
Borde man oroa sig 
för 

KLIMATHOTET?

 

Det sägs att världen hotas av dramatiska klimatförändringar på grund av växthusgaser som orsakar global 
uppvärmning. Borde man oroa sig? 
 
Jag heter Staffan Mörner och har skrivit en bok med titeln ”Vad du inte visste om klimathotet” där jag presenterar 
fakta som de flesta aldrig hört talas om, men som är bra att känna till om man oroar sig för klimathotet. Som sagt: 
Borde man oroa sig? 



Den arktiska
havsisens
månatliga

utbredning 1979-
2015.

 

Kanske det - den arktiska polarisen har ju faktiskt smält och minskat rejält i utbredning sedan 1979. Det ser 
alarmerande ut: Det finns 3 miljoner kvadratkilometer mindre is i Arktis på sommaren nu än 1979. 



 

Medierna larmar om att isen smälter rekordsnabbt och att klimatexperterna är chockade. 



 

Enligt SvT kommer Arktis att vara isfritt sommartid om 20 år, eller redan 2030 – ”10 år tidigare än befarat”. 

 



 

Men att den arktiska isen snart skulle smälta bort har vi hört förut. 1988 förutspådde världens ledande 
klimatauktoritet James Hansen att New York skulle vara översvämmat 2008. 

2008, när han var chef för NASA-GISS (Goddard Institute for Space Studies) sa han att Arktis skulle vara isfritt på 
sommaren 2013 eller senast 2018. Nu ska det visst ske först 2030 – vilket ändå påstås vara 10 år tidigare än 
befarat, om man ska tro SvT. Det är kanske dags att gå till källorna, och kontrollera fakta. 



 

Tittar man närmare på kurvan för den arktiska havsisens utbredning från NSIDC, National Snow and Ice Data 
Center, som är en del av amerikanska NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, visar det sig att 
det faktiskt inte har hänt mycket alls med den arktiska isen de senaste 11 åren - om något så har isutbredningen i 
Arktis ökat något. 
Konstigt – allt vi får höra är ju att isarna minskar och att det blir allt varmare, särskilt vid polerna. 



 

Men varken satelliter eller väderballonger har registrerat någon ökning av den globala medeltemperaturen sedan 
2002. Den röda linjen är genomsnittet av FN:s klimatprognoser, som alltså har visat sig fullständigt felaktiga. 
 
 



 

Det brukar sägas att man började mäta den arktiska polarisens utbredning med satelliter först i 1979, och att det 
är därför man alltid startar där. Men det stämmer inte. Satellitmätningarna började redan 1973, vilket framgår av 
den här grafen som är hämtad från den första rapporten från FN:s klimatpanel som kom 1990. 
Här ser vi att 1979 var ett ovanligt isrikt år, med nästan 2 miljoner kvadratkilometer mer is än 5 år innan, 1974. 
Det verkar ju gå lite upp och ner. Kanske handlar det bara om en naturlig klimatcykel? 



 

Intressant nog verkar norra och södra halvklotet vara varandras spegelbilder. När havsisen växer i Arktis, 
krymper den i Antarktis, och tvärtom. Sedan 1979 har havsisen runt Antarktis vuxit med nära en miljon 
kvadratkilometer. 



 

Det finns förstås data för den arktiska havsisens utbredning från tiden före 1973 också. Den här grafen 
publicerades 1980 av det amerikanska Energidepartementet, och visar mycket riktigt att den arktiska isens 
genomsnittliga utbredning varierat kraftigt under hela 1900-talet, utan något synbart samband med utsläppen av 
växthusgaser. 



 

Däremot verkar det finnas ett samband med de atlantiska havsströmmarnas återkommande temperaturväxlingar 
(AMO). 
 



 

Även på 1920-, 30- och 40-talen varnades det för smältande isar i Arktis. 
 
 

  



 

Den berömda polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld lyckades segla igenom Nordostpassagen 1878–80 med 
träfartyget Vega, och på 1930-talet bedrevs kommersiell sjöfart längs hela passagen sommartid. 
 



 

Även glaciärerna på Grönland har omväxlande vuxit och minskat under 1900-talet.  Från 1975 började de smälta 
igen efter att ha vuxit i över 40 år, men det ser ut som att det var ännu mer dramatiskt på 1920-talet. 



 
 
Men det har blivit kallare på Grönland, och därför har snöns utbredning också ökat sedan 1988 – det märks bara 
på somrarna, eftersom hela ön varit konstant snötäckt på vintrarna. 
 
 
 



 

Sommaren 2011 och 2012 ackumulerade de grönländska glaciärerna ovanligt lite is, men sedan dess har det vänt, 
enligt Danmarks Meteorologiska Institut, DMI. Det betyder dock inte att glaciärerna växer, totalt sett. 
Massbalansen har bara att göra med hur mycket det snöar och smälter, men den totala volymen påverkas också 
av kalvning vid kusterna. 
 



 
 
Enligt NASA minskar de grönländska glaciärernas totala massa med 286 biljoner ton per år – 286 000 000 000 000 
ton. Det låter ofattbart mycket, men måste sättas i relation till hur mycket den totala ismassan faktiskt är.  



 
 
När vi får höra att ett isberg stort som hela Manhattan har lossnat låter det mycket. Men jämfört med Grönland är 
Manhattan inte ens en pixel i den här bilden. 



 
 
Grönlands glaciärer har förlorat massa under 1900-talet, eftersom det blivit varmare sedan den Lilla istidens slut. 
Men i förhållande till glaciärernas totala massa är det inte så dramatiskt som det låter, och eftersom klimatet är 
cykliskt finns det ingen anledning att oroa sig ens på lång sikt. 
 
 



Att det snöar mer sägs i och för sig också kunna bero på global uppvärmning – med ökad avdunstning följer ju 
mer nederbörd – givetvis i form av snö på Grönland eftersom det trots allt fortfarande är minusgrader där större 
delen av året. 
 
Men snöns utbredning har faktiskt ökat på hela norra halvklotet mellan 1967 och 2017. Det kan knappast förklaras 
med global uppvärmning: 
 

 



 
 
Temperaturerna i Arktis har gått lite upp och ner sedan 1920, och det ser mer ut som en mild klimatcykel än 
skenande global uppvärmning. Det blev någon grad varmare fram till 1944, kallare igen fram till 1978, då det 
återigen blev någon grad varmare fram till 2016. 
 



 

Vi ser samma mönster på hela norra halvklotet, enligt den här grafen, som publicerades 1975 av amerikanska 
National Academy of Sciences. Det var uppvärmning med någon grad mellan 1880 och 1940, då isar och glaciärer 
minskade, och därefter en avkylning fram emot 1970-talet, då isar och glaciärer växte.  Då larmades det om en 
kommande istid. 



 

Tidskriften Newsweek sammanfattade forskningsläget 1975, då det var Global avkylning som var den hotande 

klimatkatastrofen som gav rubriker i media. På 1970-talet larmades det om en kommande istid – det hade ju blivit kallare i 

över 30 år. Den gynnsamma trenden av uppvärmning efter den lilla istiden så ut att ha brutits. Tidskriften Newsweek 

sammanfattade forskningsläget 1975, då det var Global avkylning som var den hotande klimatkatastrofen som gav rubriker i 

media. Det diskuterades på allvar att smälta polaris för att motverka nedkylningen och undvika en ny istid. 



 

 

2010 publicerade brittiska MetOffice den här grafen – skapad av Hadley Climate Research Unit vid University of 
East Anglia. Här framgår det tydligt hur den globala medeltemperaturen växlar mellan varmare och svalare mellan 
1850 och 2009, och att temperaturen planat ut sedan 2002. Man ser också att de tre uppvärmningsperioderna i 



stort sett är identiska. Men det framgår också att temperaturen faktiskt ökat med cirka 0,8 grader över hela 
perioden. Är inte det oroande ändå? Om vi vidgar perspektivet ännu mer kanske vi får en ledtråd. 

Grafen är hämtad från FN:s 
klimatpanel 1995 (även om FN 
betonade att data före 1400-
talet var osäkra, så kan man 
numera betrakta den 
"Medeltida värmeperioden" 
som ett säkerställt faktum).

 

Den här grafen publicerades av FN:s klimatpanel 1995. Det går tydligen lite upp och ner även över längre 
tidsperioder. Uppvärmningen de senaste 150 åren följer på 500 år av nedkylning som kallas Den lilla istiden. Det 
förindustriella klimatet var bistert, och inget att längta tillbaka till. Det är klart att vi har den varmaste månaden 
sedan mätningarna började: man började ju använda termometrar precis när den lilla istiden började tina upp. 



 

Källa: United States Geological Survey
Anteckningar i rött av Tony Heller: 
https://realclimatescience.com/glacial-retreat-before-1950/ 

 

Och följaktligen har glaciärer minskat ända sedan mitten av 1700-talet, långt innan utsläppen av växthusgaser fått 
någon nämnvärd omfattning, och ännu längre innan de började ta fart på allvar i slutet av 1940-talet efter andra 
världskriget. Vid det laget var Glacier Bay innanför Icy Strait i Alaska redan nästan isfri. 

 



 

I ett ännu längre perspektiv – säg 65 miljoner år – lever vi inte alls i en extremt varm tid, utan extremt kall. Det är 
under denna period av sjunkande temperatur som den permanenta isen vid polerna frös till, först i Antarktis för 
37 miljoner år sedan, och sedan ganska "nyligen" i Arktis för 7 miljoner år sedan. Under de senaste två miljoner 
åren har temperaturen oftast legat långt under gränsen för istid, med korta avbrott för mildare klimat, som nu. Vad 
kan ligga bakom dessa temperaturförändringar? Koldioxidhalten i atmosfären har faktiskt sjunkit stadigt under 
dessa 65 miljoner år då det blivit kallare, så det är inte orimligt att det finns ett samband. 



 

Och Al Gore slog ju igenom med sin bild av hur koldioxidhalten och temperaturen samvarierat de senaste 400 000 
åren, enligt iskärnor från Vostok-glaciären på Antarktis. Fyra djupa istider, var och en ungefär 100 000 år långa, 
har vi haft under denna tid. Koldioxidhalten och temperaturen följs åt så nära att de måste ha ett samband. Men 
vad är orsak och vad är verkan? Är det verkligen koldioxiden som styr temperaturen? 
 



 

En närmare analys av grafen som Al Gore använde för att övertyga världen om klimathotet från koldioxid visar 
faktiskt att förändringarna av temperaturen alltid kommer före förändringarna av koldioxidhalten. Om det finns ett 
orsakssamband här, så måste det vara temperaturen som styr koldioxidhalten, inte tvärtom. Vad kan då tänkas ha 
orsakat dessa förändringar i temperatur?  
 



Adapted from Pettit, et. al., 1999

 

Det finns en annan klimatfaktor som också samvarierar med både koldioxidhalten och temperaturen, nämligen en 
av de förändringar av jordens bana runt solen som kallas Milankovich-cykler. Ibland är jordbanan rundare, och då 
blir det varmare på jorden. Men när banan blir mer elliptisk, blir det kallare, eftersom jorden är allt längre från 
solen allt större del av omloppstiden.  Hur påverkar det koldioxidhalten i atmosfären? Jo, när det blir kallt 
absorberar haven mer koldioxid från atmosfären, som de släpper ifrån sig när det blir varmare igen. Det är som 
med läskedrycker - kolsyra är koldioxid löst i vatten. Och kallt vatten kan absorbera mer koldioxid än varmt. 



 

Under ungefär 10 000 år har mänskligheten frodats i en jämförelsevis lång "mellanistid" med milt klimat efter den 
senaste stora istiden. Men sedan drygt 3 000 år har det blivit kallare igen. Det var varmare både under 
bronsåldern, romartiden och vikingatiden, åtminstone om man ska tro borrkärnorna från den grönländska 
inlandsisen. Under samma tid har koldioxidhalten stigit, så det verkar inte vara den som styrt klimatet under den 
här tidsperioden. Men halten av växthusgaser har ju stigit dramatiskt de senaste 150 åren, så det kanske är 
annorlunda nu? Låt oss titta närmare på 1900-talet igen. 



Mauna Loa

 

Enligt grafen från brittiska MetOffice steg temperaturen med ungefär 0,8 grader mellan 1850 o0ch 2009. Men 
temperaturen ökar i samma takt under alla tre perioderna av uppvärmning, och sambandet med koldioxidhalten 
verkar inte särskilt starkt här heller, utom möjligen under 20 år mellan 1980 och 2000. 
 



 

Men sedan 2002 har temperaturökningen avstannat, medan koldioxidhalten fortsätter att skena. 
 
 



 

Och när man undersöker sambandet mellan koldioxidhalten och temperatur mellan 1960 och 2016 visar det sig att 
även här kommer förändringarna av temperatur alltid före förändringarna av koldioxidhalten.  
Vad kan ha orsakat temperaturförändringarna i så fall? 
 
 



Graf från: Dr. Dietrich E. Koelle
http://notrickszone.com/2015/02/02/german-analysis-current-warm-period-is-no-
anthropogenic-product-major-natural-cycles-show-no-signs-of-warming/#sthash.iRZMiVB3.dpbs 

I rött: De Vries-cykler

 

Det visar sig att temperaturen korrelerar starkt med solens cykler. Här ser vi hur en längre 230-årscykel och en 
kortare 65-årscykel i solaktiviteten närmast perfekt följer temperaturen i grafen från brittiska MetOffice från 2009. 
Problemet är bara att variationerna i solens aktivitet och intensitet är mycket små – alltför små för att räcka som 
förklaring. 
 
 



 

Men fysikerna Svensmark och Shaviv har visat att solen verkar ha en indirekt påverkan på jordens klimat. Deras 
teori att kosmisk strålning har betydelse för bildningen av låga, vita moln har bekräftats av Cloud-projektet vid 
CERN, men det finns starka skäl att även anta att variationer i solens magnetfält reglerar hur mycket kosmisk 
strålning som når jorden. Ett svagt magnetfält släpper igenom mer kosmisk strålning, vilket leder till mer låga vita 
moln som reflekterar solvärmen och gör att det blir kallare på jorden. Och tvärtom – när solens magnetfält blir 
starkare, minskar den kosmiska strålningen och det blir färre moln och varmare på jorden. 



 

 

Solaktiviteten samvarierar både med temperaturen och de stora havsströmmarnas temperaturväxlingar i både 
Stilla havet och Atlanten (PDO, Pacific Decadal Oscillation, och AMO, Atlantic Multidecadal Ocillation). 

 



 
 
Och solen påverkar inte bara klimatet på jorden genom variationerna i intensitet. Solen wobblar också på grund 
av planeternas dragningskraft. Här ser vi hur även solens barycentriska cykel stämmer perfekt med 
temperaturkurvan från HadCRUT. 

 



 

Sambandet mellan växthusgaser och temperatur är inte heller så enkelt som det oftast framställs. Man vill gärna 
få oss att tro att det handlar om ett grundläggande och okontroversiellt samband, ungefär som tyngdlagen, och 
att det blir varmare på jorden ju mer växthusgaser vi släpper ut. Men det är inte riktigt så enkelt. 



 

Det direkta sambandet mellan koldioxid och temperatur, som det kan påvisas i laboratoriemiljö, är logaritmiskt. 
Det betyder att det alltid krävs en fördubbling av koldioxidhalten för att orsaka en grads temperaturökning. Från 
300 miljondelar till 600 miljondelar, och därefter till 1200 miljondelar ger samma ökning av temperaturen. Det är 
som när man målar en vägg med rödfärg – de första strykningarna ger stor effekt, men till slut gör det ingen 
större skillnad. Det betyder att en ökad koldioxidhalt inte räcker som orsak till global uppvärmning. Det krävs 
sekundära effekter, först och främst ökad avdunstning av vattenånga – som är den verkliga boven i dramat, 



eftersom vattenånga är den ojämförligt kraftfullaste växthusgasen. Men så snart vi lämnat laboratoriet och 
förflyttat oss till atmosfären är ingenting självklart längre. Atmosfären är ett superkomplext och kaotiskt system 
där det är mycket svårt att reda ut vilka effekter en ökad koldioxidhalt får. Vattenånga kan exempelvis både 
förstärka och försvaga växthuseffekten, till exempel genom att det bildas mer moln som reflekterar solens 
strålning tillbaka ut i rymden. Men det finns ledtrådar. Hur har exempelvis luftfuktigheten förändrats under 1900-
talet? Här är data från 1948. Det har inte blivit fuktigare. Luftfuktigheten har tvärtom minskat sedan 1948: 
 

 



 

Den här bilden är alltså felaktig, eftersom den bortser ifrån osäkerheten kring de sekundära effekterna. Men låt 
oss testa påståendet i bilden till höger: om växthusgaserna stänger inne allt mer av solens värme i atmosfären så 
borde man kunna observera att utstrålningen av energin från jorden minskar. 



 

Satelliterna ERBE och CERES har faktiskt mätt hur energiutstrålningen från jorden förändrats under 30 år. Här är 
resultatet. De röda pilarna visar vad FN:s klimatmodeller förutsa, nämligen att energiutstrålningen borde minska 
eftersom växthuseffekten stänger inne allt mer av energin i atmosfären. Men den gröna pilen i mitten visar vad 
som faktiskt kunde observeras - utstrålningen till rymden har ökat. Slutsats: de sekundära effekterna av 
växthusgaserna är övervägande försvagande, eller så beror inte uppvärmningen av jordytan på en accelererande 
växthuseffekt. 



 
 
Om det pågick en accelererande global uppvärmning där växthusgaser och sekundära effekter förstärkte effekten 
skulle det märkas mest i luftlagren ungefär en mil ovanför jordytan i tropikerna. Det skulle bildas en ”hot-spot” 
där värmen steg mer och snabbare än vid jordytan. Men någon sådan hot-spot har inte kunnat påvisas, inte ens 
genom att manipulera färgskalan för temperatur. 
 
Det verkar helt enkelt inte som att uppvärmningen sedan den lilla istiden beror på en växthuseffekt. 



 
 

 

Däremot har vi sett ett starkt samband mellan temperatur och solens cykler.  
 
 



 

Men numera presenterar NASA-GISS (Goddard Institute of Space Studies, ej att förväxla med det NASA som satte 
människor på månen) en helt annan kurva för temperaturerna de senaste 150 åren, som varken stämmer med den 
arktiska isutbredningen, de grönländska glaciärerna, solaktiviteten, havsströmmarna, molnen eller den kosmiska 
strålningen under 1900-talet. 
 
Däremot stämmer den nästan perfekt med ökningen av koldioxid i atmosfären.  



20th century Arctic sea ice extent from NOAA.

 

Idag ger man oss dock en helt annan bild även av den arktiska isens utbredning under 1900-talet än vad vi sett 
tidigare. De cykliska växlingarna är borta, och har ersatts med stabil isutbredning fram till 1950-talet, då isarna 
plötsligt börjar minska. 



 

De officiella kurvorna såg dock väldigt annorlunda ut för bara några årtionden sedan. Bilden högst upp till 
vänster publicerades av FN:s klimatpanel 1995 och visar data från både satelliter och markbaserade 
väderstationer från 1958. Ingen av dessa datakällor visade då någon nettohöjning alls av den globala 
medeltemperaturen. Idag påstås den globala medeltemperaturen har stigit med över en halv grad C under samma 
period. Bilden nederst till vänster från NCAR, National Center for Atmospheric Research, 1975 visar också den 
kraftiga nedkylningen på över 0,3 grader C mellan 1940 och 1970, som NOAA har förvandlat till en platå. 



 

Man har helt enkelt ändrat sina egna data. 
 
 
 



 

Men hela jorden har successivt blivit kallare under 1900-talet – i efterhand. Se här hur perioden mellan det röda 
och blå strecket stegvis förvandlas från avkylning till uppvärmning mellan 1980 och 2007. 



 
 
En metod för justering som används mycket är ”homogenisering”. Det innebär att man fyller i temperaturer även 
där man inte har några data, men tydligen också att man raderar kyla. Kartan till vänster är den man presenterar 
officiellt. Kartan till höger visar var man faktiskt har data. 
 



 

Antalet justeringar har dock ökat kraftigt det senaste decenniet. 
 
 

  



 

... och de går alla i samma riktning - man gör det kallare förr, och varmare på senare tid. Temperaturerna som 
uppmätts före år 2000 har man justerat kraftigt nedåt, och efter 2000 har man justerat dem uppåt. 
Det är i sig inget konstigt med att man justerar data från väderstationer. Global medeltemperatur är en produkt, 
inte en observation. Det är en väldigt komplex process där man alltid korrigerar för en mängd olika felkällor. Men 
inte så mycket, och inte så lång tid tillbaka. 



 

När det gäller justeringar av äldre temperaturer motiverar man det bland annat med vad man kallar ”time of 
observation bias”. Man säger att man korrigerar för att olika stationer läst av sin mätutrustning vid olika tider på 
dagen. Om det görs på morgonen kan det teoretiskt innebära att kalla dagar dubbelräknas. Och om det görs på 
eftermiddagen kan tvärtom varma dagar bli dubbelräknade. Men det håller inte för en närmare granskning. Om 
man grupperar stationerna i USA efter vilken tid de läst av utrustningen visar det sig att det är morgonstationerna 
som ger högre temperaturer – och att kurvorna har samma trend – men inte uppvärmning utan avsvalning sedan 
rekordvärmen på 1930-talet. 



 

Skillnaden mellan morgon- och eftermiddagsstationer har också en helt annan och fullt naturlig förklaring. Den 
högre temperaturen vid morgonstationerna beror helt enkelt på att dessa stationer ligger längre söderut. I 
varmare klimatzoner är det tydligen vanligare att man läser av mätinstrumenten på morgonen, medan man i 
kallare klimatzoner hellre gör det på eftermiddagen. Och att temperaturen är lägre i kallare klimatzoner är 
naturligtvis inget som bör "justeras” för. Det är lika svårt att tro att världens ledande klimatinstitution bara 
"missat" detta, som att tro att de medvetet manipulerat data för att bekräfta klimathotet. 



 

NASA-GISS hävdar också att sambandet mellan solaktivitet och temperatur har upphört de senaste decennierna. 
Solaktiviteten har minskat, medan temperaturen ökat kraftigt, vilket alltså bara skulle kunna förklaras med ökande 
utsläpp av växthusgaser. Det skulle också stämma perfekt med FN:s klimatmodeller. Det finns dock två problem 
med detta påstående. För det första förutsätter resonemanget att man litar på NOAA:s justerade temperaturdata 
från markbaserade väderstationer. Och inte lita på data från både HadCRUT, väderballonger och satelliter som 
talar för att temperaturen planat ut de senaste 15 åren. 



 
 

För det andra tycks även data för solaktiviteten ha manipulerats. Grafen till vänster är från 4 februari 2013, och 
stämmer fint med de utplanande temperaturdata vi sett från satelliter och väderballonger efter 2002. Ett år senare 
- grafen till höger - har solaktiviteten justerats nedåt från och med 1980.  

 



 

Väderstationer finns över hela världen, men väldigt ojämnt fördelat. De täcker bara 30% av jordens landyta, mest i 
USA och Europa, vilket i sin tur bara är 30% av jordens totala yta inräknat haven som knappt har någon täckning 
alls. Det man kallar ”global medeltemperatur” baseras alltså på mätningar av bara 10% av jordytan. 90% är 
uppskattningar – gissningar – men presenteras som fakta. Sedan 1970-talet har antalet stationer minskat, särskilt 
1989 i samband med att Sovjetunionen föll och många av stationerna på världens kallaste platser plötsligt 
försvann. Det gjorde att den globala medeltemperaturen också såg ut att plötsligt skena uppåt. 



 

Mätningarna påverkas också i ökande grad av urbaniseringen. Många väderstationer som tidigare låg lantligt är 
idag omgivna av vägar, hus, betong och maskiner som absorberar värme på dagen som de avger på natten. I Las 
Vegas har minimitemperaturen stigit i takt med att staden vuxit, men inte maxtemperaturen. 

Genomsnittet visar dock uppvärmning – men den har förstås inget med klimatet att göra. 



 
 
Trenden i USA är uppvärmande i städer och på flygplatser, men avsvalnande i glesbygd och vildmark. 

 



 

Sen mitten av 1960-talet har skillnaden mellan väderstationer som ligger i städer eller på flygplatser och de som 
ligger lantligt eller i glesbygd ökad alltmer. 
 



 

NOAA säger sig dock korrigera för dock effekterna av urbanisering – men inte genom att justera data från 
väderstationer i städer nedåt, utan genom att justera data från de lantliga stationerna uppåt. Man menar sig ha 
undersökt effekten av urbaniseringen, och kommit fram till att det bästa sättet att korrigera för den är att höja de 
lägsta temperaturerna, inte sänka de högsta. Det motiveras med att det har skett byten av mätteknik och liknande. 



 

Temperaturerna vid enbart lantligt belägna väderstationer i Kina, Irland och Arktis under 1900-talet visar dock 
samma cykliska temperaturmönster som i USA och i grafen från MetOffice. 



 

Men finns det inte massor med bevis för att klimatet håller på att förändras – att haven stiger, torrperioderna och 
stormarna blir fler och värre och att skogsbränderna ökar? Jo, att klimatet förändras har vi ju kunnat konstatera – 
det gör det hela tiden. Även stormar, översvämningar, torrperioder och skogsbränder är naturliga fenomen, och 
inget tyder faktiskt på att det blivit värre. 
 



 
När det gäller havsisen i Arktis kan någon invända att det inte bara är isens utbredning som har betydelse, utan 
också dess tjocklek. Och den tjocka, fleråriga isen har förstås minskat, eftersom det blivit varmare under hela 
1900-talet. Men NOAA och NASA-GISS överdriver genom att manipulera sina data. Till vänster ser vi av de 
faktiska observationerna vecka 41 2015, till höger den officiella bilden. Av det infällda diagrammet nederst till 
höger framgår hur den nya versionen – de röda staplarna – visar mer 1- och 2-årig is, och mindre 3-, 4- och 5-årig 
is än originalet, som representeras av staplarna i blått. 



 
 
En jämförelse mellan isens tjocklek den 18 januari 2018 och 18 januari 2008, precis 10 år sedan ger knappast 
något stöd för att den arktiska isen är på väg att smälta bort. 
 
 



 
 
Antarktis har förlorat 3 biljoner (3 000 000 000 000) ton is sedan 1992. Det låter galet mycket, men det är faktiskt 
bara 0,011% av den totala ismassan på Antarktis (27 601 654 000 000 000 ton), och 0,1% av all is i Västra Antarktis 
(2 990 275 000 000 000 ton). Rapporterna om smältande isar i Antarktis gäller nästan uteslutande västra Antarktis, 
där glaciärerna till största del vilar på shelfen i havet, inte på land. Och is som redan ligger i havet kan förstås inte 
påverka havsvattenståndet. 



 
 
Isarna i västra Antarktis har varit instabila i tusentals år, bland annat på grund av vulkanisk aktivitet på 
havsbottnen –de röda prickarna på bilden till vänster. Men i östra Antarktis – den större delen – växer isarna. 
Genomsnittet, som visas i mitten till höger, säger alltså inte hela sanningen. 
 



 
 
Havet stiger inte heller på något oroande sätt. På NOAA:s webbsida Sea Level Trends kan man se hur 
havsvattenståndet förändrats runt om i världen. Här syns inga tecken på katastrof, och framför allt är 
förändringarna konstanta, utan den acceleration man skulle se om det var en tilltagande växthuseffekt som var 
orsaken. I New York har vattenståndet stigit med 2,84 mm/år ända sedan Abraham Lincolns tid, mest på grund av 
att marken sjunker sedan istiden. I Alaska sjunker istället havsnivån med 13,14 mm/år på grund av landhöjning. I 
Los Angeles har vattenståndet stigit konstant med 0,96 mm/år sedan 1920-talet, och på ögruppen Kiribati, som 
påstås vara på väg att dränkas på grund av global uppvärmning, har vattenståndet stigit i samma årliga takt på 
bara 0,58 mm sedan 1950-talet. 

https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html


 
 
Även i Key West i Florida har havsvattenståndet stigit konstant i över 100 år, med cykliska variationer över 
decennierna men totalt sett utan några spår av acceleration på grund av ökande koldioxidhalt. Det är samma 
mönster över hela världen. En stor del av den genomsnittliga höjningen av vattenståndet beror på att det blivit 
varmare sedan den Lilla Istiden, vilket gjort att vattnet expanderat. Denna måttliga höjning av havsytan har alltså 
pågått i över hundra år beroende på helt naturliga orsaker.  



 

 

Officiellt presenterar dock NOAA den här grafen till vänster, som man menar visar att havshöjningen accelererar 
på ett sätt som stämmer med koldioxidhalterna. Den bygger på justerade data från tidvattensmätningar fram till 
1993, och därefter på satellitdata. Men tidvattenstationerna visar inte alls samma acceleration från 1993. 



 
 
I själva verket startade höjningen av havsnivån redan 1850, då halten av koldioxid i atmosfären fortfarande låg på 
förindustriell nivå. Innan dess hade havsnivån sjunkit på grund av den Lilla istiden. Enligt Jevrejeva et al (2014) 
finns inga tecken på att höjningen accelererat när koldioxidhalten ökat. Man ska också komma ihåg att varmare 
vatten kan hålla mindre koldioxid, vilket förklarar en stor del av ökningen av halterna i atmosfären. Varmare vatten 
expanderar också, så höjningen av havsnivån beror bara till en mindre del på att glaciärer smälter. 



 
 
Haven har alltså blivit varmare sedan den Lilla istiden, långt innan koldioxidhalten i atmosfären kunnat ha någon 
betydelse för klimatet. Och den påverkar inte havstemperaturen alls. Haven absorberar 90% av den energi som 
ackumuleras på jorden – atmosfären bara 1% - och kontrollerar därmed nästan helt jordens klimat. De värms 
uteslutande av det direkta solljuset, inte av den infraröda strålningen från växthusgaserna. Den kan på sin höjd 
bidra till avdunstning i havens mikroskopiska ytskikt – och därmed till avkylning, inte uppvärmning.  



 

I medierna skräckscenarier sägs den globala uppvärmningen leda till fler och kraftigare stormar. Det är både fel 
och rätt. Global uppvärmning jämnar ut de temperaturskillnader mellan ekvatorn och polerna som bidrar till 
stormar, men varmare hav borde ge kraftigare orkaner. Men tvärtemot vad många tror har inte stormarna blivit 
vare sig fler eller värre. Även här verkar det snarare gå lite upp och ner i både kortare och längre cykler.  



 
 
Inte heller har världen blivit torrare. Globalt sett har det blivit mindre torka sedan 1982, enligt tidskriften Nature 
2014. Å andra sidan borde en högre global medeltemperatur leda till mer nederbörd på grund av ökad 
avdunstning. Torka är istället förknippat med kallare klimat. Men regionalt kan förstås stigande temperaturer 
förvärra situationen i redan torra områden. Men även perioderna av extrem och exceptionell torka har minskat 
globalt. Oavsett vad det beror på så talar det inte för en tilltagande katastrof. 



 
 
Den globala nederbörden varierar också cykliskt, samtidigt som den långa trenden är att världen blivit blötare de 
senaste 100 åren. Det är förstås en helt förväntad effekt av att det blivit varmare sedan den Lilla istiden. Första 
halvan av 1900-talet var mycket torrare än efter 1950. Men global uppvärmning sägs ju göra att torra områden blir 
torrare och blöta områden blötare, så det kanske finns regionala variationer? 



 
 
I England, som är känt för sitt fuktiga klimat, har nederbörden förändrats cykliskt över årtiondena, och är 
densamma idag som för över tvåhundrafemtio år sedan. 



 
 
Nederbördsrekorden i Indien och Pakistan varierar också cykliskt, med en svagt ökande trend sedan mitten av 
1800-talet till början av 2000-talet. 
 



 
 
I det extremt varma och torra Sahel-bältet söder om Sahara är den naturliga växlingen mellan torrare och 
fuktigare klimat tydlig. 



 
 
Ökenspridning är inget nytt. Sahelbältet drabbades av allvarliga torrperioder på 1680-talet, 1740-talet och 1820-
talet – vilket faktiskt berodde på att hela jordens klimat var kallare under den lilla istiden. Ett kallare klimat är 
generellt torrare, medan ett varmare klimat är fuktigare på grund av ökad avdunstning. 
 



 
 
Kalifornien har alltid varit torrt, och påstås ha drabbats av permanent torka på grund av global uppvärmning – 
men det var mycket värre förr. Och över 1100 år har klimatet i Kalifornien varierat cykliskt både under kortare och 
längre perioder. Det var torrare under den Medeltida värmeperioden, och blötare under den Lilla istiden. 



 
 
Under 1900-talet har torra och fuktiga perioder avlöst varandra i perioder i Kalifornien, men den långa trenden 
över 1900-talet är att det nederbörden ökat. Men det cykliska mönstret är också tydligt. Varken torka eller 
nederbörd har förändrats på något sätt som talar för en pågående katastrof. 



 
 
Det var mycket varmare i USA på 1930-talet, the Dust Bowl Era, som nobelpristagaren John Steinbeck så 
gripande beskrev i romanen Vredens druvor.  



 
 
Och skogsbränderna var mycket värre förr i USA, men om man vill ge intryck av motsatsen kan man förstås välja 
att starta diagrammet 1958. 



 
 
Det var faktiskt precis vad amerikanska National Climate Assessment (NCA) gjorde under president Obama inför 
klimatkonferensen i Paris 2016 för att övertyga världen om den extrema nederbörden ökat i USA. 
 



 

Men extremt väder kommer att alltid att förekomma, och övertolkas. I själva verket är det helt normalt med 
onormalt väder, vilket observanta människor hade klart för sig redan 1871. 
 



 

Det finns alltså inga tecken på att de stigande halterna av koldioxid i atmosfären har några negativa effekter på 
klimatet. Däremot finns det tydliga bevis för att mer koldioxid har positiva effekter, främst för växtligheten – 
jorden har blivit grönare de senaste 35 åren. Koldioxid är nödvändigt för fotosyntesen, och i förindustriell tid var 
halten nära gränsen för vad växter klarar. 
 



 

Kanske har våra utsläpp av koldioxid i själva verket räddat planeten… 
 



 

Det marina djurlivet verkar också påverkas positivt av både ökad värme och koldioxidhalt, bland annat 
cococoliterna, de kalcifierande plankton som tillhör basen i havens näringskedja, liksom krabbor och humrar. 
 
Allt liv på jorden är kolbaserat, och även i våra kroppar kommer kolet från koldioxiden i atmosfären. 



 

Å andra sidan verkar det inte som att det pågår någon försurning av världshaven. Enligt mer än 1,5 miljoner 
mätningar från NOAA har pH-värdet i haven i genomsnitt blivit mer alkaliskt mellan 1910 och 2014. Det finns dock 
stora lokala variationer, som har att göra med vattentemperatur, vulkanisk aktivitet och, i en del fall, föroreningar. 
Koldioxid sprids däremot i hela atmosfären, och om den påverkar havens pH-värde borde den ha orsakat en 
genomsnittlig sänkning. Den röda linjen är en tidigare dataserie, som byggde på ett betydligt mindre underlag 
baserat på ett tendentiöst urval av data. 



 

Men inte heller havens temperatur har ökat nämnvärt – skalan i grafen till vänster är i hundradels grader och visar 
att havens globala medeltemperatur stigit med 0,03, tre hundradels grader, de senaste 15 åren, motsvarande 2 
tiondels grader per sekel, enligt det världsomspännande nätverket av sjunkbojar som kallas ARGO. Det är långt 
ifrån vad FN:s klimatmodeller förutsagt (högst upp till höger). I den vänstra grafen kan man se att havet blivit 
kallare i Arktis, och att nästan hela uppvärmningen har skett vid ekvatorn, närmare bestämt i Indiska oceanen och 
södra Atlanten, som framgår av grafen längst ner till höger. 



 

Till vänster en graf över hur havstemperaturen förändrats under hela 1900-talet. Den påminner starkt om kurvan 
från MetOffice: uppvärmning fram till 1940, avkylning till 1975, uppvärmning till 2000 och därefter utplaning. Till 
höger ser man samma mönster på olika djup. 



 

Men den här grafen talar ju för att antalet naturkatastrofer ökat kraftigt sedan 1960-talet - även om antalet dödsfall 
minskat. Det beror förstås på att våra samhällen blivit säkrare för klimatkatastrofer, men visar väl ändå tydligt att 
det händer något allvarligt med klimatet? Det är inte så säkert. Jag ska inte göra någon stor sak av att antalet 
naturkatastrofer verkar ha gått ner under fem år före 2011. Men är det inte lite konstigt att det nästan inte skulle 
ha förekommit några naturkatastrofer alls före 1940, samtidigt som hundratusentals människor dog av just 
naturkatastrofer? Hur kan man förklara det här? 



 

Först och främst är det antagligen inte antalet naturkatastrofer, utan antalet registreringar av naturkatastrofer, 
som ökat i takt med att det skapats organisationer för att registrera dem, och att tekniken förbättrats. 



 

För det andra har just därför också fler mindre naturkatastrofer registrerats, medan andelen rapporter om stora 
katastrofer faktiskt minskat. 



 

Till sist verkar det också göra stor skillnad vem det är som registrerar. Rapporterna från myndigheter och 
katastroforganisationer visar en minskning av antalet naturkatastrofer, medan politiska institutioner som inrättats 
särskilt för att studera klimatförändringar rapporterar om en plötslig och dramatisk ökning – från 1997 - efter en 
nedåtgående trend ända sedan 1983. Kan det kanske vara så att vissa har ett intresse av att hålla klimathotet vid 
liv? 



 

EM-DAT är en databas för internationella naturkatastrofer som drivs av CRED (Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters), och analyseras av IRSS (Institutet för forskning om hälsa och samhälle), två 
institutioner vid UCL, det katolska universitetet i Louvain. I den databasen räcker det med att 100 personer 
påverkas av ett naturfenomen för att det ska räknas som internationell naturkatastrof. Det var naturligtvis inget 
som registrerades och rapporterades före 1960. 



 

Man vill få oss att tro att vår användning av fossila bränslen är ett hot mot världen, gärna med hjälp av såna här 
bilder. Men den här bilden är lika bedräglig som klimatpropagandan i övrigt. Från kyltornen kommer faktiskt bara 
vattenånga, och moderna kolkraftverk släpper ut mycket små mängder miljöskadliga gaser, och de blir hela tiden 
renare. Det är mest vattenånga och osynlig –  men ofarlig – koldioxid i vad som ser ut som miljöfarlig rök. Därmed 
inte sagt att det inte finns problem med fossila bränslen som drabbar både människor och miljö. Men många av 
dem har vi redan löst, och vi ska inte överdriva dem eller bortse från de positiva effekterna. 



 

Med de fossila bränslenas hjälp har vi dessutom skapat ett aldrig tidigare skådat välstånd som allt fler människor 
på jorden får del av i form av ökad livslängd, ekonomisk tillväxt, minskad barnadödlighet och minskad fattigdom 
och svält. Inte minst har de gjort våra samhällen miljövänligare och tryggare, även mot klimatförändringar, 
oavsett vad de orsakas av.  
 



 

Antalet klimatrelaterade dödsfall har minskat med 97% sedan 1900-talets början tack vare bland annat betong, 
effektiva transportsystem, stora maskiner, centralvärme och luftkonditionering - allt beroende av billig, 
lättillgänglig och pålitlig energi, oftast i form av fossila bränslen. Många tror att naturen alltid varit i harmonisk 
balans innan människan började förstöra alltihop. Men klimatet har förändrats dramatiskt genom tiderna, ofta 
med förödande konsekvenser, oberoende av oss. Industrialisering och modern teknologi har, med alla sina för- 
och nackdelar, först och främst gjort oss mer säkra, inte mindre, för naturkatastrofer och klimatförändringar. 



 

I takt med att allt fler får det bättre minskar också folkökningstakten. Idag föds det lika många som det dör. 
 
 

  



 

Det talas ofta om vårt ”beroende” av fossila bränslen, som om det handlade om en drog. Men det är inte fossila 
bränslen vi är beroende av, utan allt det som vi kan använda billig, pålitlig och lättillgänglig energi till. För 
överskådlig till är det fossila bränslen. 
 



 

Det stämmer inte heller längre att de fossila bränslena håller på att ta slut. Tvärtom har reserverna ökat enormt 
mycket mer än konsumtionen. 
 
 
 



 

Tills vidare är ”förnyelsebar energi” en liten del av världens energiförsörjning. Om och när det blir 

konkurrenskraftiga alternativ är det förstås inget fel att använda dessa tekniker, men det finns ingen anledning att 

tvinga fram dem innan dess. Ingen vet heller idag vilka nya energikällor som kommer i framtiden, så det är ganska 

oklokt att försöka styra våra energisystem med politiska beslut. Forskning om nya energiformer är utmärkt, men 

den ska inte bygga på ovetenskapliga skräckscenarier. 



 

Än så länge är sol- och vindkraft opålitliga energikällor, som måste backas upp med andra energikällor när solen 
inte lyser och vinden inte blåser. I Tyskland, som satsar ambitiöst på sol- och vind, har man exempelvis fått bygga 
ut kolkraften för att säkra energiförsörjningen. 
 



 

Sol- och vindkraft har dessutom sina egna miljöproblem. Uppemot 300 000 fåglar uppskattas exempelvis dödas 
av vindkraftverk varje år. Till höger en satellitbild av brytning av sällsynta jordmetaller, som krävs för att tillverka 
turbinerna och är mycket giftiga. 



 
 
Biobränslen kan låta som en bra idé, men innebär att man odlar bränsle istället för mat på stora arealer, vilket 
driver upp matpriserna och faktiskt leder till svält och död för människor som lever på små marginaler. Att 
matpriserna stigit och orsakat oro och våld i exempelvis Syrien beror alltså inte så mycket på global 
uppvärmning, som på så kallad ”grön energi”. 
 



 

"Men är det inte bäst att ta det säkra före det osäkra"? Det kan låta klokt, och är det också i en del fall. Men det är 
också ett känslotrick som försäkringsbolag kan använda för att utnyttja vår oro och rädsla när de vill sälja på oss 
försäkringar vi egentligen inte behöver. Varför ska vi i så fall inte även försäkra oss mot att det kommer en ny 
Liten Istid - med decennier av frostiga somrar, missväxt och svält? Det kan räcka med ett stort vulkanutbrott. 
Granska gärna försäkringsvillkoren först också, så att inte premien ruinerar dig och försäkringsbeloppet bara är 
en bråkdel av värdet (vilket är den verkliga innebörden av det hyllade "Parisavtalet"). 



 

Vi kan använda våra resurser klokare, istället för att slösa miljarder på verkningslösa "klimatåtgärder". Dessa 
resurser kan vi använda bättre, inte bara till att bygga klimatsäkrare samhällen, utan också till att lösa alla de 
problem vi vet säkert finns med exempelvis miljöförstöring, fattigdom, vattenbrist och sjukdomar. 
 



 

Påståendet att 97% av världens klimatforskare är överens är för övrigt grundlöst. Det finns helt enkelt inga 
seriösa undersökningar. Siffran 97% är ett falsarium. Den bygger på en enkät som räknade in forskare som 
accepterar klimathotet ”underförstått”, oavsett om de har någon kompetens att bedöma det. Många studier 
handlar exempelvis om hur klimatförändringar kan tänkas påverka djur och människor i framtiden i olika 
scenarier, men säger inget om orsaken till klimatförändringar eller om de är allvarliga. De flesta forskare litar bara 
blint på FN:s klimatpanel. I själva verket gav bara 64 av 12 000 studier uttryckligt stöd till FN:s klimatpanel.  



 

 
 
FN:s klimatpanel kan i och för sig involvera tusentals forskare, men det är bara ett litet fåtal med verkligt 
inflytande som kan något om klimatet, exempelvis atmosfärfysiker. Och det är inte heller klimatforskarna som 
bestämmer vad som ska stå i rapporterna. 1995 hade forskarna exempelvis skrivit att det saknades bevis för att 



människan orsakat global uppvärmning – men det ändrades i den slutliga rapporten till att – jo, det finns det. FN:s 
klimatpanel är en politiskt styrd organisation. 

 
 
Och om någon undrar hur det är möjligt att en så omfattande konspiration kan hållas hemlig, så beror det inte på 
att det saknas whistleblowers, utan på att det inte rapporteras i media, som av någon anledning helt okritiskt 
accepterar allt som FN säger. Men de forskare som ”kommer ut” som skeptiker får ofta betala ett högt pris – de 



blir utfrysta, avskedade och svartmålade, även om de haft en framstående karriär som seriösa klimatforskare, 
som Dr. Judith Curry. 

 

En hotande katastrof är faktiskt också något väldigt positivt både för politiker, forskare och medier. Politiker kan 
vinna röster, höja skatter och stärka sin makt och medier säljer bra på katastrofer och människors oro. Forskning 
är idag helt beroende av statliga anslag och forskare får naturligtvis de pengar de vill ha om de forskar på ett 



allvarligt hot. Och miljöorganisationer som Världsnaturfonden och Greenpeace är numera multinationella 
organisationer som lever på katastrofhot och människors oro, och de har stort inflytande i FN:s klimatpanel. 

  
 
Det är också uppenbart att det finns olika ideologiska motiv bakom klimathotet – många vill se en ny 
världsordning med FN som världsregering, både inom vänstern och miljörörelsen som är emot kapitalism och 
industrialism, och den globala storfinansen, som vill ha kontroll över jordens resurser och regeringar eller bara 
tjäna pengar på utsläppsrätter eller subventionerad ”grön” teknologi. En världsregering ser kanske en del som en 



ädel vision av en del, men är en skräckvision för andra. Hursomhelst har det i varje fall inget med klimatvetenskap 
att göra.  

 
 
För ett högre ändamål verkar också en del tycka att det är helt OK att ljuga och överdriva… 
 



 

Hur som helst så mår isbjörnarna utmärkt.1948 fanns det bara 7 000 kvar på grund av jakt, men sedan dess har 
antalet ökat konstant till över 30 000, helt oberoende av hur isarna brett ut sig.  
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