlingarna mellan istider och interglacialer under
denna tid framför allt gått i takt med den längsta av solinstrålningens Milankovićcykler (se s.
18). Det är just under kyliga, istidsdominerade
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Kring Nordatlanten
tycks klimatet under
gångna istider ha
varierat betydligt mer än
på andra håll i världen.
Temperaturrekonstruktionen i diagrammet
bygger på analyser av en
borrkärna från Grönlands inlandsis. – Från
Johnsen et al. 1995.
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epoker såsom kvartärtiden som Milankovićvariationerna får störst genomslag på klimatet.
Effekterna på temperaturen av att solinstrålningen förändras blir då förstärkta genom att
is- och snötäckenas växlande utbredning påverkar jordytans reﬂektionsförmåga (se s. 19).
Kontinenternas nutida lägen gör att klimatet är känsligast för variationer av solinstrålningen till landområdena uppe i norr. En reducering av instrålningen sommartid kan där
utlösa en nedisning som får konsekvenser för
temperaturen på hela jorden. Det hjälper inte
att minskad instrålning till norra halvklotet
motsvaras av ökad instrålning till det södra,
eftersom det enda landområdet långt i söder
har så bistra klimatförhållanden att det förblir
nedisat även när solinstrålningen där är som
kraftigast. I Antarktis händer med andra ord
inte mycket som kan öka Milanković cyklernas
lokala inverkan på klimatet.
Förutom isarnas utbredning i norr har även
växthuseffekten varierat på ett sätt som förstärkt
klimatets globala fluktuationer under kvartärtiden. Analyser av koldioxid- och metaninnehållet i luftbubblor infrusna i den antarktiska
inlandsisen visar att dessa växthusgasers haltförändringar i atmosfären har varit slående lika
temperaturens variationer under hela den period på 800 000 år som har kunnat följas – ju
lägre temperatur, desto lägre halter av koldioxid
och metan.
Av allt att döma har växthuseffekten förändrats med en viss fördröjning i förhållande till
temperaturvariationerna. När det blivit kallare
i inledningen till en ny istid tycks det ha dröjt
en tid innan koldioxidhalten börjat sjunka. Det
kan därför knappast råda något tvivel om att
det i samband med nedisningarna är klimatets
förändringar som har utlöst förändringarna av
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växthuseffekten, inte tvärtom (vilket inte betyder att det måste vara så även i dag – se s. 63).
Exakt hur klimatskiftningarna har påverkat
halterna av växthusgaser är inte klarlagt. Allt
tyder dock på att havet har varit inblandat på
ett eller annat sätt – den koldioxid som försvunnit från atmosfären under istiderna kan knappast ha hamnat någon annanstans än just där.
Att vattnets förmåga att ta upp koldioxid ökar
med sjunkande temperatur bör vara en del av
förklaringen. Det kan också tänkas att planktonﬂorans tillväxt och koldioxidupptagning
gynnas under istidsförhållanden.

Kraftiga klimatskiftningar genom
förändringar i havscirkulationen
I vår del av världen har kvartärtidens klimat
skiftat kraftigt även i tidsskalor som är betydligt kortare än Milankovićcyklerna. Framför allt
under själva istiderna har medeltemperaturen
kring Nordatlanten gjort en lång serie våldsamma kast – ofta med 5–10 grader, i vissa fall
ännu mer.
Enbart under den senaste istiden, inledd för
ungefär 115 000 år sedan, mildrades klimatet
i våra trakter vid åtminstone tjugofem tillfällen så mycket att temperaturen bara hamnade
ett fåtal grader under den nutida. Varje sådan
uppvärmning tog på sin höjd några decennier
i anspråk och följdes av en något långsammare
återgång till ett genuint istidsklimat.
Dessa ﬂuktuationer tycks ha hängt samman
med förändringar av havsströmmarna i Nordatlanten – cirkulationsmönstret kan där se ut på
ﬂera olika sätt. I våra dagar transporteras varmt
ytvatten från Atlantens tropiska delar upp till
Nordeuropa av Golfströmmen samt dess nordliga fortsättning, kallad Nordatlantiska ström-
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men. Detta bidrar till att Skandinavien nu har
ett betydligt mildare klimat än andra landområden som är belägna lika långt norrut. Vattnet
som anländer med strömmarna från söder har
förhållandevis hög salthalt och därmed hög
densitet. Utanför Grönland och Labrador kyls
det av, vilket ökar densiteten ytterligare och gör
vattnet så tungt att det sjunker ned i djuphavet.
Långsamt återvänder det sedan söderut längs
havsbottnen. Vattenmassor som på det här viset
omsätts till följd av skillnader i temperatur och
salthalt sägs genomgå en termohalin cirkulation.
Den bildning av djupvatten (genom nedsjunkning av tungt ytvatten) som nu för tiden
äger rum utanför Grönland skedde under utpräglade istidsförhållanden längre söderut i
Atlanten. Golfströmmen nådde då knappast
längre upp än till havsområdena utanför Sydeuropa, vilket medverkade till att Skandinavien
inte var lika gynnat i klimathänseende som i dag
utan i stället drabbades av nedisning.
Men ﬂera gånger under den senaste istiden
förefaller djupvattenbildningen av okänd anledning ha återgått till ett nordligare läge. Ytvatten
som sjunker mot botten måste ersättas av nytt
ytvatten från annat håll, och djupvattenbildningen agerar på så sätt som en pump för havsvattnets cirkulation. När den plötsligt försköts

tillbaka mot arktiska havsområden tvingades de
varma havsströmmarna från söder därför fortsätta ända dit upp. Följden blev en tillfällig men
markant lindring av kylan i norr. Samtidigt blev
det å andra sidan kallare än normalt kring Antarktis, och medeltemperaturen på hela jorden
påverkades därför ganska obetydligt.
Vid andra tillfällen tycks den termohalina
cirkulationen i Nordatlanten inom loppet av
några få år ha avstannat nästan helt. En tänkbar
orsak är att inlandsisen i Nordamerika emellanåt växte sig så mäktig att den blev instabil.
Mängder av is i dess utkanter bröts då loss i form
av isberg som drev ut i Atlanten och smälte.
Avsmältningen sänkte salthalten i det ytliga
havsvattnet, som därigenom blev så lätt att det
inte längre förmådde sjunka mot botten och
bilda djupvatten. Då uteblev havsströmmarna
från söder, och temperaturen uppe i norr sjönk
till mycket låga nivåer.
Under istidsförhållanden förefaller cirkulationsmönstret i Nordatlanten med andra ord ha
en inbyggd instabilitet. Det kan inte uteslutas
att de gångna istidernas cirkulationsförändringar och åtföljande klimatvariationer utlöstes
av någon yttre påverkan, men det verkar mer
troligt att de utgjorde helt interna omläggningar
i klimatsystemet.

Djupvattnets omsättning
i världshavet

Ytvattenström
Djupvattenström
Djupvattenbildning

Bottenström

En viktig drivkraft för vattenomsättningen i världshavet är den bildning av djupvatten som i våra dagar
äger rum utanför Grönland. Under istidsförhållanden
skedde denna djupvattenbildning åtminstone tidvis
längre söderut, och emellanåt kunde den upphöra näs-

tan helt. Sådana förändringar ﬁck stora konsekvenser
för de varma havsströmmarna från söder, och däri låg
av allt att döma upphovet till den senaste istidens stora
klimatskiftningar kring Nordatlanten.
– Från Rahmstorf 2002.
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Vegetationszoner i Sverige under
och efter inlandsisens avsmältning

Inlandsis
Tundra/kalfjäll
Boreal zon (barrskog,
fjällbjörkskog)

Efter den senaste istiden
expanderade vegetationszonerna gradvis
norrut i Sverige. De
nådde som längst upp
under den postglaciala
värmetiden men har
därefter åter tvingats
söderut. Lägg också
märke till hur landhöjningen har förändrat
den svenska kustlinjen.
– Från Gustafsson &
Ahlén 1996.

Boreonemoral zon
(blandskog)
Nemoral zon
(ädellövskog)

Yngre dryas
(ca 12 000 år
före nutid)

Tidig holocen
(ca 10 000 år
före nutid)

Instabil avslutning av senaste istiden
För drygt tjugotusen år sedan nådde inlandsisarna i Skandinavien och Nordamerika sin
största utbredning under den senaste istiden.
Sammanlagt var då ungefär en tredjedel av jordens nuvarande landareal nedisad, och havsnivån stod närmare 130 m lägre än den gör i dag.
Vid det laget var emellertid solinstrålningen
under somrarna i norr redan på väg att öka igen,
och snart började istäckena krympa.
För ca 14 500 år sedan slog havsströmmarna
i Nordatlanten inom loppet av mindre än tjugo
år om till sitt nuvarande cirkulationsmönster
– det varma vattnet från söder nådde på nytt
ända upp mot de skandinaviska kusterna. I de
delar av Sydsverige där inlandsisen hade hunnit
smälta bort blev det plötsligt nästan lika varmt
som i dag, och allt ﬂer växt- och djurarter vandrade dit från sydligare trakter. Isen fortsatte att
dra sig tillbaka upp mot Mellansverige, och
Götaland började täckas av fjällbjörkskog. Till
följd av istäckenas avsmältning steg havets nivå
med åtminstone en meter per århundrade.
Efter knappt tvåtusen år, för ungefär 12 800
år sedan, inträffade emellertid ett dramatiskt
bakslag. På några få decennier – eller kanske
ännu kortare tid – återgick klimatet kring
Nordatlanten till istidsförhållanden. I Sverige
hejdades inlandsisens tillbakagång, och fjällbjörkskogen i söder ersattes åter av tundra.

Postglacial värmetid
(ca 6 000 år före nutid)

Nutid

I mer begränsad omfattning var avkylningen
märkbar även i många andra delar av världen.
Orsaken till bakslaget tycks ha varit ett
enormt utﬂöde av sötvatten till havet i norr. En
vidsträckt sjö med uppdämt smältvatten söder
om den krympande inlandsisen i Nordamerika
hade plötsligt funnit ett utlopp till Norra ishavet. Något liknande inträffade ungefär samtidigt i Skandinavien, om än i mindre skala.
Då fanns här en föregångare till Östersjön, en
smältvattenssjö kallad Baltiska issjön som kring
den aktuella tidpunkten började tappas av åt
väster längs iskanten i Mellansverige.
Den stora tillförseln av sötvatten till nordliga havsområden satte effektivt stopp för den
termohalina cirkulationen i Nordatlanten och
därmed också för de varma havsströmmarna
från söder. Den resulterande återgången till istidsförhållanden blev bestående i mer än tusen
år, en period som har fått namnet yngre dryas.
För drygt 11 500 år sedan upphörde emellertid
kylan lika abrupt som den inleddes. Djupvattenbildning och strömmar i Nordatlanten kom i
gång igen, och temperaturen i norr steg än en
gång åtskilliga grader inom loppet av några decennier. Därmed var istidsklimatet slutgiltigt
till ända, även om inlandsisarna i Skandinavien
och Nordamerika behövde ytterligare några tusen år för att smälta undan helt och hållet.
Klimatets kraftiga och ofta återkommande
förändringar under kvartärperioden har utsatt
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CLAES BERNES

När isarna smälte bort
efter den senaste istiden
och ersattes av barmark
och lågvuxen vegetation
blev jordytan mörkare.
Ännu mörkare blev den
när den sedan täcktes av
skog. Därigenom kunde
jordytan fånga upp
allt mer solljus, vilket
förstärkte uppvärmningen och drev på den
fortsatta avsmältningen.
På samma sätt förstärks i dag effekterna av
människans klimatpåverkan. Glaciärtungan
på bilden, en utlöpare
från Columbia Iceﬁeld
i Klippiga bergen,
beﬁnner sig i snabb
reträtt. Angränsande
vegetation får på så sätt
möjlighet att expandera.

jordens ﬂora och fauna för stora påfrestningar,
och mängder av växt- och djurarter har slagits
ut. Genom att konkurrensen minskat har detta
å andra sidan öppnat nya möjligheter för de arter som tack vare härdighet eller anpassningsförmåga lyckats klara sig. Klimatvariationerna har
på så sätt utgjort en skoningslös men effektiv
drivkraft för arternas evolution, dvs. för uppkomsten av nya arter och förändrade egenskaper hos redan beﬁntliga arter.
Evolutionen har också gynnats av den skiftande inverkan som nedisningarna haft på geograﬁn. Havsnivåns förändringar och istäckenas
fram- och tillbakaryckanden har omväxlande
öppnat och skurit av landbryggor mellan olika
öar och kontinenter. Detta har ömsom skapat
isolering (vilket underlättat lokala genetiska
anpassningar) och ömsom brutit den (vilket
möjliggjort spridning av organismer med nya
anlag till andra delar av världen).
Det är knappast någon tillfällighet att människosläktets snabba framväxt och utveckling
har ägt rum just under kvartärtiden. Klimatets
ständiga variationer fram till den senaste istidens slut har – sannolikt till priset av svåra umbäranden – format människan till en överlevare.

Små klimatförändringar
under nuvarande interglacial
De senaste dryga elvatusen åren i människans
och jordens historia har utspelats under en interglacial, en begränsad mildvädersepisod mellan
två istider. Under denna period, kallad holocen,

har klimatet inte bara varit gynnsammare utan
också avsevärt stabilare än under gångna istider.
Efter yngre dryas har årsmedeltemperaturen
på jorden troligen inte varierat mer än ett par
grader. Under samma tid har även halterna av
växthusgaser i atmosfären förändrats ganska
obetydligt – till helt nyligen. De stabila klimatförhållandena under holocen har gjort det
möjligt för människan att bli jordbrukare, och
de har därmed utgjort en grundförutsättning
för senare årtusendens explosiva utveckling av
kultur, samhälle och teknik.
Men även under denna period har klimatet
i viss mån förändrats. I tropikerna tycks temperaturen sakta ha stigit, sannolikt på grund av att
förändringarna av jordens bana och axelriktning
där har medfört en allt kraftigare solinstrålning.
I norr har utvecklingen varit en annan. Den ökning av solinstrålningen sommartid som satte
punkt för den senaste istiden upphörde där för
drygt tiotusen år sedan och avlöstes i stället av
en minskning. Redan kort efter den snabba
uppvärmningen i slutskedet av yngre dryas visade temperaturen därför tendenser att sjunka
igen över stora delar av norra halvklotet.
I våra trakter medförde dock inlandsisarnas tröga respons att temperaturvariationerna
släpade efter instrålningens förändringar. Här
fortsatte temperaturen långsamt att stiga ännu
ﬂera tusen år efter istidens slut, i takt med att
de sista resterna av istäckena i Skandinavien
och Nordamerika smälte undan och jordytan
därigenom förmådde absorbera allt mer av det
inkommande solljuset. Också skogarnas expan-
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Under värmetiden för
5–8 000 år sedan spred
sig ek, alm, lind och
andra ädellövträd ända
upp i Norrland. Längs
nedre Dalälven ﬁnns
en del områden med
sådana värmekrävande
trädslag kvar, trots
senare årtusendens
avkylning.

sion över tundraområdena i norr bidrog till att
göra jordytan mörkare och gradvis mer kapabel att fånga upp solljus och omvandla det till
värme.
I Nordeuropa kulminerade värmen för
5–8 000 år sedan. Här låg medeltemperaturen
då 1–2 grader över den nuvarande. Under denna
postglaciala värmetid försvann glaciärerna helt
även från de högsta topparna i Alperna och den
skandinaviska fjällkedjan. Tallen nådde närmare 200 m högre upp på fjällsidorna än den gör i
dag. Ek, alm, lind och andra ädellövträd dominerade skogarna i Götaland och Svealand, och
de etablerade sig här och var även i Norrland.
Kärrsköldpaddor förekom så långt norrut som
i Östergötland, och i Skåne fanns pelikaner.
Efter värmetiden avtog temperaturen gradvis även i vår del av världen. I Sverige medförde
avkylningen att ädellövträd och andra värmekrävande arter tvingades söderut igen, och uppe
i fjällen återbildades glaciärerna. Världshavets
nivåhöjning stannade av nästan helt – under
de senaste 7 000 åren har havsytan i genomsnitt
stigit mindre än 5 cm per sekel.

Liksom under istiderna har klimatet under
holocen av allt att döma varierat också i relativt kort tidsskala, om än i måttlig omfattning.
Exempelvis inträffade ﬂera kortvariga temperaturnedgångar under interglacialens inledningsskede. Under något sekel för 8 200 år sedan förefaller medeltemperaturen i Europa sålunda ha
varit ungefär två grader lägre än annars, vilket
tillfälligt pressade ned trädgränsen i Alperna
med ett par hundra meter. Orsaken var förmodligen ett nytt utﬂöde av smältvatten från
Nordamerika.
I Skandinavien tycks glaciärerna ha expanderat och dragit sig tillbaka i ﬂera omgångar
under senare årtusenden, sannolikt som en följd
av mindre variationer i sommartemperatur eller vinternederbörd. Och i sedimentlagren på
Nordatlantens botten ﬁnns spår som pekar på
att drivisens utbredning i området har ökat och
minskat i en tidsskala på några få sekler under
hela holocen. Vi har ingen säker kunskap om
orsakerna till dessa variationer, men vi vet att
den vulkaniska aktiviteten har genomgått betydande förändringar under perioden.
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Åtskilliga försök har gjorts att rekonstruera medeltemperaturens förändringar under gångna sekler. Här återges femton olika temperaturkurvor byggda på analyser
av årsringar, glaciärer och andra indirekta källor till klimatdata. Kurvorna är utjämnade för att framför allt visa
variationer i en tidsskala på 50 år eller mer.

De genomsnittliga klimatförändringarna på norra
halvklotet tycks ha varit små under åren 0–1900, men
inom mer begränsade områden, såsom Nordatlanten
och dess omgivningat, kan klimatet ha genomgått betydligt större variationer.
– Underlag från IPCC 2013, fig. 5.7.

Långsam temperaturnedgång
efter vikingatiden

Gustavs tåg över de tillfrusna danska Bälten år
1658 etc. – skulle sällan eller aldrig ha varit möjliga i det klimat som råder här nu för tiden. Kylan förefaller ha hållit i sig närmare femhundra
år, med vissa ﬂuktuationer. Ända fram till senare
delen av 1800-talet drabbades det svenska jordbruket upprepade gånger av missväxt till följd
av svår frost under sommarhalvåret, och sjöfarten blockerades nästan varje vinter av ishinder
även nere i sydligaste Sverige.
Nutida naturvetenskapliga klimatrekonstruktioner har delvis bekräftat den här bilden
av temperaturens förändringar kring Nordatlanten under de senaste dryga tusen åren. I
många klimatanalyser från andra delar av världen framträder däremot varken den medeltida
värmeperioden eller lilla istiden lika tydligt. De
ﬂesta sådana analyser antyder visserligen att
mindre klimatvariationer har ägt rum, men förändringarna tycks inte alltid ha skett samtidigt
som i Nordeuropa eller på Grönland.
Det här betyder att det rekonstruerade temperaturgenomsnittet för hela norra halvklotet
i själva verket har varierat ganska obetydligt under större delen av det gångna årtusendet. Det
tycks visserligen ha varit svalare under årtusendets senare del än det var under vikingatid och
tidig medeltid, men skillnaden uppgår bara till
några tiondelar av en grad. Nedgången ligger
i linje med den långsiktiga avkylning som har
ägt rum på norra halvklotet under större delen
av holocen.

Ju mer vi närmar oss vår egen tid, desto säkrare och mer detaljerade bedömningar kan vi
göra av hur klimatet har förändrats. Direkta
mätningar av temperatur, nederbörd, lufttryck
etc. påbörjades visserligen tidigast under 1600eller 1700-talen – och då bara på enstaka platser
– men vi har numera tillgång till en hel arsenal av indirekta analysmetoder som möjliggör
relativt tillförlitliga rekonstruktioner av klimatet mer än tusen år bakåt i tiden. Till dessa
metoder hör studier av trädens årsringar, av
stalagmiter i grottor, av koraller och av borrkärnor från inlandsisar eller bottensediment i
sjöar och hav.
Också historiska dokument kan ge ﬁngervisningar om klimatets egenskaper i förﬂuten
tid. Från vår egen del av världen ﬁnns exempelvis åtskilliga historiska vittnesbörd som tyder
på att klimatet var förhållandevis gynnsamt
under vikingatiden och början av medeltiden.
Jordbruket expanderade i Skandinavien, och
Grönland koloniserades av nordbor med boskapsskötsel som huvudnäring.
Denna ”medeltida värmeperiod” tycks på
1400-talet ha följts av en period med osedvanligt bistra väderförhållanden, numera ofta
kallad ”lilla istiden”. Åtskilliga händelser som
inträffade i vår omgivning under de följande
seklerna – marknader på Themsens is, Karl X
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Från och med senare delen av 1800-talet har väderobservationer genomförts regelbundet och i allt större omfattning i många
av världens länder. De visar att temperaturklimatets utveckling
slog in på en helt ny bana under 1900-talet. Den långsamma avkylning som tycks ha ägt rum under tidigare sekler, åtminstone
på norra halvklotet, förbyttes då i snabb uppvärmning.

Global årsmedeltemperatur 1850–2016
Avvikelse från medeltemperaturen 1850–1900 (°C)
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De mätningar som sedan 1800-talet har
gjorts av temperaturen vid jordytan vittnar om en markant global uppvärmning
under de senaste hundra åren.
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– Data från Climate Research Unit,
University of East Anglia. Mätserie:
HadCRUT4. Medelvärdet för 2016 är
en preliminär uppskattning.

Varmare i både luften och havet
Jämfört med klimatets förändringar längre tillbaka i tiden har temperaturuppgången under
de senaste hundra åren varit anmärkningsvärt
kraftig. Från senare hälften av 1800-talet till perioden 2006–2015 steg den globala medeltemperaturen vid jordytan med 0,83 grader. På norra halvklotet är den senaste trettioårsperioden
förmodligen den varmaste som förekommit på
åtminstone 1 400 år.
De tio varmaste år som registrerats sedan
mätningarna började bli tillförlitliga kring
1850 har alla infallit sedan 1998. De hittills allra

varmaste åren, 2015 och 2016, nådde medeltemperaturen för första gången mer än en grad
över genomsnittsnivån i slutet av 1800-talet.
Uppvärmningen har emellertid inte fortskridit i jämn takt. Åren 1910–1945 steg den
globala medeltemperaturen markant, men därefter kom uppgången av sig. Under perioden
1945–1975 föreföll temperaturen i stället sjunka
en aning. Efter 1975 fortsatte uppgången, och
enbart sedan dess har medeltemperaturen på
jorden nu stigit med mer än en halv grad.
På land har uppvärmningen i allmänhet varit kraftigare än till havs. Lufttemperaturen vid
markytan har sedan 1970-talet stigit med nästan
en grad i genomsnitt, medan havets yttemperatur under samma tid ökat knappt en halv grad.
Havsvattnets temperaturhöjning har varit tydligt märkbar även under ytan, i alla fall ned till
ca 700 meters djup. Från större djup finns det
ganska sparsamt med data, men något varmare
förefaller det ha blivit också där.
Uppe i atmosfären mäts temperaturen numera regelbundet med hjälp av ballonger och
satelliter. Mätningarna visar att de lägre luftlagren under senare decennier har värmts upp
minst lika snabbt som själva jordytan. I stratosfären, på höjder mellan ca 10 och 50 km, har
temperaturen däremot sjunkit påtagligt sedan
slutet av 1970-talet.
Inom en begränsad del av världen förändras
temperaturen sällan på exakt samma sätt som
det globala genomsnittet. Kring Nordatlanten
har temperaturen varierat mycket oregelbundet
under det gångna seklet, och där är det på flera
håll bara obetydligt varmare i dag än för hundra
år sedan. Söder om Grönland är det rentav något svalare. I andra områden har temperaturen
under samma tid stigit avsevärt mer än medelvärdet för hela jorden. Till de sistnämnda regionerna hör inte minst stora delar av Arktis samt
området kring Antarktiska halvön.
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Temperaturförändringar
1901–2012

Räknat från 1900-talets
början har temperaturen
stigit nästan överallt på
jorden där mätningar
gjorts. Till de få undantagen hör havet söder
om Grönland. Från
polartrakterna och vissa
andra svårtillgängliga
områden saknas tillförlitliga data.
– Från IPCC 2013, fig.
2.21. Data från GISS.
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En paus i uppvärmningen?
År 1998 blev den globala medeltemperaturen vid jordytan med god marginal den högsta som dittills noterats
sedan regelbundna mätningar inleddes. En viktig orsak
var den omfattande naturliga oscillation i klimatsystemet som kallas ENSO (se s. 16). När denna svängning
befinner sig i sitt ena ändläge, El Niño, brukar medeltemperaturen på jorden bli lite högre än annars. Just
1998 års El Niño var extremt utpräglad.
Svängningen vände sedan tillbaka, och de följande
åren blev inte fullt lika varma som 1998. Ett stycke in
på 2000-talet var årsmedeltemperaturen emellanåt uppe
kring 1998 års nivå igen, men den visade inga tecken
till att stiga mycket högre än så. Efterhand började allt
fler fråga sig om den långsiktiga temperaturhöjning som
hade rått under 1900-talet nu hade upphört.
År 2013 drog FN:s klimatpanel slutsatsen att uppvärmningen hade slagit av på takten, om än inte upphört
helt. Enligt deras analys hade temperaturen i genomsnitt bara stigit hälften eller en tredjedel så snabbt under
åren 1998–2012 som under hela perioden 1951–2012.
Klimatpanelen påpekade samtidigt att en långsiktig
och fortgående uppvärmning av jorden mycket väl kan
inrymma 10–15 år långa perioder utan påtaglig temperaturhöjning vid själva jordytan. Genom intern omfördelning av värme i klimatsystemet skulle all uppvärmning
då i stället kunna äga rum under havsytan.
Vill man klarlägga den globala medeltemperaturens
utveckling på lång sikt blir det missvisande att utgå från
ett extremår som 1998, och åtskilliga klimatforskare ifrågasatte huruvida uppvärmningen alls hade saktat in ens

vid jordytan. Enligt en del analyser av temperaturkurvorna förekom inget nämnvärt trendbrott kring 1998.
Hur som helst nådde temperaturen nya toppnivåer 2015
och 2016 – även nu med bidrag från en kraftig El Niño –
vilket eliminerade alla förhoppningar om att den globala
uppvärmningen hade avstannat av sig själv.
Den skenbara ”pausen” i uppvärmningen efter 1998
(som inte var någon paus men kanske en inbromsning)
kan sannolikt till stor del ses som ett tillfälligt resultat
av svängningarna mellan El Niño och dess motsats, La
Niña (som brukar åtföljas av en viss sänkning av jordens
medeltemperatur). Sett i ett längre tidsperspektiv har
temperaturhöjningen fortgått i stort sett ohejdad.

Inverkan av El Niño på uppvärmningen
Global årsmedeltemperatur, avvikelse från 1850–1900 (°C)
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Om El Niño-år, La Niña-år och ”mellanår” analyseras separat ser
vi att de alla var för sig har kännetecknats av stigande temperatur.
I snitt är El Niño-åren drygt 0,2 grader varmare än La Niña-åren.
– Analys enligt Nielsen-Gammon 2012. Mätserie: HadCRUT4.
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I sina femdygnsprognoser har SMHI på
senare år allt oftare
angett att det under
kommande dagar väntas
bli varmare än normalt. Orsaken är att
ordet ”normalt” avser
genomsnittsförhållandena under åren
1961–90. I jämförelse
med denna s.k. normalperiod har klimatet i
Sverige nu hunnit bli
märkbart varmare, på de
ﬂesta håll också blötare.
Merparten av
SMHI:s väderobservationer utförs i dag vid
automatstationer. Den
på bilden till höger står
vid Stora Sjöfallet.
– Från SMHI.

Temperatur på olika höjd och djup
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Tillfällig uppvärmning genom att partiklar från
vulkanutbrott fångat upp solvärme
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Havsytan

Klimatförändringar i Sverige
från 1961–90 till 1991–2015
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Medan det blivit varmare i den lägre troposfären (inom några km
från marken) har det
i stället blivit kallare i
stratosfären. Mätningar
där uppe görs med satellit eller med ballonger
som den på bilden.
Vid jordytan har
luften värmts ungefär
dubbelt så snabbt på
land som till havs (där
temperaturen i de lägsta
luftlagren i hög grad
styrs av hur varmt det är
i ytvattnet). Uppvärmningen är tydlig också
flera hundra meter
under havsytan.
Varje diagram återger flera olika mätserier
eller beräkningar av den
globala medeltemperaturen. Temperaturen
anges i förhållande till
medelvärdet 1981–2010
(i troposfären och
stratosfären), 1961–90
(marknära luft samt
havsytan) eller 2006–10
(på 0–700 m djup).
– Underlag från
IPCC 2013, fig. 2.14,
2.18, 2.24 och 3.2, med
kompletteringar av vissa
serier (NOAA/NCDC,
CRUTEM, ERSST.v3b,
COBE-SST).
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Allt varmare också i Sverige,
men inte utan ”bakslag”

Årsmedeltemperatur i Sverige
°C
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I Sverige har temperaturen stigit ungefär dubbelt så mycket sedan 1800-talet som det globala
medelvärdet. Perioden 1991–2015 var i genomsnitt 1,7 grader varmare i vårt land än perioden
1861–1890.
Liksom på andra håll kring Nordatlanten
har uppvärmningen dock varit allt annat än regelbunden. Redan på 1930-talet var temperaturens långtidsmedelvärde i Sverige sålunda drygt
en grad högre än det hade varit i slutet av 1800talet. I landets norra delar var förändringen särskilt markant. Senare blev det emellertid åter
svalare. Nedgången fortsatte in på 1980-talet,
bortsett från en tillfällig temperaturhöjning i
mitten av 1970-talet. Sammantaget sjönk temperaturen under denna period med ungefär en
halv grad, och även nu blev förändringen större
i norr än i söder.
Efter tre mycket kalla vintrar åren 1985–87
och en osedvanligt sval sommar 1987 var det få
i vårt land som funderade på växthuseffekten.
I massmedia diskuterades utsikterna till en nära
förestående istid. År 1988 kom dock ett markant
omslag till avsevärt mildare förhållanden, och
sedan 1990-talet har temperaturens långtidsmedelvärde legat kring eller över det som rådde
på 1930-talet.
Årsmedeltemperaturens variationer i Sverige
avspeglar framför allt vad som händer vintertid,
eftersom temperaturen skiftar mer då än under övriga årstider. Temperaturhöjningen från
slutet av 1800-talet till 1930-talet var visserligen
märkbar året om, och likadant har det varit med
den senaste tidens uppvärmning. Nedgången
under mellanliggande period berörde däremot
bara sommar, höst och vinter, medan vårtemperaturens långtidsmedelvärde har ökat nästan
oavbrutet sedan tillförlitliga mätningar började
bedrivas i Sverige för drygt 150 år sedan.

2000

Inom ett så begränsat område som Sverige kan medeltemperaturen variera ﬂera grader från ett år till nästa
på grund av de naturliga skiftningarna i klimatsystemet. Variationerna skapar ett ”brus” som kan göra det
svårare att urskilja långsiktiga temperaturförändringar
än i globala genomsnittsdata, där lokala väder- och
klimatﬂuktuationer i olika delar av världen till stor del
tar ut varandra. Ändå står det klart att uppvärmningen
sedan slutet av 1800-talet har varit ännu kraftigare i vårt
land än i världen som helhet. – Diagrammen bygger på
mätningar vid 35 svenska väderstationer. Från SMHI.
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Vår kunskap om klimatets utveckling sedan 1800-talet,
då väderobservationer blev rutin på många håll i världen, är betydligt tillförlitligare än de data vi har om klimatförändringarna längre tillbaka i tiden. Ändå kan det
vara svårt att få en fullständig och helt rättvisande bild
av vad som har hänt med klimatet även i modern tid.
Till problemen hör att vissa väderstationer är belägna i städer som med åren har blivit allt större. Temperaturförändringarna vid en sådan station är sällan
representativa för regionen i stort, eftersom lokalklimatet i en nutida storstad tidvis kan vara ett par grader
varmare än klimatet på den omgivande landsbygden.
I en del fall har därtill mätmetoderna ändrats på ett
sätt som kan ha påverkat resultaten. Ett exempel gäller observationerna av havsvattnets temperatur, som till
stor del har gjorts från fartyg. Långt in på 1900-talet
mättes temperaturen i pytsar som kastades överbord och
sedan halades upp igen, men sedan 1940-talet har den
i stället allt oftare mätts i det kylvatten som pumpas in
till maskinerna. Resultaten av de två mätmetoderna kan
skilja sig med en halv grad eller mer.
Ett annat exempel är att väderstationernas nutida
nederbördsmätare fångar upp regn och snö effektivare
än den apparatur som utnyttjades förr. Trots denna förbättring är nederbördsmängder och nederbördsfördelning alltjämt svåra att mäta någorlunda exakt. Delvis
beror det på att nederbörden uppvisar mycket stora lokala variationer, men det ﬁnns också rent tekniska mätproblem som än i dag är svårbemästrade. Liksom temperaturmätningarna kan nederbördsmätningarna också
påverkas av förändringar i väderstationens omedelbara
närhet, såsom uppväxande träd. Samma sak gäller i än
högre grad mätningar av vindhastigheten.
Förändringar av frekvens eller intensitet hos mer
ovanliga väderfenomen – såsom extrema temperaturer,
extremt rikliga regn, stormar eller åska – kan vara besvärliga att påvisa just för att fenomenen förekommer
så sporadiskt. Flera av dem uppträder dessutom mycket
lokalt och är av den anledningen svåra att registrera på
ett heltäckande sätt.
De många tänkbara felkällorna innebär att alla
väderobservationer som ska utnyttjas i klimatstatistiken
måste granskas noga. En del av dem behöver justeras eller sållas bort för att inte påverka medelvärden, trender
och slutsatser på ett sätt som vi vet vore missvisande.
Ett stort arbete har genom åren lagts ned på denna
kvalitetskontroll, och ﬂera felkällor har därigenom i

BERTIL ERICSON / TT NYHETSBYRÅN

Felkällor i klimatstatistiken

En av världens längsta meteorologiska mätserier härrör från Observatoriekullen i Stockholm (till vänster i bilden). Där har väderdata registrerats varje dag sedan 1756. Under denna långa tid har
den omkringliggande staden gradvis vuxit, vilket märkbart har
påverkat lokalklimatet – temperaturen har stigit mer här än ute
på landsbygden. För att kunna bidra till vår kunskap om hur
klimatet har förändrats i hela Sverige eller hela världen måste
mätningarna från Stockholm därför justeras.

stort sett eliminerats. Dit hör den effekt som växande
storstäder kan ha haft på regionala och globala temperaturmedelvärden. Ett tecken på att den effekten saknar
nämnvärd betydelse – åtminstone efter genomförda justeringar – är att den kraftigaste uppvärmningen sedan
1800-talet enligt klimatstatistiken ingalunda har ägt
rum i tätbefolkade delar av världen utan tvärtom i områden såsom nordligaste Kanada och delar av Antarktis
(se kartan på s. 37).
Men det finns också stora luckor i stationsnäten.
Från delar av polartrakterna saknas äldre observationer
nästan helt. Även havsområdena, som omfattar drygt
70 procent av jordens yta, förblev mycket ofullständigt
täckta ända tills en del väderdata började samlas in med
hjälp av satelliter. Visserligen finns sedan tidigare mängder av fartygsobservationer registrerade – däribland mer
än 1o0 miljoner temperaturmätningar – men de är långt
ifrån jämnt fördelade över världshavet.
Bristen på heltäckande observationer försvårar inte
minst beräkningar av genomsnittsdata för hela jordklotet. Olika rekonstruktioner av gångna decenniers
globala klimatförändringar har hanterat luckorna i stationsnäten på olika sätt. Det bidrar till att resultaten kan
skilja sig något från varandra trots att de i allt väsentligt
bygger på samma mätningar. Ändå är de återstående
osäkerheterna i mätserier och klimatrekonstruktioner så
små att de kan inte dölja att klimatet de senaste hundra
åren har genomgått betydande förändringar.
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Nederbördsförändringar
1951–2010
Sedan mitten av 1900talet har nederbördsmängderna i allmänhet
ökat i norr, medan de
har minskat i många
tropiska och subtropiska
områden. De lokala
variationerna är emellertid stora. Mätningarna är dessutom långt
ifrån heltäckande, och
många av dem är tämligen osäkra.
– Från IPCC 2013, fig.
2.29. Mätserie: GPCC.
–50 –25 –10

mm/år

–5 –2,5

nederbördsrekord 2000

700
600
500
utjämnat medelvärde

400

Årsnederbörd
300
200
100

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

1960

1980

2000

1960

1980

2000

Vinternederbörd (dec–feb)

200
100
0
1860

1880

1900

1920

1940

300
200
100

Sommarnederbörd (jun–aug)
0
1860

1880

1900

1920

Den uppmätta genomsnittsnederbörden i Sverige ökade markant under 1900talet. Fram till ca 1920 kan mätningarna
ha underskattat nederbördsmängderna,
men inget tvivel råder om att siffrornas
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uppgång under de senaste decennierna
avspeglar en faktisk ökning av nederbörden.
– Diagrammen bygger på mätningar
vid 87 nederbördsstationer. Från SMHI.

Den globala uppvärmningen under de senaste
hundra åren har på många håll åtföljts av ökad
nederbörd. Särskilt markant har detta varit i
östra Nordamerika och de nordligare delarna
av Eurasien.
I Sverige var genomsnittsnederbörden i början av 2000-talet nästan 20 procent rikligare än
den man mätte upp hundra år tidigare. Den ökning som registrerades fram till 1920-talet kan
visserligen till stor del ha berott på mättekniska
förbättringar, men uppgången under senare
decennier är odiskutabel. Åren 1998, 2000 och
2012 blev de nederbördsrikaste i vårt land sedan
mätningarna inleddes.
I många tropiska och subtropiska landområden har nederbörden i stället avtagit. Den
kraftigaste nedgången under det gångna seklet
har noterats i Västafrika och i Sahelområdet
söder om Sahara – där en återhämtning dock
ägt rum sedan slutet av 1980-talet – men även i
Medelhavsområdet har nederbördsmängderna
i allmänhet minskat.
De stora skillnaderna mellan olika delar av
världen gör det inte lätt och inte heller särskilt
meningsfullt att försöka påvisa någon långsiktig
nederbördstrend i global skala. Den sammanlagda nederbörden över jordens alla landområden tycks visserligen ha ökat under första hälften av 1900-talet, men därefter minskade den
fram till början av 1990-talet för att sedan åter
öka.
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Dygnsnederbörd över 40 mm i Sverige
antal tillfällen per mätstation och år
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Ute till havs saknar vi nästan helt tillförlitliga
mätningar av hur nederbörden har förändrats.
Vi vet å andra sidan att havsvattnets salthalt
under senare decennier har sjunkit både kring
ekvatorn och i polernas närhet, medan den har
stigit på mellanliggande subtropiska breddgrader. En rimlig tolkning är att uppvärmningen
har lett till ökad nettoavdunstning från havsytan på de nederbördsfattiga mellanbredderna.
Allt mer vattenånga har därigenom transporterats norrut och söderut med vindarna och medfört tilltagande nederbörd över de redan neder-

NASA EARTH OBSERVATORY

Att det regnar eller
snöar mer än 40 mm
på ett dygn händer inte
särskilt ofta i Sverige,
men det har varit vanligare på 2000-talet än
under senare hälften av
1900-talet.
– Diagrammet bygger
på data från 60 nederbördsstationer. Från
SMHI.

1940 1950 1960 1970

bördsrika havsområdena på höga latituder och
i tropikerna.
Luftens förmåga att ta upp vattenånga ökar
närmare bestämt med ca 7 procent för varje
grad temperaturen stiger. En tydlig förhöjning
av luftfuktigheten (mätt exempelvis som vattenångans andel av den totala luftvolymen) har
också påvisats sedan 1970-talet, även om uppgången på sistone tycks ha avstannat.
Att mängden vattenånga i luften har stigit
bör i sin tur ha medverkat till det faktum att
extremt riklig nederbörd blivit allt vanligare på
många håll i världen, inte minst i Europa och
delar av Nordamerika. Den andel av totalnederbörden som faller i form av intensiva regn eller snöfall har med andra ord blivit allt större.
Tendensen är ofta märkbar även i områden där
den sammanlagda årsnederbörden har minskat.
I Sverige har antalet tillfällen med dygnsnederbörd överstigande 40 mm varit större under
de senaste tjugo åren än under decennierna
dessförinnan. Rotblötor av den kalibern tycks å
andra sidan ha varit vanliga också på 1930-talet.
Flertalet sådana regn uppträder sommartid och
är mer eller mindre lokala.

Förekomsten av moln uppvisar inga tydliga trender i global skala, även
om den i vissa delar av världen och på vissa höjdnivåer tycks ha ökat
eller minskat något under det gångna halvseklet. Molnen på bilden

uppkom när kalla nordvästvindar svepte ut över Atlanten från New
England och Kanada en januaridag 2011. Long Island syns nere till
vänster, och uppe till höger döljer sig Newfoundland under molnen.
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Förändringar av markfuktigheten 1950–2010
Kartan visar förändringar av markfuktigheten enligt beräkningar
som bygger på uppmätt
nederbörd och temperatur. Resultaten antyder
att torka kan ha blivit
vanligare även i vissa
områden där nederbörden blivit rikligare, däribland Centraleuropa
(jfr kartan på s. 41).
– Från Dai 2013.

Torrare

Fuktigare

Ökad avdunstning kan motverka
effekterna av nederbördsökning

GU LIANG / CHINAPHOTOPRESS / IBL

På en del håll i världen, inte minst i norra Ryssland och andra områden kring Norra ishavet,
har vattenföringen i floderna tilltagit under senare decennier, av allt att döma som en följd av att
nederbörden ökat. I andra områden, exempelvis
Sydeuropa, har avrinningen via vattendragen i
stället minskat.
I svenska åar och älvar har vattenföringen sedan 1980-talet i allmänhet varit högre än den var

Centrala och norra Kina har under senare tid fått stora
problem med torka. Den torrlagda flodbädden på bilden
finns i Gulang i Gansuprovinsen.

under 1970-talet och närmast föregående decennier, särskilt i landets norra delar. Går vi längre
tillbaka i tiden, till 1900-talets första decennier,
ﬁnner vi emellertid att genomsnittsﬂödena var
ungefär lika stora då som de är i dag. Med andra ord har avrinningen i Sverige inte ökat lika
mycket under det gångna seklet som de uppmätta nederbördsmängderna. Skillnaden tycks
i första hand bero på att de tidiga nederbördsmätningarna ofta utgjorde underskattningar.
Men vattenföringen i åar och älvar styrs inte
bara av nederbörden utan snarare av nederbörd
minus avdunstning, och det är inte osannolikt
att avdunstningen har tilltagit i Sverige. Ett skäl
är förstås att det har blivit varmare, men dessutom har skogarna tätnat. Ett träd återför stora
mängder vattenånga till atmosfären, framför allt
genom att ta upp vatten ur marken via rötterna
och sedan avge det till luften via löv eller barr.
Eftersom skogstillväxten för det mesta överstigit
avverkningen har träden blivit allt fler och större
under de senaste hundra åren (se s. 71), och även
detta kan ha bidragit till ökad avdunstning.
Liksom vattenföringen i åar och älvar regleras också markens fuktighet av skillnaden mellan
nederbördsmängd och avdunstning. Markfuktigheten har av allt att döma ökat i exempelvis
delar av Nordamerika och norra Eurasien, men
på åtskilliga andra håll har det i stället blivit
torrare. Även i områden där nederbörden har
tilltagit kan markfuktigheten ha minskat till
följd av uppvärmning och ökad avdunstning.
Svår torka har under senare årtionden drabbat bl.a. Medelhavsområdet, Västafrika, Ostasien samt sydöstra Australien. Fenomenet är
dock ingalunda nytt – på många håll i världen
syns tecken på att minst lika omfattande och
långvarig torka som i våra dagar har förekommit
även under tidigare sekler.

44 klimatförändringar i modern tid

Maximal
isutbredning
på Östersjön
1720
is

öppet
vatten

1740

På Norra ishavet minskade havsisens utbredning under perioden 1979–2015 med 15 procent
på helårsbasis och med nästan 40 procent på sensommaren (i september). Få andra förändringar
som jordens klimatsystem har genomgått de senaste decennierna är lika påtagliga som denna.
Den andel av havsisen som överlever i flera år
och därigenom hinner växa sig riktigt grov har
reducerats särskilt kraftigt. Isens genomsnittliga
tjocklek vintertid tycks i stort sett ha halverats
från 1980 till 2008. Kring delar av Antarktis har
havsisens utbredning däremot ökat något sedan
1970-talet, kanske som en följd av förändringar
hos områdets dominerande luftströmmar.
I samtliga bergstrakter på jorden, däribland
de skandinaviska fjällen, har glaciärerna krympt
markant sedan 1800-talet. I typiska fall har de
dragit sig tillbaka med 5–20 m per år, och många
har helt försvunnit. Mycket tyder på att Alpernas glaciärer nu är mindre än på ﬂera tusen år.
En av indikationerna är ”ismannen” Ötzi som
år 1991 upptäcktes i ett bergspass på gränsen
mellan Österrike och Italien. Det är ingen tillfällighet att han töade fram just i vår tid efter
att ha legat infrusen i mer än femtusen år.
På många håll i världen började glaciärernas
tillbakagång redan i mitten av 1800-talet, ett bra
tag före våra dagars markanta temperaturhöjning. Förmodligen var detta ett resultat av den
mer blygsamma uppvärmning som markerade
slutet på lilla istiden (se s. 35).
Men glaciärernas omfång är inte bara beroende av temperaturen och dess inverkan på isavsmältningen utan också av den nederbörd som

På Östersjön har isens maximala utbredning under
vintern i genomsnitt minskat med 30 procent från
åren 1961–1990 till 1991–2015. – Data för 1957 och
framåt från SMHI, äldre data från Haapala et al. 2015.

Allt mindre snö och is

1760

Som en följd av den allmänna uppvärmningen
på norra halvklotet har snötäckets utbredning
där avtagit markant, särskilt under vår och försommar. I juni månad har de snötäckta arealerna gott och väl halverats sedan 1960-talet.
Slående är också den nedgång av snötäckets
varaktighet som har konstaterats i södra Sverige. I stora delar av Götaland och Svealand har
snösäsongen sedan 1990 varit åtminstone 20 dagar kortare i genomsnitt än under de tre föregående decennierna. I nästan hela landet har
därtill vinterns maximala snödjup reducerats
under samma tid, i norra Svealand och södra
Norrland med 10–20 cm. I Norrlandsälvarna
kommer nu vårfloden i snitt mer än en vecka
tidigare än den gjorde så sent som på 1970-talet.
Även sjöisens varaktighet har gradvis minskat. På ett antal insjöar i Norden och norra USA
har den i genomsnitt förkortats med 26 dygn
sedan mitten av 1800-talet.
Permafrost (ständig tjäle) uppträder också
i allt mindre omfattning. I nordvästra Ryssland finns exempel på att jordlager som ännu
på 1970-talet var frusna ned till 10–15 meters
djup nu har tinat helt och hållet. Permafrostens
sydgräns i området tycks under samma tid ha
förskjutits norrut med 50–80 km.
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Storglaciären i Kebnekaisefjällen har länge minskat
kraftigt i omfång. På 1990-talet hejdades tillbakagången, främst på grund av ökad vinternederbörd, men
därefter fortsatte den på nytt. Diagrammet visar glaci-
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ärens massbalans, dvs. skillnaden mellan snötillförsel
och avsmältning. – Data från Tarfala forskningsstation, Stockholms universitet (http://dx.doi.org/10.31
89/172756405781812547). Fotot är taget 2004.

klimatförändringar i modern tid 45
Istäcket på Norra
ishavet har krympt
påtagligt under de
senaste decennierna, i
synnerhet sommartid.
I september 2012 var
havsisens utbredning
den i särklass minsta
som dittills uppmätts.
Vidsträckta havsområden norr om Sibirien
låg helt isfria, liksom
även Nordvästpassagen
genom Kanadas övärld.
– Data från Walsh et
al. 2016 och National
Snow and Ice Data
Center, Boulder.
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År 2016 började åar och
sjöar med smältvatten
uppträda på den grönländska inlandsisens
yta redan i juni. Via
sprickor i isen tar sig
mycket av smältvattnet
efterhand ned till istäckets botten. Då minskar
friktionen mellan is och
underlag, vilket innebär
att isen kan börja glida
snabbare ut mot havet.
Området på satellitbilden nedan mäter ca
20 km tvärs över.

Havsis på norra halvklotet
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svarar för isens återväxt. I de västliga delarna
av den skandinaviska fjällkedjan slutade många
glaciärer att krympa kring 1990, och åtskilliga
av dem började växa igen. Det här var främst en
respons på att vintrarnas snöfall tillfälligt hade
blivit rikligare. På senare år har vinternederbörden i området åter minskat, samtidigt som
uppvärmningen har fortsatt. Glaciärerna har
därför återupptagit sin reträtt. Eftersom glaciärer kan behöva flera decennier för att till fullo
anpassa sin storlek till ett förändrat klimat lär
deras tillbakagång fortsätta världen över, även
om den globala uppvärmningen plötsligt skulle
upphöra.
De stora inlandsisarna på Grönland och
i Antarktis kan behöva årtusenden för att nå
balans med ett nytt klimat, exempelvis när en
istid har avlösts av en interglacial. Inte desto

mindre har de visat sig reagera oväntat raskt på
den nutida temperaturhöjningen.
Sedan 1990-talet har Grönlandsisens omfång sålunda avtagit i ett allt snabbare tempo.
Avsmältningen sommartid har inte bara ökat
kraftigt längs inlandsisens ytterkanter utan även
spridit sig allt längre in mot istäckets centrala
delar. En hel del is försvinner också via de glaciärtungor som sakta glider ut mot havet, där
de smälter eller lämnar ifrån sig isberg genom
”kalvning”. I Antarktis domineras förlusterna
av is helt av den sistnämnda processen. Där är
det så kallt att smältvattenavrinningen är nästan
obeﬁntlig även sommartid. Ändå har även den
antarktiska inlandsisen minskat i omfång sedan
1990-talet, av allt att döma i accelererande takt.
Det vi nu kan konstatera är att en glaciärtunga överraskande snabbt och lätt kan börja
glida fortare. Så har exempelvis skett på Antarktiska halvön under de senaste decennierna
– flera vidsträckta shelfisar som länge legat och
flutit utanför kusten har där skingrats efter en
markant lokal höjning av lufttemperaturen.
Shelﬁsarna bestod av is som långsamt hade
strömmat ut till havs via ett antal glaciärtungor.
Så länge de låg kvar utgjorde de ett hinder för
dessa isströmmar, men när de försvann började
glaciärtungorna röra sig upp till åtta gånger
snabbare än förut.
På andra håll, inte minst på Grönland, tycks
det ökade utflödet av is till havet främst bero
på att havsvattnet har blivit varmare. Glaciärtungor som mynnar i havet har gradvis underminerats genom avsmältning. På så sätt har de
börjat tappa kontakten med berggrunden och
kunnat glida allt snabbare.
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Extrema väderhändelser sedan år 2000
Var för sig behöver ingen av de händelser som beskrivs här betyda att klimatet har förändrats. Sammantagna
talar de likväl för att flera extrema vädertyper har blivit vanligare än förr.

Några exempel från omvärlden

Några exempel från Sverige

2000

Året blev det mest nederbördsrika som hittills
registrerats i landet. Efter intensiva höstregn i Bohuslän
och Dalsland steg sjön Glafsfjorden i november drygt 3
m över sin medelvattennivå, varvid låglänta delar av Arvika översvämmades. Vattnet fortsatte mot Vänern, vars
vattenstånd ett par månader senare nådde 4 dm högre
än det gjort någon gång sedan sjön reglerades år 1939.

2002

2005

Stormen Gudrun, som drog fram över Götaland den 8–9 januari, blev genom sina härjningar i skogarna den värsta naturkatastrof som drabbat vårt land i
modern tid (se s. 136).

2006

E6 i Bohuslän efter jordskredet 2006.

2014

Årsmedeltemperaturen blev den högsta som
hittills noterats i landet. I juli/augusti medverkade hetta
och torka till att en skogsbrand i Västmanland blev den
största som förekommit i Sverige på mycket länge (se s.
10). Följande vinter blev isutbredningen i Östersjön den
minsta som någonsin registrerats.

5 mars 2002
Den is som 2002 försvann från den Antarktiska halvön täckte
ett område stort som Gotland.

ADAM IHSE / TTNYHETSBYRÅN

Hösten blev rekordblöt i stora delar av landet.
Efter ihållande regn inträffade i december ett jordskred
som drog med sig nästan 500 m av Europaväg 6 utanför
Munkedal i Bohuslän.

31 januari 2002

MODIS & NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER

Sommartemperaturen blev den högsta som någonsin uppmätts i Sverige. På många håll rådde torka,
men lokalt förekom häftiga åskregn. Över västra Orust
föll ca 200 mm regn natten till den 2 augusti, med svåra
skador på vägar och annan infrastruktur som resultat.

2002 I februari bröts 3 250 km2 av den drygt 200 m
tjocka shelﬁsen Larsen B vid Antarktiska halvön sönder
och skingrades. Mycket talar för att shelﬁsen funnits
på plats under alla de drygt tiotusen år som passerat
sedan istiden, men under senare hälften av 1900-talet
steg medeltemperaturen i området med 1,5 grader, och
det blev mer än vad isen tålde.
2002 Häftiga regn åstadkom i augusti omfattande
översvämningar i Centraleuropa, framför allt i Tjeckien,
Österrike och sydöstra Tyskland. Förödelsen betecknades som den värsta i sitt slag som förekommit i området
i historisk tid. I Dresden steg ﬂoden Elbe 7,4 m högre
än normalt, den högsta nivå som uppmätts sedan noteringar inleddes år 1275. Delar av staden måste evakueras.
Även Prag sattes delvis under vatten, och många gamla
byggnader och andra kulturskatter förstördes. Översvämningarna vållade mer än hundra dödsfall, och skadorna värderades till drygt 130 miljarder kronor.
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2010 Sommarhettan i Europa blev ännu intensivare
än den hade varit 2003. I Ryssland bedöms ca 55 000
personer ha mist livet på grund av värmen samt röken
från ett stort antal skogsbränder (se s. 149).

I Centraleuropa inträffade i augusti en värmebölja som av allt att döma saknade motstycke minst 500
år bakåt i tiden (se s. 149). Mängder av gamla, svaga eller sjuka människor dukade under av överhettning och
uttorkning. Sammanlagt krävde hettan mer än 40 000
dödsoffer, vilket gjorde den till Europas svåraste naturkatastrof sedan jordbävningen i Messina år 1908.

Under en extrem värmebölja med temperaturer kring 45 grader drabbades Australien av en rad intensiva skogs- och buskbränder som enbart den 7 februari
krävde 173 dödsoffer.

I mars bildades en tropisk cyklon utanför Brasiliens kust, den första som någonsin iakttagits på Sydatlanten. Vattentemperaturen i detta havsområde hade
tidigare ansetts vara alltför låg för att tropiska cykloner
skulle kunna utvecklas där, men den uppfattningen fick
nu revideras.

2012

Norra ishavet blev under sensommaren isfritt i
större omfattning än vad som förut inträffat under alla
de år övervakningen pågått (se s. 45). Samtidigt blev
sommarens ytavsmältning på Grönlandsisen rekordstor.

MODIS / NASA

2015‒16

2005 På hösten drabbades Nordatlanten av en orkansäsong som slog nästan alla rekord. Av de 28 tropiska
cykloner som då uppträdde i området nådde femton
orkanstyrka. Hos fyra av dessa översteg medelvindarna
69 m/s, vilket innebar att de räknades till orkankategori
5, den värsta av alla.
En av orkanerna var Katrina, som vållade 1 800 dödsoffer och skador för 150 miljarder dollar när den svepte
in över New Orleans. En annan, Vince, blev den första
som dragit in över Spanien och Portugal. En viktig orsak till den höga cyklonaktiviteten var att havsvattnet
under sommaren och hösten var rekordvarmt i de delar
av Atlanten där ovädren utvecklas.

BLOOMBERG / GETTY IMAGES

Sydatlantens första tropiska cyklon, utanför Brasilien år 2004.

En kraftig El Niño (se s. 37) medverkade
till att den globala årsmedeltemperaturen för första
gången nådde mer än en grad över förindustriell nivå.
Medeltemperaturen för februari 2016 låg 1,6 grader över
februarigenomsnittet för åren 1881–1900. I Kuwait noterades den 21 juli 2016 värmerekord för Asien med 54
grader.
Under sommaren och hösten 2015 bidrog hetta och
torka till omfattande skogsbränder i bl.a. Indonesien.
Att koldioxidhalten i atmosfären under 2015 steg kraftigare än vad som någonsin tidigare uppmätts bör åtminstone delvis ha varit en följd av bränderna och torkan i
tropikerna.
Den höga ytvattentemperaturen i Stilla havet utanför Mexiko medverkade till att den tropiska orkanen
Patricia i oktober slog rekord i medelvindhastighet med
drygt 95 m/s. Under vintern frös Norra ishavet i mindre
omfattning än vad som någonsin tidigare registrerats.
I samband med rekordvärme och torka utbröt i maj
2016 en skogsbrand kring Fort McMurray i Alberta som
kom att omfatta 5 900 km2 och blev den kostsammaste
naturkatastrofen i Kanadas historia.

Skogsbranden kring Fort McMurray i Kanada rasade i två
månader innan den i juli 2016 bedömdes vara under kontroll.
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Havsytan stiger, av ﬂera skäl
Våra dagars globala uppvärmning har också
medverkat till att världshavets nivå stiger. Den
kraftiga nivåhöjning som inleddes i den senaste
istidens slutskede upphörde nästan helt för ca
3 000 år sedan, men under senare delen av 1800talet började havet sakta stiga på nytt. Under
1900-talet höjdes vattenståndet med ca 17 cm,
och på sistone förefaller höjningen ha accelererat. Enligt mycket noggranna satellitmätningar
som påbörjades 1993 har havsnivån sedan dess
stigit i en takt motsvarande ca 34 cm per sekel.
En av orsakerna till att havet stiger är att vatten expanderar när det värms upp. Sedan 1960talet har världshavets genomsnittstemperatur
mellan ytan och 700 meters djup ökat med en
tiondels grad (se s. 37). En mindre temperaturuppgång tycks ha ägt rum också på större djup.
I takt med att uppvärmningen sprider sig nedåt
från ytan får vattnets expansion allt större inverkan på havsnivån. Den bedöms ha svarat för en
dryg tredjedel av nivåhöjningen sedan 1993.
Havsnivån påverkas därtill när vatten omfördelas mellan land och hav. Drygt en fjärdedel av
nivåhöjningen sedan 1993 beror på vattentillförseln från smältande glaciärer i bergstrakterna. I
och med att också inlandsisarna på Grönland
och i Antarktis har börjat krympa lämnar även
de numera ett märkbart bidrag till havsnivåns
höjning. Tillsammans beräknas de ha stått för
närmare 20 procent av höjningen sedan 1993.
Att deras bidrag till stor del består i förhöjd ut-

transport av is i stället för smältvattenströmmar
gör ingen skillnad – effekten på vattenståndet
i havet blir densamma. De glaciärtungor som
glider ut från inlandsisarna inverkar på havsnivån så snart de når kusten och sjösätts i form av
shelﬁsar eller isberg. Att isbergen senare smälter
ute till sjöss saknar däremot betydelse för vattenståndet, som inte heller förändras när havsis
bildas eller smälter.
I viss mån har fördelningen av vatten mellan land och hav även förändrats genom direkta
mänskliga ingrepp. Med hjälp av de dammar
och vattenreservoarer som byggts under de senaste hundra åren hindrar vi så mycket flodvatten från att rinna direkt ut i havet att det
motsvarar en sänkning av världshavets nivå med
2–3 cm. Att pumpa upp grundvatten får motsatt
verkan – våra dagars stora grundvattenuttag för
bl.a. bevattning beräknas ha bidragit med minst
10 procent av havsnivåhöjningen sedan 1993.
Det lokala vattenståndet längs kusterna kan
förändras på ett helt annat sätt än havets globala
medelnivå, främst till följd av landhöjning eller landsänkning. I norra och mellersta Sverige
är landhöjningen så snabb att den mer än väl
uppväger världshavets nutida nivåhöjning. Där
fortsätter landet att stiga ur havet precis som det
har gjort allt sedan den skandinaviska berggrunden upphörde att tyngas ned av inlandsis. I stora
delar av Götaland är landhöjningen däremot så
långsam att den inte längre förmår hålla takten
med havsnivåns höjning, och där äter sig havet
nu på ﬂera håll märkbart in på kustlinjerna.

Världshavets nivå

Nivå i förhållande till år 2000
cm

Rekonstruktioner utifrån lokala vattenståndsmätningar
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Världshavets nivå stiger av allt att döma i accelererande
takt. De senaste årens noggranna satellitmätningar tyder på att havsnivån nu höjs nästan dubbelt så snabbt
som genomsnittet för 1900-talet.
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Förutom satellitdata visar diagrammet tre olika rekonstruktioner av havsnivåns förändringar sedan drygt
hundra år. De bygger på sammanvägningar av ett stort
antal lokala vattenståndsmätningar.
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Rekonstruerat vindklimat i Götaland
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I Sverige är det mindre
blåsigt i dag än det var
i början av 1900-talet.
Diagrammen visar
beräkningar som bygger
på lufttrycksskillnaderna
mellan Lund, Göteborg
och Visby. Den geostrofiska vinden är den vind
som tryckskillnaderna
skulle orsakat om luften
inte hade bromsats av
friktion mot jordytan.
Den faktiska vindstyrkan vid marken är i
allmänhet lägre än den
geostrofiska.
– Data från SMHI.
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Oklar utveckling
av stormfrekvensen
Att ﬁnna trender i stormarnas antal och intensitet är besvärligt. Någorlunda tillförlitliga
mätningar av vindhastigheten ﬁnns bara sedan
1900-talets mitt, och stormarna är så pass ovanliga att det av rent statistiska skäl är svårt att avgöra huruvida de långsiktigt har blivit ﬂer eller
färre under en så begränsad tidrymd.
I global skala går det i alla händelser inte att
utläsa någon entydig förändring av stormfrekvensen under det gångna halvseklet. På Nordatlanten syns dock en tendens till att vinterstormarna sedan 1950-talet blivit fler och intensivare på höga latituder, medan de blivit färre på
mellanbredderna. Det kan hänga samman med
att lågtrycksbanorna under samma period tycks
ha dragit sig närmare polerna.
En del indirekta metoder ger vissa möjligheter att spåra förändringar i stormfrekvensen
även när vindmätningarna själva inte är tillräckligt användbara. Exempelvis ger de lufttrycksskillnader som i ett visst ögonblick rådde mellan
olika väderstationer en ganska god uppfattning
om hur mycket det då blåste i området mellan
stationerna. Ju större tryckskillnaderna var, desto kraftigare bör vinden ha varit.

På det sättet har förekomsten av vinterstormar i Nordvästeuropa analyserats från slutet
av 1800-talet och framåt. Resultaten tyder på
att stormar var vanliga fram till omkring 1920,
men att frekvensen sedan på de flesta håll avtog
till 1960-talet. Därefter ökade antalet stormar
markant fram till början av 1990-talet, för att
på sistone åter minska. Sett över hela perioden
har stormfrekvensen avtagit inom större delen
av området, även om nedgången i allmänhet
inte är statistiskt säkerställd.
I Sverige, där mer detaljerade analyser utförts med samma teknik, har stormfrekvensens
nedgång sedan 1990-talet varit mycket påtaglig. Här ser vi också en långsiktig minskning av
medelvindhastigheten sedan 1900-talets början.
De tropiska cykloner som tidvis härjar närmare ekvatorn har enligt tillgänglig statistik
varken blivit ﬂer eller färre på senare år. Men
cyklonernas skadeverkningar är strängt taget av
större intresse än deras antal, och åtminstone
på Atlanten har deras destruktivitet av allt att
döma tilltagit. Där har de allra våldsammaste
cyklonerna – med genomsnittliga vindstyrkor
kring 60 m/s och däröver – utan tvekan blivit
ﬂer och intensivare sedan 1970-talet.
Tropiska cykloner kan bara utvecklas över
varma havsområden. Närmare bestämt måste
ytvattnets temperatur överstiga 26 grader, men
den globala uppvärmningen innebär att så nu
sker under allt längre tid och inom allt större
områden. Cyklonernas tendens att bli intensivare skulle därför kunna vara en direkt följd av
den pågående temperaturhöjningen.

Någonting har hänt – men varför?
Den temperaturuppgång som inleddes i början
av 1900-talet avviker markant från klimatets
tidigare utveckling allt sedan vår tideräknings
början och sannolikt ännu längre bakåt. Samtidigt som det blivit varmare har nederbörden
blivit intensivare, glaciärerna har dragit sig
tillbaka, snö- och istäckena har krympt, och
havet har börjat stiga snabbare än det gjort på
åtskilliga tusen år. Någonting har uppenbarligen hänt med jordens klimat under det senaste
århundradet. Men att vi har kunnat påvisa en
markant klimatförändring är en sak – en helt
annan sak är att avgöra vad som är upphovet till
förändringen. I nästa kapitel ska vi granska de
förklaringar som ligger närmast till hands.
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Varför förändras klimatet nu?

År 1988 föreföll oroande saker hända med klimatet på jorden. Sommarhettan blev på många håll extrem, med förödande
torka som följd, och den globala årsmedeltemperaturen nådde
högre än vad som någonsin tidigare hade registrerats. I USA
framförde atmosfärsfysikern James E. Hansen inför en senatskommitté sin övertygelse att klimatet höll på att bli varmare.
Han hävdade att detta med 99 procents sannolikhet var människans verk.

Delade meningar
om människans roll
Tanken att människan kunde vara på väg att
förändra klimatet var ingalunda ny – sedan
ﬂera decennier hade den möjligheten studerats
inom klimatforskningen. Men uppfattningen
ﬁck kraftigt ökad spridning bland massmedia,
allmänhet och beslutsfattare efter James E.
Hansens uttalande, inte minst genom att detta
sammanföll i tiden med vädersituationer som
vållade mycket kännbara problem.
Samma år, 1988, upprättades den internationella klimatpanelen IPCC, ett samarbetsorgan för klimatforskare i hela världen. Under
ordförandeskap av Bert Bolin, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, inledde
ﬂera hundra forskare omgående arbetet med
att sammanställa en första omfattande utvärdering av klimatförändringarnas upphov och
konsekvenser.
Utvärderingen, som publicerades av IPCC
år 1990, pekade på både naturliga och antropogena (dvs. av människan orsakade) processer
som kunde ha medverkat till uppvärmningen
på jorden under 1900-talet. Forskarna ansåg
sig ännu inte kunna fastslå att människan hade

påverkat klimatet, men de förutspådde att vi
framöver kommer att förorsaka en fortsatt temperaturhöjning som med tiden kan få allvarliga
följder för både samhället och naturen.
Samtidigt höjdes röster som starkt ifrågasatte IPCC:s bedömningar. Enstaka kritiker
fanns inom klimatforskarnas egna led, och
deras invändningar har i ﬂera fall bidragit till
ökad kunskap genom att de föranlett en skärpt
granskning av tillgängliga observationer, teorier
och modeller. Men klimatförändringar är ett
ämne som engagerar många, och kritik mot de
dominerande uppfattningarna inom området
framfördes även av personer utanför kretsen av
egentliga klimatforskare.
Kritik av det slaget, välunderbyggd eller ej,
ﬁck ett stort publikt genomslag, åtminstone till
en början med massmediernas hjälp. Allmänheten delgavs en tämligen missvisande bild
av klimatforskarna såsom delade i två ungefär
jämnstarka läger, sinsemellan djupt oeniga om
vilken roll människan spelar för jordens klimat.
Framför allt i Nordamerika har IPCC
och den etablerade klimatforskningen också
mött ett organiserat motstånd från konservativa tankesmedjor, lobbyister och PR-institut.
Bakom detta motstånd, som på åtskilliga håll
fortgår än i dag, ligger i allmänhet ekonomiska
intressen – många företag och branscher har
känt sig hotade av de åtgärder som skulle kunna bli aktuella för att reducera klimatförändringarna.
Återkommande teman i kritiken har varit
att klimatet i själva verket inte alls har förändrats under senare tid, eller (om det trots allt har
förändrats) att förändringen är övervägande
naturlig, eller (om den trots allt inte är naturlig) att uppvärmningen är och förblir harmlös,
kanske rentav välgörande. Kontentan har blivit
att ingenting behöver göras för att minska människans eventuella inverkan på klimatet.
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FN:s klimatpanel IPCC
Den internationella klimatpanelen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) upprättades år 1988
av FN:s miljöprogram UNEP och Världsmeteorologiska
organisationen (WMO). Klimatpanelens uppgift är att
utvärdera och sammanfatta vetenskaplig, teknisk och
socioekonomisk kunskap som kan belysa följderna av
mänsklig påverkan på klimatet.
Alla länder och organisationer som är medlemmar
i UNEP eller WMO kan också delta i klimatpanelens
arbete. För närvarande medverkar hela 195 nationer i
IPCC. Merparten av arbetet bedrivs inom tre arbetsgrupper inriktade på (I) klimatsystemet och dess förändringar, (II) klimatförändringarnas konsekvenser för
samhälle och naturmiljö, inklusive de möjligheter som
ﬁnns till anpassning, samt (III) metoder för begränsningar av växthusgasutsläppen och andra möjligheter
att reducera klimatförändringarna.
Panelens rapporter utformas av ett stort antal forskare som nominerats av medlemsländerna. Mer än
800 forskare deltog i arbetet med de rapporter som

IPCC publicerade år 2013–14. Rapporterna bygger
på beﬁntlig vetenskaplig litteratur – IPCC bedriver
ingen egen forskning och inga egna observationer av
klimatets förändringar. Inte desto mindre har panelens utvärderingar ofta inspirerat till ny forskning.
Innan utvärderingarna publiceras genomgår de en
omfattande vetenskaplig granskning. Mer än 100 000
expertkommentarer togs emot och bedömdes under
arbetet med de rapporter som offentliggjordes 2013–14.
En sammanfattning av varje rapport, riktad till politiker
och andra beslutsfattare, granskas också av representanter för de medverkande staternas regeringar.
Klimatpanelens utvärderingar lämnar inga rekommendationer om lämpliga åtgärder mot klimatstörningarna utan är i stället avsedda som beslutsunderlag.
De har blivit allmänt accepterade som vetenskaplig
grundval för de förhandlingar om begränsningar av klimatpåverkande utsläpp som bedrivs inom ramen för
FN:s klimatkonvention (se s. 172). Tillsammans med
Al Gore tilldelades IPCC Nobels fredspris 2007.

SOHO/EIT (ESA & NASA)

Liten och numera minskande
inverkan av solaktiviteten

Sedd i ultraviolett ljus ger solen ett dramatiskt intryck. Den förefaller kapabel att
orsaka hur våldsamma klimatförändringar som helst. Men i själva verket är det en
ganska obetydlig del av solenergin som sänds ut inom det här våglängdsområdet,
och det är oklart i vad mån det ultravioletta solljuset över huvud taget inverkar på
klimatet vid jordytan.

Temperaturens fortsatta uppgång har gjort det
allt svårare att med någon som helst trovärdighet ifrågasätta att klimatet håller på att förändras. Alltjämt framförs däremot vitt skilda åsikter
om orsakerna till den pågående klimatförändringen, och i all synnerhet om huruvida naturliga eller antropogena processer dominerar.
Den källa till naturliga klimatförändringar
som står i centrum för intresset är variationerna
i solens aktivitet och ljusstyrka. Förändringarna
av solens totala energiutstrålning kunde emellertid inte mätas med någorlunda säkerhet förrän 1978. De satellitobservationer som inleddes
då har visat att solstrålningen varierar i takt med
solﬂäckarnas och solaktivitetens elvaårscykel (se
s. 17), men att förändringarna bara uppgår till
en knapp promille. Så små skiftningar i solens
totala ljusstyrka kan inte få annat än obetydliga
effekter på jordens klimat. Med viss möda går
det ändå att urskilja en inverkan av solens elvaårscykel på temperaturen vid jordytan, men förändringarna är inte större än en tiondels grad.
Det innebär att de oftast drunknar bland andra
naturliga eller antropogena klimatvariationer.
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Med hjälp av data om solfläckar och annan
solaktivitet har flera försök gjorts att rekonstruera hur solstrålningen förändrades innan satellitobservationerna inleddes. Rekonstruktionerna
är osäkra, men de tyder på att strålningen ökade
något under 1900-talets första hälft. Om detta
är riktigt bör ökningen i viss mån ha bidragit till
temperaturuppgången på jorden under samma
tid. Solaktivitetens kraftigaste uppgång under
det gångna seklet ägde å andra sidan rum på
1940- och 1950-talen, ett tjugotal år efter den
markanta temperaturhöjningen i seklets början.
Att den snabba uppvärmning som ägt rum
på jorden sedan 1970-talet skulle ha orsakats av
ökad solstrålning förefaller däremot uteslutet.
Solen står numera under fortlöpande och noggrann övervakning. De upp- och nedgångar i
energiutstrålningen som hör till elvaårscykeln
kan följas i detalj, men mätningarna visar ingen
långsiktig ökning som skulle kunna förklara
temperaturens uppgång. Tvärtom har solaktiviteten och solstrålningen tenderat att minska
de senaste decennierna. Enligt de nyss nämnda
rekonstruktionerna kan strålningen fortfarande
vara något kraftigare än den var under 1700och 1800-talen, men skillnaden är av allt att
döma liten.
Oavsett vad som har hänt med solstrålningen kan den dessutom inte förklara att det nu
har blivit kallare i stratosfären samtidigt som
det har blivit varmare vid jordytan (se s. 37). En
förändring av strålningen får samma värmande
eller avkylande effekt i hela atmosfären, såväl på
hög höjd som nere vid marken.

Även vulkanismen har motverkat
den sentida uppvärmningen
Vulkanutbrottens förmåga att påverka klimatet
via sin inverkan på stratosfärens partikelinnehåll är väldokumenterad. Efter den ostindiska
vulkanen Tamboras utbrott år 1815 – sannolikt
den största explosiva eruption som har inträffat
på jorden sedan medeltiden – blev det så kallt
att 1816 i stora delar av Europa och Nordamerika ﬁck benämningen ”året utan sommar”.
Ett annat exempel är den ﬁlippinska vulkanen
Pinatubos eruption år 1991, som sänkte temperaturen på norra halvklotet med ett par tiondelar av en grad åren 1992 och 1993 (se s. 21).
Historiska dokument i kombination med
kemiska analyser av bl.a. inlandsis ger goda möj-

ligheter att spåra vulkanutbrott mer än tusen år
bakåt i tiden. Mycket talar för att vulkanismen
kan förklara en stor del av klimatets variationer
under förindustriella sekler.
Visserligen avklingar klimateffekterna av
en enskild eruption inom ett par år, i och med
att partikelslöjorna gradvis lämnar stratosfären
och återvänder mot jordytan. Inte desto mindre
åstadkommer slumpen tidvis ﬂera stora vulkanutbrott i ganska tät följd, vilket kan medföra en
avkylning som varar i ett eller flera årtionden. Så
tycks exempelvis ha skett under senare delen av
1200-talet, liksom kring år 1800. Också kring år
1900 inträffade ett antal stora eruptioner, men
därefter var den vulkaniska aktiviteten ovanligt
låg under åtskilliga decennier. Till viss del kan
detta ha medverkat till temperaturens uppgång
under första hälften av 1900-talet.
Mot slutet av seklet kom åter en serie relativt stora eruptioner – Agung 1963, El Chichón
1982 och framför allt Pinatubo 1991, som fick
störst effekt på klimatet av alla utbrott under
det gångna århundradet. Sammantagna innebar dessa eruptioner att vulkanismens avkylande verkan tilltog något under 1900-talets sista
decennier, även om effekterna av varje enskilt
utbrott blev kortvariga. Men den perioden kännetecknades ju i själva verket av markant stigande medeltemperatur på jorden. Förklaringen till
denna sentida uppvärmning måste alltså sökas
någon annanstans än i vulkanismen.

Kraftigt ökade halter av
naturliga växthusgaser
I jordatmosfären och dess sammansättning
ﬁnner vi förändringar som faktiskt bör ha haft
goda förutsättningar att åstadkomma den snabba temperaturhöjningen sedan 1970-talet: Atmosfärens växthusverkan har under denna tid
stadigt ökat till följd av raskt stigande halter av
växthusgaser.
Luftens halt av koldioxid började så sakta öka
redan kring år 1800 efter att dessförinnan ha
hållit sig kring eller strax under 280 ppm (parts
per million, dvs. miljondelar av den totala luftvolymen) allt sedan istiden upphörde. Det är
genom analyser av luftbubblor i is från olika
djup i inlandsisarna som vi har kunnat följa
haltförändringarna så långt tillbaka i tiden.
Ännu på 1960-talet hade koldioxidhalten
inte nått högre än 320 ppm, men vid det laget
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Förändringar som skulle kunna påverka jordens klimat
Förändringar av energiinflödet från solen
skulle kunna inverka på
jordens klimat, men de
nutida variationerna är
mycket små.
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Partiklar från vulkanutbrott kan blockera solljuset och därigenom få
en påtaglig kylande verkan, men de effekterna
är sällan långvariga.

Pinatubo
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Krakatau 1883
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enligt analyser av
sulfathalt i inlandsis
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Sulfatpartiklar från vulkanutbrott
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Människans utsläpp av
koldioxid, metan och
dikväveoxid har medfört
att luftens halter av
dessa gaser stiger sedan
ett par sekler tillbaka.
På så sätt förstärks atmosfärens växthuseffekt.
Merparten av utsläppen
äger rum på norra halvklotet, men gaserna
sprider sig världen över.
På södra halvklotet,
där mätningarna i
diagrammen har gjorts,
är halterna nästan lika
höga som i norr.
– Underlag från IPCC
2013, box TS5 fig. 1,
samt Fröhlich 2006
med uppdateringar från
PMOD (solstrålning);
Crowley & Unterman
2013 (vulkanism); IPCC
2013, fig 6.11, med uppdateringar från CSIRO
(växthusgaser).
Det senaste seklets kraftiga uppvärmning stämmer väl överens med
växthusgasernas haltökningar, medan solstrålningen och vulkanismen
har varierat på annat
sätt. Här återges data
från norra halvklotets
kontinenter. Globalt är
uppvärmningen något
mindre, men mönstret
är detsamma. – Underlag från IPCC 2013, fig.
5.7, samt CRU, Univ. of
East Anglia (mätserie:
CRUTEM4 NH).
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Vid Cape Grim på
Tasmaniens västkust,
långt från alla större
föroreningskällor, finns
en av de mätstationer
som nu fortlöpande
övervakar luftens innehåll av växthusgaser.
När halterna stiger på
en sådan här plats är det
ingen tvekan om att det
avspeglar förändringar i
hela jordens atmosfär.

hade ökningen börjat accelerera kraftigt. Under senare tid har halten gått upp med ungefär
2 ppm per år, och accelerationen har tenderat
att fortsätta. I dag har koldioxidhalten passerat
400 ppm, och så hög har den inte varit på åtminstone 800 000 år. Även ökningstakten tycks
sakna motstycke under hela denna tid.
Till största delen beror koldioxidens haltökning på utsläpp vid förbränning av fossila
bränslen såsom kol och olja, men som vi ska
se längre fram (s. 69) påverkar människan luftens koldioxidinnehåll också genom sitt sätt att
bruka åkrar, skog och annan mark.
Genom utsläpp och förändrad markanvändning inverkar människan därtill på atmosfärens
halter av växthusgaserna metan och dikväveoxid
(lustgas). Också dessa halter genomgick under
gångna årtusenden bara långsamma och relativt små förändringar, men under 1700-talet
började metanhalten märkbart röra sig uppåt,
mot slutet av 1800-talet även dikväveoxidhalten. Halten av metan har sedan dess mer än
fördubblats, medan dikväveoxidhalten har stigit med drygt 15 procent. I slutet av 1990-talet
upphörde metanhalten tillfälligt att öka, men
sedan 2007 har den åter stigit.
Fortfarande uppträder både metan och dikväveoxid i jämförelsevis blygsamma mängder
i luften – de nutida globala genomsnittshalterna
uppgår till drygt 1,8 respektive 0,32 ppm. I de
våglängdsområden där dessa gaser absorberar

värmestrålning är atmosfären ännu relativt
transparent (lättgenomtränglig). Men det betyder att redan ganska små tillskott av metan och
dikväveoxid märkbart ökar absorptionen vid
våglängderna ifråga, med en tydlig förstärkning
av växthuseffekten som följd.
Koldioxid har alltid förekommit många
gånger rikligare i luften än metan och dikväveoxid. Det innebär att atmosfären redan i förindustriell tid var svårgenomtränglig för värmestrålning vid de våglängder där koldioxiden
absorberar som kraftigast. När koldioxidhalten stiger försvåras värmestrålningens passage
genom atmosfären ytterligare även vid dessa
våglängder (se s. 24), men förstärkningen av
växthuseffekten blir ändå relativt begränsad.
Med andra ord måste koldioxidutsläppen vara
förhållandevis omfattande för att påtagligt kunna inverka på värmestrålningen.
Utsläppen av koldioxid är mycket omfattande, och trots allt svarar de därigenom för mer
än hälften av växthuseffektens förstärkning
sedan förindustriell tid. Räknade per molekyl
(eller per ton) får tillskotten av metan och dikväveoxid likväl mångfalt större växthusverkan
än koldioxidutsläppen. Dessa ämnens bidrag
till växthuseffekten är därför ingalunda försumbara jämfört med koldioxidens, fastän de släpps
ut i betydligt mindre mängder.
En annan viktig växthusgas är ozon (O3), ett
ämne som bildas i luften genom inverkan av
solljus på andra gaser (se s. 77). Ozon är reaktivt
och kortlivat, vilket innebär att det till skillnad
från mer stabila ämnen – såsom koldioxid, metan och dikväveoxid – aldrig hinner få jämn
spridning i hela jordatmosfären. Med andra ord
varierar ozonhalten kraftigt mellan olika platser,
höjdnivåer och tidpunkter. Det är därför svårt
att bedöma atmosfärens genomsnittliga ozoninnehåll och hur det förändras på längre sikt.
Sannolikt har den globala medelhalten av ozon
i marknära luftlager stigit med 30–50 procent
sedan förindustriell tid, men i Europa och andra
industritäta områden tycks uppgången ha varit
större. Den största ökningen ägde troligen rum
1950–80. På senare år har halten slutat stiga i
Europa, men den fortsätter uppåt i tredje världen, en direkt följd av att industrialiseringen har
spridit sig även dit.
Till de gaser som medverkar vid ozonbildningen i den lägre atmosfären hör kolmonoxid,
kväveoxider och lättﬂyktiga kolväten (inklusive
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metan). Alla dessa ämnen släpps numera ut som
föroreningar av människan, vilket innebär att
de uppträder i högre halter i dag än de gjorde
i förindustriell tid – det är därför som även
ozonhalten har stigit i marknära luftlager. Med
undantag för metan saknar ämnena ifråga växthusverkan för egen del, men genom sina bidrag
till uppkomsten av ozon fungerar de ändå som
indirekta växthusgaser.

Nya föroreningar förstärker
växthuseffekten ytterligare
Uppe i stratosfären ﬁnns betydligt större ozonmängder än i den lägre atmosfären, men där har
ozonhalterna minskat. Detta beror på människans utsläpp av vissa mycket stabila gaser som
innehåller klor eller brom. Hit hör främst olika
varianter av CFC (klorﬂuorkarboner eller ”freoner”), HCFC (klorﬂuorkolväten) samt haloner. De sprider sig efterhand upp till stratosfären, och där bryter de ned ozonmolekyler.
Ozonskiktet i stratosfären är livsviktigt, eftersom det absorberar en stor del av den energirika ultravioletta strålning som kommer från solen. Om denna strålning ohejdad nådde ned till
jordytan skulle den få en förödande verkan på
alla levande organismer, inklusive människan.
Därför väckte det oro när det på 1980-talet stod
klart att ozonskiktet var på väg att tunnas ut.
Ozonuttunningen tycks också vara huvudorsaken till temperaturnedgången i stratosfären
sedan 1960-talet (se s. 38). Den solstrålning som
absorberas av ozonet tillför stratosfären en hel
del energi, men eftersom ozonmolekylerna är
färre än tidigare har energitillförseln och därmed
också lufttemperaturen avtagit på dessa höjdni-

I marknära luftlager har
halten av ozon ökat
sedan 1800-talet. Detta
har fått en värmande
effekt, eftersom ozon är
en växthusgas och alltså
fångar upp värmestrålning. I stratosfären har
ozonhalten emellertid
sjunkit, över Antarktis
så kraftigt att de sammantagna ozonhaltsförändringarna där har fått
kylande verkan.
– Från Shindell et al.
2013.

Förändring av ozonhalten 1850–2000
– inverkan på strålningsbalansen
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våer. Minskad ozonhalt i stratosfären innebär
därtill minskad absorption av den värmestrålning som anländer dit underifrån. Följden blir
en viss försvagning av växthuseffekten som kan
påverka klimatet även nere vid jordytan.
Å andra sidan fångar även de ozonnedbrytande ämnena upp värmestrålning. Räknat per
molekyl är de i det avseendet tusentals gånger
effektivare än koldioxid, framför allt på grund
av att de absorberar strålning vid våglängder
där atmosfären tidigare var nästan helt transparent. De orsakar därigenom en förstärkning
av växthuseffekten som med råge uppväger den
försvagning de indirekt åstadkommer genom
ozonnedbrytning.
Numera tillförs atmosfären dessutom ett antal ﬂuorhaltiga föroreningar som inte påverkar
ozonskiktet men som i likhet med de ozonnedbrytande ämnena har mycket stor växthusverkan räknat per molekyl (se s. 78).

Växthusgasernas verkan har delvis
motverkats av sulfatpartiklar
Som vi sett har koldioxidens och ﬂera andra
viktiga växthusgasers haltförändringar med god
noggrannhet kunnat mätas eller rekonstrueras
långt tillbaka i förindustriell tid (ozon är det
enda betydelsefulla undantaget). Det innebär
att vi likaledes med god noggrannhet kan bedöma hur deras inverkan på värmestrålningen i
atmosfären har förändrats sedan dess.
Hur förändringarna av strålningsbalansen
i sin tur har inverkat på jordens temperatur
är inte lika lätt att bedöma i detalj. Åtminstone
de senaste årtiondenas förstärkning av växthuseffekten borde emellertid ha varit tillräcklig för
att åstadkomma en tydlig uppvärmning vid
jordytan.
Länge tydde likväl ﬂertalet beräkningar
av växthusgasernas klimateffekter på att uppvärmningen borde ha blivit större än den som
faktiskt uppmättes. Överensstämmelsen mellan teori och verklighet blev betydligt bättre i
början av 1990-talet, då klimatforskarna i sina
beräkningar också tog med sulfatpartiklarnas
förmåga att länka av inkommande solljus och
därigenom kyla jordytan (se s. 20).
Det är helt klart att människans utsläpp av
svaveldioxid – främst i samband med förbränning av fossila bränslen med höga svavelhalter
– har medfört ökade halter av sulfatpartiklar
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Kunskapen om växthuseffekten och människans klimatpåverkan
– en kort historik
1824

1896

Arvid Högbom, svensk geolog, kartlägger för
första gången kolets kretslopp i naturen och visar att
människan genom sin förbränning av stenkol borde
kunna öka atmosfärens koldioxidinnehåll.

Svante Arrhenius, svensk fysiker och kemist,
beräknar hur förändringar av atmosfärens koldioxidinnehåll skulle påverka temperaturen på jorden. Egentligen söker han en förklaring till istiderna, men han
ﬁnner också att en fördubbling av koldioxidhalten
borde höja medeltemperaturen med 5–6 grader. Utgående från sin tids kolförbrukning bedömer han att
det kan ta 3 000 år för människan att åstadkomma en
sådan fördubbling. Arrhenius beräkningar möter snart
invändningar. Några kritiker hävdar att koldioxid bara
kan fånga upp värmestrålning av våglängder som också
vattenångan effektivt absorberar. Enligt dem borde förändringar av koldioxidhalten därför sakna betydelse
för klimatet. Andra pekar på att havet innehåller långt
mer koldioxid än atmosfären, vilket borde innebära att
nästan all koldioxid som människan släpper ut i luften
omgående tas upp av havsvattnet. Inom några få år betraktas Arrhenius slutsatser allmänt som förlegade.

År 1896 deltog Svante Arrhenius som forskare i S.A. Andrées första expedition till Spetsbergen, varifrån Andrée avsåg att fortsätta
till nordpolen med ballong. På bilden sitter Arrhenius till höger
om mitten, omgiven av övrig besättning på det fartyg som förde
expeditionen till Spetsbergen.

Samma år publicerade Arrhenius en artikel där han hävdade
att människans utsläpp av koldioxid kan höja temperaturen på
jorden. Han såg dock inte detta som något problem. Risken för
negativa konsekvenser av en uppvärmning uppmärksammades
först under senare delen av 1900-talet.

Joseph Fourier, fransk fysiker och matematiker, påpekar att atmosfären är mer genomsläpplig för
det inkommande synliga solljuset än för den osynliga
värmestrålning som jorden sänder tillbaka mot rymden. Därav drar han slutsatsen att jordytan är varmare
än den skulle ha varit om det inte hade funnits någon
atmosfär.

1859

John Tyndall, kemist av irländskt ursprung,
inleder mätningar av olika gasers förmåga att absorbera
värmestrålning. Han ﬁnner att vattenånga och koldioxid står för det mesta av värmeabsorptionen i atmosfären.
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1909

Robert W. Wood, amerikansk kemist och fysiker, blir den förste som i tryck använder ordet ”växthus” i samband med teorin om atmosfärens förmåga att
värma jordytan. Wood framhåller emellertid att liknelsen egentligen är felaktig – att det blir varmt i ett växthus
som står i solen beror inte i första hand på att glaset
hejdar utgående värmestrålning utan på att det hindrar
uppvärmd luft från att ge sig iväg från utrymmet ifråga.

1938

Guy S. Callendar, brittisk ingenjör och amatörforskare, återupplivar Arrhenius teori sedan han
sammanställt haltmätningar som antyder att atmosfärens koldioxidinnehåll ökat sedan 1800-talet. Callendar
menar att ökningen är ett resultat av människans förbränning av kol och andra fossila bränslen. Han anser
också att haltökningen kan förklara den uppvärmning
på några tiondelar av en grad som ägt rum i Nordamerika och Nordeuropa under samma tid. Men luftens
koldioxidhalt går fortfarande inte att mäta med någon
större noggrannhet. Callendars slutsatser ifrågasätts och
väcker ringa uppmärksamhet.

1954

Evelyn Hutchinson, amerikansk biolog, påpekar att avskogning kan bidra till en höjning av atmosfärens koldioxidhalt.

1956 Gilbert N. Plass, fysiker med kanadensiskt
påbrå, finner att förändringar av koldioxidhalten faktiskt borde kunna påverka klimatet. Han utnyttjar nya
mätningar som visar att koldioxid och vattenånga bara
delvis absorberar värmestrålning av samma våglängder.
1957

Roger Revelle och Hans Suess, amerikanska
oceanografer, pekar på nya mätresultat som innebär att
havets förmåga att ta upp koldioxid från luften inte är så
stor som många har föreställt sig. De drar slutsatsen att
människans fortsatta utsläpp kan medföra en påtaglig
ökning av koldioxidhalten i atmosfären.
Samma år inleder den amerikanske kemisten Charles David Keeling mätningar av atmosfärens koldioxidinnehåll med ny och noggrann teknik. Redan efter ett
par år kan han konstatera att halten är på väg uppåt.

1967

Syukuro Manabe och Richard Wetherald från
Japan respektive USA genomför den första någorlunda
tillförlitliga beräkningen av hur en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt skulle kunna inverka på temperaturen. Under de följande åren utvecklas allt mer
realistiska modeller av det globala klimatsystemet och
hur det påverkas av en förstärkt växthuseffekt.

1975

Veerabhadran Ramanathan, klimatforskare
av indiskt ursprung, visar att människan kan förstärka
växthuseffekten även genom att släppa ut andra föroreningar än koldioxid. Han påvisar stark växthusverkan hos de klorﬂuorkarboner (CFC) som nyligen har
börjat tillverkas och läcka ut i omgivningen. Under de
närmast följande åren ﬁnner andra forskare att också
växthusgaserna metan, dikväveoxid och ozon uppträder
i ökande halter i luften på grund av mänskliga utsläpp.

1990

FN:s klimatpanel IPCC, bildad 1988, publicerar sin första utvärdering av klimatförändringarna.
Under det gångna decenniet har en vetenskaplig samsyn
vuxit fram kring många grundläggande frågor rörande
växthuseffekten, och klimatpanelen slår fast att utsläppen av växthusgaser framöver kommer att medföra ett
varmare klimat. Men ännu anses det vara för tidigt att
peka ut någon speciﬁk orsak till de gångna hundra årens
temperaturhöjning: ”Uppvärmningens storlek överensstämmer i allt väsentligt med klimatmodellernas
förutsägelser, men den är också av samma storleksordning som klimatets naturliga variabilitet.”

1995

Klimatmodellerna har efterhand förﬁnats och
kunskapen om växthusgaserna förbättrats. I sin andra
utvärdering ﬁnner IPCC tiden mogen för ett ställningstagande beträffande 1900-talets klimatförändringar:
”En sammanvägning av faktaunderlaget tyder på att
människan märkbart har påverkat det globala klimatet.”

2001

I sin tredje utvärdering granskar IPCC de alternativa förklaringar till uppvärmningen som har förts
fram av skeptiker till växthusteorin, men slutsatsen blir
att indicierna för en mänsklig klimatpåverkan väger
allt tyngre: ”Sett i ljuset av nya fakta och med hänsyn
tagen till kvarstående osäkerheter är det sannolikt att
merparten av den uppvärmning som registrerats under
de senaste femtio åren har orsakats av växthusgasernas
haltökningar.”

2007 Åtskilliga av de kvarvarande osäkerheterna har
kunnat undanröjas, och i IPCC:s fjärde utvärdering bedöms det vara ”mycket sannolikt att huvuddelen av den
uppvärmning som ägt rum sedan 1950 har orsakats av
ökande halter av växthusgaser i atmosfären”.
2013 Bilden av klimatförändringarna har klarnat
allt mer, och att uppvärmningen i huvudsak orsakats av
människan betecknas nu av IPCC som ”ytterst sannolikt” (att tolkas som en sannolikhet på minst 95 procent).
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i luften sedan förindustriell tid. Svaveldioxidutsläppen bör därför delvis ha maskerat växthusgasutsläppens temperaturhöjande verkan.
Att den globala uppvärmningen tillfälligt
kom av sig under perioden 1945–1975 (se s. 36)
kan sålunda till stor del ha berott på att utsläppen av svaveldioxid då tilltog snabbare än utsläppen av växthusgaser. Ett stöd för den tanken
är att avbrottet i uppvärmningen blev tydligast
på norra halvklotet, där svaveldioxidutsläppen
var störst.
I exempelvis Europa och USA har dessa
utsläpp under senare decennier reducerats kraftigt, vilket innebär att luftens partikelinnehåll
där har minskat och att växthusgasernas inverPå grund av människans
utsläpp av svaveldioxid
innehåller atmosfären
nu betydligt mer sulfatpartiklar än på 1800talet. På sistone har
halterna främst ökat i
Syd- och Ostasien. I Europa och Nordamerika
har de minskat, men de
är fortfarande förhöjda
där. Sulfatpartiklarna
avlänkar inkommande
solljus och har därigenom kylande verkan.

Förändring av partikelhalter 1850–2000
– inverkan på strålningsbalansen
Sulfatpartiklar

Olika klimateffekter av olika slags
partiklar, men kylverkan dominerar

Sotpartiklar från bränslen
Sotpartiklar frigörs bl.a.
vid ofullständig förbränning av fossila bränslen och biobränslen.
Utsläppens tyngdpunkt
låg tidigare i västvärlden
men har nu förskjutits
till Syd- och Ostasien.
Sotpartiklarna absorberar solljus och har
därför värmande verkan.
Alla slags partiklar
Sammantagna har de
partiklar som härrör
från mänsklig verksamhet i allmänhet avkylande verkan, men i
bl.a. öknar och istäckta
områden kan de åstadkomma en viss uppvärmning. Partiklarnas
indirekta effekter på
molnigheten är dock
inte medräknade här.
– Från Shindell et al.
2013.

kan på klimatet har kunnat slå igenom med
ökad styrka. Samtidigt har svaveldioxidutsläppen och partikelhalterna snabbt stigit i exempelvis Kina, Indien och Sydostasien, vilket bör
ha begränsat uppvärmningen i dessa områden.
Till skillnad från koldioxid och andra växthusgaser som är jämnt spridda över hela jorden
kan sulfatpartiklar alltså uppträda rikligt i vissa
regioner men sparsamt i andra. Orsaken är att
partiklarna är relativt kortlivade i atmosfären –
liksom i fallet ozon medför detta att förekomsten kan skifta kraftigt i både tid och rum.
Skiftningarna gör det svårt att rekonstruera
hur den genomsnittliga halten av sulfatpartiklar
har utvecklats på lång sikt. Det är också besvärligt att beräkna partiklarnas inverkan på ﬂödet
av solljus genom atmosfären, inte minst för att
de uppträder i vitt skilda storlekar och former.
Av dessa skäl är beräkningarna av sulfatpartiklarnas klimatpåverkan osäkrare än motsvarande
siffror för exempelvis koldioxiden, vars molekyler alla har identiska egenskaper och vars halt är
ungefär densamma i hela atmosfären.

–0,88 –0,62 –0,38 –0,12 0,12 0,38 0,62 0,88
strålningsdrivning (W/m²)

Förutom sulfatpartiklar tillförs atmosfären åtskilliga andra slags partiklar som kan inverka
på klimatet. Förbränning – inte bara av fossila
bränslen utan också av ”förädlade” biobränslen
såsom biodiesel, etanol eller biogas – frigör exempelvis kolväten och andra organiska ämnen
som i luften främst uppträder i partikelform.
Liksom sulfatpartiklarna har dessa organiska
partiklar en avkylande effekt som dock sannolikt är ganska måttlig.
Ofullständig förbränning av fossila bränslen
eller biobränslen medför dessutom att luften
tillförs sotpartiklar som absorberar solljus och
därför i regel har en uppvärmande i stället för avkylande verkan (se s. 20). De globala utsläppen
av sot har nästan fördubblats sedan 1960-talet.
I västländerna har utsläppen minskat under senare decennier, men i utvecklingsländerna har
de fortsatt att öka.
I dagsläget dominerar den temperaturhöjande effekten av sotpartiklar från fossila bränslen
och förädlade biobränslen sannolikt över de organiska partiklarnas kylande verkan. Sotet kan
inverka på klimatet inte bara medan det är luftburet utan även om det sedan faller ned på snö-
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På den här satellitbilden
från den 3 januari 2016
är stora delar av Bangladesh och nordöstra
Indien insvepta i partikelslöjor. Partiklarna
härrör av allt att döma
inte bara från städer och
industrier utan också
från småskalig eldning
på landsbygden, exempelvis för matlagning.

täckt mark, eftersom snön i så fall blir mörkare
och därigenom kan fånga upp mer solvärme.
Sett i global skala är den sistnämnda effekten
liten. I Arktis kan den ändå ha stor betydelse,
inte minst genom att uppfångningen av värme
kan leda till att snön smälter och att jordytan
därigenom blir ännu mörkare, med ytterligare
uppvärmning som resultat.
Organiska partiklar och sotpartiklar bildas
även när ved och annan biomassa brinner ute i
naturen eller i spisar, pannor och öppna eldstäder. Luftburna partiklar som har sitt ursprung
i biomassa härrör till stor del från skogs- och
gräsbränder och har därför alltid funnits i atmosfären. Sedan länge har likväl människan påverkat deras förekomst, inte bara genom vedeldning utan också genom att anlägga eller släcka
bränder. De värmande och kylande effekterna
av partiklar som bildas när biomassa brinner
tycks å andra sidan i stort sett ta ut varandra.
I alla tider har dessutom mineralstoft förts
upp i luften genom vindarnas inverkan, inte
minst från öknar och torrlagda sjöbottnar. I
en del andra områden har människan eliminerat ett naturligt växttäcke – exempelvis genom

upplöjning eller överbete – och på så sätt ökat
risken för stoftﬂykt. Förmodligen har mineralpartiklarna en viss avkylande effekt, men det är
oklart hur stor andel av den som är antropogen.
Ytterligare en partikelkategori är de nitratpartiklar som kan uppkomma genom utsläpp
av kväveoxider eller ammoniak. De bildas på
ungefär samma sätt som sulfatpartiklar bildas
vid svaveldioxidutsläpp, och de har sannolikt
samma slags kylande verkan. Halterna av nitratpartiklar har förblivit höga även i områden
där mängden sulfatpartiklar nu har minskat.
Som vi tidigare sett (på s. 22) kan luftburna
partiklar inverka på klimatet inte bara genom
sin direkta effekt på solstrålningen i atmosfären
utan också på indirekt väg, exempelvis genom
att öka molnens reﬂektionsförmåga eller förändra deras egenskaper på något annat sätt.
Dessa indirekta effekter är mycket svårbedömda, men de tycks kunna ha minst lika stor betydelse för temperaturen vid jordytan som partiklarnas direktverkan på solljuset.
Om vi inkluderar både indirekta och direkta effekter finner vi att människans bidrag till
atmosfärens partikelinnehåll har en kylverkan
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som är högst påtaglig. Enligt IPCC:s senaste
bedömningar maskeras på så sätt ungefär en
tredjedel av de hittills utsläppta växthusgasernas värmande inverkan. Uppskattningen gäller
jorden som helhet – i områden där partiklarna
i luften är fler än genomsnittligt kan de dölja en
större andel av växthusuppvärmningen.
Å andra sidan är det ingen tvekan om att
växthusgasernas inverkan på temperaturen
ökar. Sett i global skala är det i våra dagar koldioxidhalten snarare än partikelhalterna som
stiger, vilket innebär att partiklarnas relativa
betydelse för klimatet av allt att döma minskar.

Flygets kondensationsstrimmor
värmer – men inte mycket
En annan typ av utsläpp påverkar atmosfärens
genomskinlighet på ett sätt som var och en kan
iaktta. Det handlar om avgaserna från jetplan
– dessa innehåller stora mängder vattenånga
som ofta kondenseras till mikroskopiska iskristaller när de når ut i den kalla luften uppe på
ﬂygplanens marschhöjd. Resultatet blir tunna,

Förändringar av föroreningshalter 1850–2000
– sammanlagd inverkan på strålningsbalansen
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Kartan visar hur strålningsbalansen i atmosfären har påverkats sedan 1800-talet av alla
föroreningsutsläpp sammantagna. Här ingår alltså effekterna av såväl växthusgas- som
partikelutsläpp (inklusive partiklarnas indirekta verkan på molnigheten). På grund av
de omfattande utsläppen av växthusgaser är nettoeffekten på strålningsbalansen positiv (dvs. värmande) över större delen av jordklotet. Det mest markanta undantaget
utgörs av Sydostasien, där utsläppen av partiklar i dag är så stora att deras kylande
verkan dominerar. Även där har klimatet likväl blivit varmare, vilket beror på att
vindar och havsströmmar transporterar dit värme från omgivande delar av världen.
Liksom kartorna på s. 55 och 58 bygger den här kartan på modellberäkningar som
vägletts av tillgängliga mätdata. – Från Shindell et al. 2013.

vita kondensationsstrimmor, ett slags konstgjorda cirrusmoln.
I likhet med naturliga cirrusmoln (se s. 20)
reﬂekterar strimmorna en del av det inkommande solljuset men hejdar ännu mer av den
utgående värmestrålningen. I princip skulle de
därför kunna medverka till en viss uppvärmning, men effekten är så liten att den knappast
är mätbar.

Begränsad inverkan av
albedoförändringar
I någon mån kan människan också ha påverkat
klimatet genom att avskogning och uppodling
har ökat jordytans albedo (se s. 19). I exempelvis Centraleuropa, Nordamerika och Ostasien
fanns det förr vidsträckta skogar som fångade
upp det mesta av solljuset, men en avsevärd del
av dem har ersatts med öppna fält som är betydligt ljusare. Skillnaden blir särskilt tydlig vintertid, då öppna områden i dessa delar av världen
ofta täcks av snö medan kvarvarande skogar förblir mörka genom att träden hela tiden sticker
upp ovanför snötäcket. Genom sin inverkan på
reflektionen av solljus bör avskogningen alltså
ha fått en viss temperatursänkande effekt.
En del av förändringen ägde rum långt tillbaka i förindustriell tid, men merparten av den
har skett från 1700-talet och framåt. I världen
som helhet har åkrars och betesmarkers andel
av landarealen vuxit från 6–7 procent kring år
1750 till en dryg tredjedel i dag. I tropikerna
har avskogningen fortsatt i rask takt även på
senare år, men där är det långt ifrån självklart att
den har temperatursänkande effekt. Visserligen
medför den att markytan fångar upp mindre
solljus, men samtidigt reduceras avdunstningens kylverkan eftersom öppen mark avger mindre vattenånga till atmosfären än skog.

Strålningsdrivning – ett mått på
olika störningars klimateffekter
Alla de ovan omtalade förändringarna – av
solens ljusstyrka, atmosfärens innehåll av växthusgaser och partiklar, molnens egenskaper och
jordytans albedo – skapar obalanser i jordens
energiutbyte med omgivningen. En del påverkar energiinﬂödet från rymden (det inkommande solljuset); andra påverkar energiutﬂödet
tillbaka mot rymden (värmestrålning plus re-
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Sedan förindustriell tid har balansen
mellan in- och utﬂöde av ljus och värmestrålning i atmosfären påverkats av ﬂera
olika faktorer. En del av förändringarna
har uppvärmande verkan, andra avkylande. I några fall har utsläppen av föroreningar påverkat strålningsbalansen
på indirekt väg, exempelvis genom att

förändra förekomsten av andra ämnen
i luften. Många av faktorerna är svåra
att beräkna, men inverkan av växthusgasernas haltökningar är förhållandevis
väl känd.
– Figuren visar förändringar från 1750
till 2011. Underlag från IPCC 2013, fig.
8.17.

ﬂekterat solljus); några påverkar både in- och
utﬂödet av energi.
Om det inkommande energiﬂödet blir
större än det utgående – exempelvis genom
att solens ljusstyrka ökar – säger man att det
uppkommer en positiv strålningsdrivning. En
förstärkning av växthuseffekten skapar också
positiv strålningsdrivning, eftersom den utgående värmestrålningen då fångas upp i ökad
omfattning. Ökad halt av partiklar från exempelvis vulkanutbrott eller svaveldioxidutsläpp
ger däremot upphov till negativ strålningsdrivning, eftersom reﬂektionen av solljuset förstärks
och energiinﬂödet därigenom blir mindre än
utﬂödet.
Efterhand jämnas sådana obalanser mellan
energiﬂödena ut genom att jordytans och atmosfärens temperatur stiger eller sjunker, även om
det kan ta lång tid innan jämvikten är helt återvunnen. En positiv strålningsdrivning tenderar
förstås att öka medeltemperaturen och vice
versa. Genom att använda strålningsdrivning
som ett gemensamt mått på olika slags klimatpåverkande förändringar kan man jämföra deras betydelse för temperaturen på jorden.
Enligt IPCC:s senaste sammanställning har
människan sedan förindustriell tid åstadkommit en långt kraftigare strålningsdrivning än de
naturliga förändringar som bedöms ha ägt rum
under samma period. Till följd av minskad solaktivitet och intensiﬁerad vulkanism bör den
naturliga strålningsdrivningen i själva verket ha
reducerats något under de senaste femtio åren,
medan människans klimatpåverkan under samma tid har ökat snabbare än någonsin tidigare.

Modeller behövs för noggrannare
studier av klimatstörningar

TOMAS JÄRNETUN / AZOTE

Den strålningsdrivning som en störning utövar
kan alltså användas som en första ﬁngervisning
om vilken effekt den får på jordens temperatur. Men sambanden mellan strålningsdrivning
och klimatförändringar är långt ifrån enkla.
En orsak är att varje påverkan på jordens klimatsystem kan få förstärkande eller försvagande
följdeffekter som är svåra att förutsäga.
Ett snötäckt fält reﬂekterar mycket mer solljus
än den betydligt mörkare skogen. Jordbrukets
expansion under gångna sekler har därigenom
ökat jordytans albedo.
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En annan orsak är att delar av klimatsystemet reagerar med lång eftersläpning på vad som
händer med ﬂödena av ljus och värmestrålning
i atmosfären.
Temperaturförändringarna kan dessutom
skilja sig kraftigt mellan olika delar av världen
och olika höjdnivåer i atmosfären. Och vill man
veta vad som händer med andra klimatfaktorer
än temperaturen – såsom nederbördsmängden
– ger strålningsdrivningen mycket liten ledning.
För att få en mer tillförlitlig och fullständig
uppfattning om vad olika störningar betyder för
klimatet måste man i praktiken studera deras

Om man i modellberäkningar av klimatets
förändringar bara
inkluderar naturlig påverkan (vulkanism och
solaktivitet) stämmer resultaten dåligt med hur
temperaturen faktiskt
har varierat sedan mitten av 1900-talet. Här
återges uppmätt och
beräknad temperatur i
förhållande till genomsnittet för 1880–1919.

Uppmätt och modellberäknad
medeltemperatur vid jordytan
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Enbart utsläpp av
växthusgaser
Beräkningar som i stället bara tar hänsyn till
människans utsläpp av
växthusgaser stämmer
bättre med klimatets
faktiska förändringar,
men de överskattar i viss
mån uppvärmningens
storlek.
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För att med riktig framgång kunna efterlikna
de uppmätta temperaturförändringarna måste
beräkningarna innefatta
effekter av såväl partiklar som växthusgaser
och naturlig klimatpåverkan.
– Underlag från IPCC
2013, fig. 10.1.

effekter på en matematisk–fysikalisk modell av
jordens klimatsystem (se s. 89). Åtskilliga beräkningar har gjorts av hur klimatmodeller av detta
slag reagerar på uppmätta eller rekonstruerade
förändringar av strålningsdrivningen sedan slutet av 1800-talet. Under den perioden ﬁnns det
ju möjlighet att jämföra modellstudierna med
observationer av vad som i verkligheten har
hänt med jordens klimat.
Beräkningar som enbart innefattar naturlig
strålningsdrivning (orsakad av vulkanism plus
rekonstruerade variationer i solens ljusstyrka)
kan uppvisa acceptabel likhet med temperaturens faktiska förändringar fram till mitten av
1900-talet. De misslyckas däremot helt med
att efterlikna de senaste decenniernas kraftiga
temperaturhöjning vid jordytan. Det är bara
om beräkningarna också inbegriper strålningsdrivning orsakad av människan (i första hand
effekterna av växthusgas- och partikelutsläpp)
som de kan fås att stämma väl överens med hur
klimatet har förändrats i vår tid.

Växthusgaser, partiklar
och naturlig klimatpåverkan
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Att utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar måste inkluderas i klimatmodellerna för att beräkningarna ska gå ihop med den
snabba uppvärmning som inleddes på 1970talet är ett starkt indicium för att jordens klimat åtminstone sedan dess har påverkats av
människan. Slutsatsen stärks av temperaturens
allt tydligare avvikelse från de nivåer som rådde
under förindustriell tid. Av allt att döma skulle
avvikelsen nu ha varit ännu större om inte förhöjningen av partikelhalterna hade motverkat
växthusgasernas effekt.
Det mesta talar för att människan också har
medverkat till de förändringar av nederbörd,
luftfuktighet, lufttryck och vindar som har noterats under senare tid.
De som fortfarande avvisar teorin om människans inverkan på klimatet framhåller gärna
att den trots alla indicier förblir obevisad. Men
i själva verket kommer vi aldrig att kunna åstadkomma något egentligt bevis vare sig för eller
mot människans klimatpåverkan, oavsett hur
klimatet förändras framöver.
Vetenskaplig bevisföring i strikt mening förekommer bara inom abstrakta och teoretiska
discipliner såsom matematik och logik. Ute i
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Styrs temperaturen av koldioxidhalten
– eller tvärtom?
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Att temperaturen steg i de gångna istidernas slutskeden berodde
på förändringar av solinstrålningen till olika delar av jordytan,
i sin tur orsakade av förändringar i jordens rörelser kring solen
och kring sin egen axel. Uppvärmningen reducerade havets förmåga att lagra koldioxid, med stigande koldioxidhalt i luften
som resultat. Genom att växthuseffekten på så sätt tilltog blev
temperaturhöjningen ytterligare förstärkt. Men i grunden var
det uppvärmningen som under dessa omständigheter orsakade
koldioxidhaltens uppgång, inte tvärtom. Detta framgår inte minst
av att haltökningen inleddes först efter det att temperaturen hade
börjat stiga (se s. 30).
Av en del skeptiker till människans inverkan på klimatet har
det här använts som argument för att det även i dag måste vara
temperaturen som styr koldioxidhalten. Den nutida förstärkningen av växthuseffekten är enligt dem inte en orsak till uppvärmningen utan en följd av den. Men ingenting säger att det
som hände för tiotusen år sedan nödvändigtvis måste äga rum på
samma sätt i dag. Visserligen är samma förstärkande kretslopp i
verksamhet nu som då – uppvärmningen bidrar till att koldioxidhalten stiger, vilket medverkar till ytterligare uppvärmning – men
nu drivs rundgången inte av ökad solinstrålning utan av en ny
slags påverkan, nämligen människans utsläpp av växthusgaser. Utsläppen höjer luftens koldioxidhalt, vilket i sin tur höjer temperaturen. I dag är det alltså koldioxidhalten som styr temperaturen.
Att utsläppen är huvudorsak till koldioxidhaltens nutida ökning framgår exempelvis av att ökningen är betydligt snabbare än
den kunnat vara om den enbart hade berott på uppvärmningen.

den komplicerade och svåröverskådliga verklighet som omger oss är det omöjligt att uppnå
fullkomlig säkerhet om orsak och verkan. I stället får vi nöja oss med uppskattningar av hur
sannolik den ena eller andra slutledningen är.
Otaliga undersökningar har exempelvis visat
att rökare oftare än andra får lungcancer. Det är
därför mycket sannolikt att rökning faktiskt kan
orsaka sådan cancer, och vi gör klokt i att ta den
slutsatsen på allvar – likafullt är och förblir den
obevisad.
Inte ens tyngdlagen är egentligen bevisad.
Äpplen och andra ting kommer med största
sannolikhet att falla till marken även i morgon,
precis som de (såvitt vi vet) alltid har gjort hittills, men ingen har kunnat prestera något bevis
för att det måste bli så.
Om en viss teori med stor sannolikhet kan
anses vara riktig är det skäligt att vi åtminstone
tills vidare accepterar den. I sin andra utvärdering, publicerad 1995–96, gjorde IPCC en
bedömning av det slaget. Med rimlig grad av
säkerhet ansåg man sig kunna slå fast att människan faktiskt hade börjat förändra klimatet.
År 2001, då den tredje utvärderingen publicerades, hade både fortsatt forskning och fortsatt
uppvärmning medverkat till att befästa den
slutsatsen ytterligare.
I klimatpanelens fjärde utvärdering, som offentliggjordes 2007, bedömdes människan med
minst 90 procents sannolikhet vara huvudansvarig för den uppvärmning som ägt rum sedan
1950. I den femte och senaste utvärderingen,
publicerad 2013, hade den uppskattningen höjts
till minst 95 procent.
IPCC:s bedömningar utesluter inte att också
naturliga variationer har inverkat på den sentida
klimatutvecklingen. Det är möjligt att sådana
variationer fortfarande spelade huvudrollen under 1900-talets första hälft. Det förblir däremot
oklart exakt vilka naturliga processer som kan
ha medverkat till klimatets förändringar under
det senaste århundradet. Och för den kraftiga
uppvärmningen sedan 1970-talet tycks människans påverkan kunna räcka helt på egen hand
som förklaring.

