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Mänskligheten står vid ett vägskäl
Något är på väg att hända med vårt klimat. Temperaturerna stiger och isarna smälter, vilket kommer
att få konsekvenser för hela jorden och mänskligheten i stort. Ändå handlar klimatdebatten allt som
oftast om hur vi ska stoppa förändringarna. Det saknas insikt om att förändringarna redan är här.
Av bild 1 framgår delvis hur sommaren 2018 var globalt. Många områden runt ekvatorn visar på
lufttemperaturer runt 50 °C vilket har blivit allt vanligare de fem senaste åren. (50 °C var ovanligt och
förekom endast lokalt under 1900-talet.)

Bild 1 Satellitbild över temperaturen i världen 3 juli 2018. Källa: Arctic News.

Här i Sverige fick vi en ytterst torr och varm sommar vilket rimmar väl med den generella
utvecklingen av globalt högre temperaturer. De höjda temperaturerna innebär större avdunstning
från land och klart ökad risk för bränder, samtidigt som situationen skapar större avdunstning från
haven. Det sistnämnda leder till vatten och högre energinivåer i atmosfären, vilket i sin tur,
paradoxalt nog, ökar risken för extrem nederbörd, starka vindar och därmed svåra ekonomiska
följder.
Forskarna är i dag tämligen överens om att det är människans aktiviteter som är orsaken till
temperaturhöjningarna, något man inte var överens om under 1980- och 1990-talet. Vi har nu
kommit till en punkt där det är förändringarna kring Arktis som är den tydligaste synbara effekten.
Man ser t.ex. tendenser till att kylcentrumet flyttas från nordpolen mot Grönland. Detta påverkar
jetströmmarna på ett sätt som i sommar har inneburit konstant låga temperaturer i östra USA
samtidigt som Skandinavien har fått konstant höga temperaturer. Värt att påpeka är att den här
låsningen kan ge en annan situation nästa år. T.ex. var det 2016 sämre väder och lägre temperatur i
Sverige trots höjningen av den globala medeltemperaturen. Det är svårt att veta hur situationen
kommer att se ut på förhand.
På bild 2 ser man hur ytvattentemperaturen utanför Svalbard har förändrats de senaste fem åren.
Det är en dramatisk förändring som är skrämmande och får forskarna att förkunna att
klimatförändringarna sker snabbast i områdena runt Arktis. I början av juli 2014 var temperaturen i
havet -0,8 °C. Vid samma tidpunkt i år var temperaturen +16,6 °C! Mätplats, grön cirkel SV om
Svalbard. Följ den röda pilen på bilden nedan!
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Bild 2 Ytvattentemperaturen vid Svalbard 2014–2018. Källa: Arctic News.

Notera att siffrorna ovan i huvudsak är resultatet av förändrade strömmar i Nordatlanten. Varmare
vatten har förts upp och förbi Svalbard mot den bassäng som Arktis utgör, och strömmarna har
därmed bidragit till att underminera istäcket underifrån. De generella temperaturhöjningarna på
Svalbard är inte i samma nivå men de är ändå anmärkningsvärda.
Vad som händer med isen i Arktis vid den ovan beskrivna processen framgår tydligt i bild 3 och 4
nedan. Området som fortfarande täcks av is när höstmånaderna inleds har reducerats kraftigt de
senaste åren (jämför med medelvärdet under perioden 1981–2010, den röda linjen i bild 3). Vad
forskarna speciellt pekar på är att den fleråriga isen på 3–5 m nästan är helt borta, vilket innebär att
det i huvudsak bara är påfrysningen under förra vintern som täcker området. M.a.o. innebär fortsatta
temperaturhöjningar att vi sannolikt har ett helt isfritt Arktis under hösten inom bara några år. Detta
är en process som är helt avgörande för vår framtid.

Bild 3 Reduceringen av is på Arktis. Källa: NSIDC National Snow & Ice Data Center.

Bild 4 Förändringen av mängd is på Arktis. Källa: PIOMAS data.
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Arktis är nästan lika stort som hela Europa och har alltid, liksom Antarktis, fungerarat som ett
kylaggregat för jorden. Tillsammans reflekterar dessutom Arktis och Antarktis bort det mesta av den
infallande solenergi under sommarhalvåret (se bild 5 nedan). Finns det is reflekteras 90 % av
solenergin bort, försvinner isen lagras 94 % av solenergin i vattnet.

Bild 5 Reflektering av solenergi mot havsyta med respektive utan is. Källa: Arctic News.

Om isen försvinner och stora områden friläggs absorberar havet m.a.o. en enormt stor mängd
infallande energi. Kylaggregatet bli därigenom mer eller mindre bortkopplat på bara ett årtionde och
Arktis blir troligen farbart året om!
Man kan i det här sammanhanget nämna att om man applicerar samma mängd energi som behövs
för att smälta en given mängd is på motsvarande mängd nollgradigt vatten, så får man en
temperaturhöjning på 80 °C. Den här övergripande processen gör att vi hamnar i ett läge med vad
forskarna kallar ”positiv återkoppling”. Detta innebär att klimatomslaget på jorden förstärks och
därmed accelereras på flera nya sätt. Friläggs t.ex. mer vatten värms det vattnet upp, vilket får till
följd att än mer is smälter. Om marken friläggs genom att en glaciär krymper tillförs än mer värme till
jorden när ytan blir mörk, och glaciären försvinner i en ännu snabbare takt.
Bild 6 visar avvikelsen i lufttemperaturen över Arktis med utgångspunkt i medeltemperaturen från
basperioden 1979–2000. I februari 2018 låg värdena i Arktis-regionen på 25–30 °C över basperioden
den aktuella dagen medan det var lite kallare längre ner på jordklotet. Medelvärdet för
temperaturuppgången för hela Arktisområdet var +5,8 °C samma dag, riktigt anmärkningsvärt!

Bild 6 Skillnaden i jordens lufttemperatur 2018 jämfört med perioden1979–2000. Källa: Climate Reanalyzer.
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Ett annat och kanske mer nyanserat sätt att se på uppvärmningen är att studera jordens
yttemperatur vid hav och landområden. I bild 7 nedan ser man att avvikelsen i medeltemperaturen i
haven runt Arktis i år är ca 4 °C varmare än basperioden 1981–2000. Siffran låter kanske inte hög
men ökningen ger stor effekt i form av ökad avdunstning och därmed svår nederbörd på många
platser på jorden. Nederbördsmängder på flera hundra millimeter på endast några få dagar hör inte
längre till ovanligheterna. Havens förhöjda yttemperatur leder också till frekventa tropiska stormar
med förödande kraft och konsekvenser.

Bild 7 Skillnaden i jordens yttemperatur 2018 jämfört med perioden 1981–2000. Källa: Climate.gov.

Vilka ytterligare konsekvenser leder temperaturförhöjningen till? Detta är en fråga som diskuteras
bland forskarna men som allmänheten än inte vet så mycket om. När markområdena kring Arktis
värms upp (se de streckade områdena i bild 8 nedan) förväntas permafrosten släppa, varpå stora
mängder metangas börjar frigöras. Metan, CH4, är en betydligt större molekyl än koldioxidmolekylen,
CO2. Dess förmåga att driva upp jordens temperatur är tjugo gånger större än koldioxidens. Den
frigjorda metanen utgör därmed den värsta konsekvensen av att stora landområden runt Arktis nu
snabbt värms upp.

Bild 8 Karta över områden där metangaser lagras på jorden. Källa: Global Research.
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Bild 9 visar hur metannivåerna låg till i september 2018. Det är en toppnotering som aldrig har
uppmätts tidigare. Diagrammet till höger visar hur metannivåerna stiger i en allt snabbare takt. Detta
får vissa av dagens klimatalarmister att ropa högt: Vi kan hamna i ett läge om 20–30 år då
temperaturen stiger 5–10 °C och stora delar av jordens befolkning går under!

Bild 9 Metannivåer i atmosfären 20 sept. 2018 och förändringen i metannivåer fr.o.m. 2000. Källa: Arctic News.

Frågan huruvida metanet verkligen kommer att ge en exponentiell temperaturutveckling delar dock
forskarvärlden. Svenska forskare menar att den korta halveringstiden för metan i relation till
koldioxidens halveringstid betyder att metangasen inte kommer att ge en tjugo gånger större
inverkan på jordens temperaturuppgång. Man är dock överens om att metanutsläppen är ett stort
och växande problem.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och SMHI presenterar båda numera en relativt
linjär kurva för temperaturuppgången fram till år 2100. Sveriges temperatur ökar med ca 4 °C i
scenario RCP8.5 som är det scenario som i dagsläget verkar mest troligt med tanke på
växthusgasernas trender. Det är dock viktigt att notera att varken IPCC eller SMHI inkluderar risken
att temperaturuppgången accelererar p.g.a. ökande metanutsläpp!
Hur mycket har då temperaturen stigit i Norden om man ser till den förindustriella tiden?
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Årsmedeltemperaturen för Sverige
IPCC har satt ett mål om att jordens medeltemperatur inte får stiga mer än 1,5 grader med
utgångspunkt från den förindustriella tiden. Nedan ser vi hur Sveriges medelvärde för årsmedeltemperaturen redan har stigit från 4 till drygt 6 °C sedan mitten av 1800-talet fram till idag dvs. drygt
2 grader. (Följ den svarta linjen)

Bild 10 Temperaturförändringen i Sverige. Källa: SMHI.

Årsmedeltemperaturen för Finland

Bild 11 Temperaturförändringen i Finland. Källa: Finska Meteorologiska Institutet.

Finlands metereologiska Institut hävdar att årsmedeltemperaturen i Finland har stigit 2,3 °C sedan
mitten av 1800-talet och lövsprickningen sker ca 12 dygn tidigare än under perioden 1846-2005.
Går man slutligen vidare och detaljstuderar temperaturförändringen i Arktis (se bild 12 från Danska
Meteorologiska Institutet) framgår det att medelvärdet för temperaturen i Arktis redan stigit med
nästan 4 °C sedan millenniumskiftet. Vetenskapsmän har traditionellt sett bara talat om
temperaturhöjningar på ett par tiondels grader per århundrade för jorden i sin helhet men här ser
man en radikal lokal temperaturhöjning på bara 20 år! Det är återigen anmärkningsvärt!
Vintertemperaturen har ökat med hela 8 °C. D.v.s. – 22 istället för – 30 t.ex. Notera att sommartemperaturen har förhållit sig relativt stabil genom åren. Det är alltså den stora förändringen av
vintertemperaturen som höjer medeltemperaturen och som har bidragit till att försvaga och därmed
förändra Arktis roll som köldcentrum på nordpolen, vilket påverkar jetströmmarnas vågmönster och
börjat skapa extrema vädersituationer runt om i världen.
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Bild 12 Temperaturförändringen i Arktis. Källa: Danska Meteorologiska Institutet.

Den observante noterar säkert att temperaturuppgången vid nordpolen är dubbelt så stor som i
Sverige och Finland vilket speglar något som forskarna kallar för Polar Amplification. Uttrycket står
för fenomenet som innebär att för varje temperaturhöjande effekt som mänskligheten bidrar med
genom ökade koldioxidutsläpp så förstärks effekten automatiskt med 50 % på Arktis genom den
positiva återkoppling som issmältningen leder till. Vid ekvatorn är återkopplingen fortfarande negativ
vilket beror på att världshaven bromsar temperatuppgången effektivt när vattenmassornas
circulation tilltar vid ökade vindhastigheter. Tornador uppstår vid en ytvattentemperatur över 26.5
°C. Ökand avdunstning över landområden kräver samtidigt mer energi vilket bromsar hastigheten för
temperaturuppgången vid ekvatorn till en viss gräns. Ovanstående innebär m.a.o. att jordens
temperaturuppgång sker snabbast och blir störst vid nordpolen och avtar vid lägre bredgrad. Notera
att i miljödebatten talar vi vanligtvis alltid bara om höjningen av jordens medeltemperatur.
När man betänker uppgifterna om temperaturförändringarna på Arktis kan man ana vad det kan
komma att betyda för metanutsläppen framöver. Dessutom finns det stora länder som satsar kraftigt
på att bygga och exportera ny teknik för nya kolkraftverk. Allt detta borde få mänskligheten att ställa
sig upp som en man och utlösa ett ramaskri: STOPP, STOPP, STOPP!
Situationen är minst sagt bekymmersam och det finns ingen enkel lösning. Framstående forskare som
t.ex. Peter Wedhams (se videolänk i slutet av artikeln) pratar allt oftare dessa dagar om metoder för
att samla in koldioxiden i luften och lagra den i marken igen, men det finns inte en praktisk lösning
som fungerar i stor skala och ingen vill stå för kostnaderna. När man tidigare tog upp oljan ur jorden
fanns det i slutändan alltid någon som ville betala för slutprodukten, men att vända processen och på
det viset lagra kolet i marken vill ingen betala.
Att i stor skala återplantera skog jorden runt förefaller som ett långt klokare alternativ och vore
kanske enklare då stora obebyggda områden friläggs i och med att permafrosten försvinner. Skogen
innebär indirekt att kolet återigen hamnar i marken och motverkar därigenom delvis växthuseffekten.
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Mänsklighetens vägskäl
Hur skall vi människor förhålla oss till det som bevisligen händer med jordens klimat? Media
rapporterar dagligen om klimatläget, men det pratas och skrivs tyvärr alltför ofta om enbart
kortsiktiga miljömål och svårigheterna som är förknippade med dessa ansträngningar. En fråga som
särskilt har belysts på senare tid är t.ex. att en av de största miljöbovarna, USA, upphäver
klimatavtalet och att andra stora länder fortsättare att bygga ut med fler kolkraftverk. Media och den
allmänna debatten förmedlar därigenom ett intryck av att ifall de största utsläppsländerna bara
ändrar sig och verkligen uppnår utsläppsmålen har vi inget problem med klimatet och situationen är
fullt hanterbar.
Den bistra sanningen är dock att vi befinner oss i en oåterkallelig situation såtillvida att effekten av
alla de utsläpp som redan har gjorts leder till att jordens temperatur fortsätter att stiga, linjärt eller
möjligtvis exponentiellt (som vissa av dagens klimatalarmister varnar för), utan ytterligare bidrag från
mänskligheten. Begreppet ”tipping point” har delvis passerats, d.v.s. vi har nått gränsen när den
positiva återkopplingen träder in på ett av våra mest (ur klimatsynpunkt) sårbara områden på jorden,
såsom landområdena kring Arktis där permafrosten historiskt sett alltid har varit normaltillstånd
under rådande mellanistid.
Här måste vi alla bli mer aktiva och söka mer information via internet, TV, radio, föreläsningar och
debatter. Vi måste skaffa oss en löpande och övergripande helhetsbild av läget, samt i högre grad
förmå beslutspåverkande politiker runt om i världen att ta rätt beslut baserade på fakta. Media
måste ta modet till sig att förmedla den verkliga situationen, nämligen att jorden kommer att få en
betydande temperaturuppgång oavsett vad vi människor gör.
Mänskligheten måste börja ägna sig åt hur vi skall hantera klimatförändringarna som väntar. Alla
områden kring ekvatorn kommer på sikt bli klart ogästvänliga och vi kommer ej längre kunna räkna
med fortsatt matproduktion i dessa områden. Här i Skandinavien blir det precis tvärtom och vi borde
redan nu börja planera en storskalig omställning och utveckling för att få Sverigeproducerad mat på
bordet. Detta är bara några exempel på saker som det borde pratas och skrivas om i större
utsträckning. Att vi skall fortsätta att dra ner på våra utsläpp är en självklarhet som alla i dag redan är
fullt medvetna om.
Vi har i dag, som många uppfattar det, ett problem med invandringen i vissa länder. Men det är inget
jämfört med de problem vi står inför när vi bara om några decennier verkligen får en temperaturhöjning på 2–3 °C över jorden i sin helhet. Detta är oundvikligt; det finns en inbyggd tröghet i
processen som gör att den ej går att hejda. Med temperaturhöjningarna kommer det komma
folkvandringar, och klimatflyktingar kommer att bli ett vardagsbegrepp. Samtidigt kommer många
länders ekonomi braka ihop och skapa finansiellt kaos runt om i världen.
Det är möjligt att tankarna jag framför framstår som ytterst pessimistiska, men en huvudfråga
kvarstår ändock: Är scenariot fullständigt osannolikt? Man kan inte när det gäller flygsäkerhet t.ex.
vänta på att något sker innan man vidtar lämpliga åtgärder ifall men ser tecken på att här finns en
tydlig och uppenbar risk för ett flyghaveri.
Jag vill med den här artikeln angripa den oförsvarliga aningslösheten i samhället i stort och föreslå ett
mer ansvarskännande handlande i form av dialog och förberedelse, om inte annat för att underlätta
för kommande generationer som inte på något sätt är ansvariga för den situation vi nu befinner oss i.
Jag är endast en amatörforskare i klimatfrågor och är till professionen elektronikexpert där jag bl.a.
har haft ansvaret för och konstruerat viss flygburen elektronik till Zodiac Aerospace Paris, B/A
Aerospace Utrecht Nederländerna samt SAAB Aeronatics Linköping. Det som alltjämt övergripande
styr arbetet i alla dessa sammanhang är säkerhetsanalyser, verifieringsprocesser och åtgärdsplaner
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för att säkerställa 100 % säkerhet. Var finns det tänket när det gäller livsvillkor, klimat och vår
framtid? Här krävs en global insikt och radikala åtgärder, inte minst politiska.
Den i högsta grad mest respekterade forskaren i världen som studerat och forskat i Arktis är Peter
Wadhams, Sc.D. Han är professor i Ocean Physics och leder gruppen för Polar Ocean Physics vid
Cambridgeuniversitetet. Följande två videor ger en utmärkt beskrivning av situationen som
mänskligheten befinner sig i idag.
Peter Wadhams: https://www.youtube.com/watch?v=m-58wuR7D8M
Peter Wadhams: https://www.youtube.com/watch?v=djHhTuw0uSo

All text i denna artikel är författarens egna ord, reflektioner och slutsatser, baserade på över två
decenniers insamlande av forskningsrapporter och mätdata. Källhänvisningen nedan utgör endast en
liten delmängd av alla informationskällor som utgör underlaget.
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