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17. Är isbjörnarna hotade? 

Isbjörnarna har blivit en symbol för den globala uppvärmningen, och jag gissar att de flesta tror att de är 

på väg att drunkna och svälta ihjäl på grund av att havsisarna i Arktis smälter bort. Men isbjörnarna mår 

bra, bättre än på länge. De har överlevt stora variationer i isarnas utbredning förr. På många håll gynnas 

isbjörnarna av att isarna försvinner, eftersom det ökar tillgången på säl. 
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18. Riskerar Golfströmmen att stanna på grund av smältvatten från Grönland? 

Det har sagts att stora mängder 

smältvatten från Grönland skulle 

kunna stoppa Golfströmmen, 

eftersom det skulle kunna späda ut 

saltvattnet och förhindra att det 

varma vattnet söderifrån kyls ner 

när det strömmar norrut. Det finns 

en teori om att detta skett förr, 

men den förutsätter att enorma 

mängder sötvatten väller ut i havet 

på mycket kort tid. Om det tillsätts 

i mindre mängder i taget under 

lång tid hinner det blandas ut och föras bort innan det får någon dramatisk effekt. Och inte ens 

FN:s klimatpanel tror att Grönlands landisar kommer att smälta snabbt. Dessutom har salthalten 

i Atlanten ökat, som en följd av ökad avdunstning och vindar som transporterar fuktighet 

västerut över och bortom den amerikanska kontinenten. 

Slutligen drivs inte Golfströmmen främst av havets salthalt, utan av Coriolis-effekten, dvs 

jordens rotation, och av vindarna. Men det är klart att Golfströmmen under extrema 

omständigheter kan stänga ner, till exempel om det blir alltför varmt eller kallt. 

19. Blir haven varmare? 

Haven absorberar betydligt större mängder energi än atmosfären, och energin transporteras av 

havsströmmarna i form av värme. Värmen lagras och avges cykliskt, exempelvis i det fenomen som kallas 

El Nino och som ger kraftiga men temporära väderförändringar med värme och häftiga stormar. 

Om det pågår en global uppvärmning 

skulle det också påverka 

temperaturen i havet, vilket i sin tur 

skulle leda till kraftigare stormar. 

Men eftersom stormarna inte tilltagit 

i intensitet är det inte förvånande att 

man kan konstatera att haven inte 

blivit varmare sedan 2003, trots att 

koldioxidhalten ökat dramatiskt. 

2003 startades det 

världsomspännande Argo-systemet, 

som består av mätutrustning 

placerad på 4 000 sjunkbojar som 

mäter temperaturen i haven ned till 

1000 meters djup. 
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20. Hotar stigande hav att dränka världens kuster? 

Att mäta den globala havsnivån är ännu svårare än att mäta den globala medeltemperaturen. Havsnivån 

varierar starkt världen över på grund av en mängd olika faktorer, exempelvis geologi och erosion.  

Havsytan har stigit ända sedan den senaste istiden, och vi är i själva verket inne i en lång period med 

mycket små förändringar. 

 

Med hjälp av satelliter kan man dock se att havsytan faktiskt fortsätter att stiga i jämn takt. Det beror 

inte så mycket på att glaciärerna smälter, som på att haven långsamt har blivit varmare de senaste 150 

åren efter den Lilla istiden, vilket gör att vattnet har expanderat. Denna expansion påverkar dock inte 

vattenståndet vid kusterna – där höjden på vattenpelaren på shelfen blir allt lägre tills den blir 0. 

 

Några tecken på att den kraftigt ökande halten av koldioxid och andra växthuseffekter påverkat takten i 

havshöjningen syns inte. Men även för dessa dataserier sker justeringar i efterhand, vilket framgår av 

nedanstående diagram: 
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Med NASA:s justeringar får man en tydlig uppfattning att takten i höjningen av havsnivån ökat markant 

sedan mitten av 1930-talet, vilket skulle vara en klar signal om att växthusgaserna är orsaken.  

Men NOAA samlar också data om havsnivån med hjälp av tidvattenmätare över hela världen. 

Skillnaderna är stora, men genomsnittet knappast alarmerande: 
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När det gäller havsnivåerna finns dock satellitdata som talar för att höjningstakten har accelererat. 

Mätning av havsytans nivå är dock betydligt mer komplicerat än att mäta luftens temperatur med 

satelliter. I det här fallet kan det finnas skäl att vara försiktig med satellitdata. 

 

Den tvära vändningen uppåt 1995 kan bero på att man bytte mätmetod, eftersom satelliterna plötsligt 

började ge betydligt högre värden än tidvattenmätarna. Även när det gäller havsnivåerna finns det alltså 

anledning att tvivla på de officiella dataserierna. 
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Oberoende forskning visar att havsytan i genomsnitt stiger globalt med ett par millimeter per år, men att 

takten inte accelererar: 

 

21. Håller söderhavsatollerna på att dränkas? 

Liksom isbjörnarna har de låga söderhavsatollerna, exempelvis Maldiverna eller Funafuti, blivit till 

symboler för den globala uppvärmningen. Höjningen av havsytan sägs vara på väg att dränka dessa låga 

öar. Historiskt finns det en väldigt bra förklaring till att dessa öar ligger precis i nivå med havsytan, och 

ändå har klarat sig bra trots stora förändringar av havsnivån genom tiderna. De anpassar sig. 

Officiellt har havsytan stigit mer runt Söderhavets atoller än på andra håll de senaste 30 åren. Vad har 

hänt? Finns det tecken på att deras yta minskar? I själva verket har aldrig någon seriös forskare påstått 

det, eftersom man vet hur dess korallöar fungerar. En artikel i tidskriften New Science från 2 juni 2015 

rapporterade resultatet från en studie av Paul Kench vid University of Aukland på Nya Zeeland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Däremot antas dessa låga öar kunna drabbas av kraftfullare stormar, torka eller ekologisk kollaps till följd 

av varmare och mer försurade hav. Vilket återstår att se.  
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22. Drabbas jorden av mer extrem nederbörd (för mycket/för lite)? 

Precis som katastrofscenarierna där stigande hav dränker folkrika kustområden över hela 

världen är orealistiska i ljuset av fakta, saknar varningarna för extrem nederbörd och torka 

empiriskt stöd. 
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23. Hotas havens skaldjur av försurning? 

En av de mest oroande konsekvenserna av de ökande halterna av koldioxid i atmosfären, är att 

havsvattnet ”försuras”, vilket skulle kunna påverka det marina livet, framför allt skaldjur och koraller, 

negativt, eftersom de är beroende av kalcifiering, som antas hämmas av ett sjunkande pH-värde. När 

vatten absorberar koldioxid bildas kolväten, som påverkar vattnets PH åt det sura hållet. Det betyder 

inte att vattnet blir surt i teknisk mening, utan mindre alkaliskt. Havsvatten är tydligt alkaliskt, runt pH 8, 

men värdet varierar både geografiskt och lokalt beroende på temperatur, havsdjup, marin fotosyntes, 

vulkanism, havsströmmar och geologiska förhållanden. Uppvällning av kallt vatten ger lokalt lägre pH, 

eftersom det kan absorbera mer koldioxid är varmt vatten. 

 

Mätningar på Hawaii ger ett oroande intryck: koldioxidhalten i haven ökar parallellt med halten i 

atmosfären, med sjunkande pH som följd. 
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Men skalan är förledande. Det ser dramatiskt ut, men under 18 år har faktiskt pH-halten bara förändrats 

med 0,034 enheter på en 14-gradig skala: 

 

Om trenden skulle fortsätta till år 2100 skulle havets PH ha sjunkit med totalt ungefär 0,17 enheter till 

strax under pH 8 (7,945), dvs fortfarande klart alkaliskt. 

Men trenden kommer inte att fortsätta oförändrad om koldioxidhalten i atmosfären ökar i allt högre 

takt. Med utgångspunkt i FN:s ”worst case scenario” skulle pH-värdet förändras enligt nedan: 

Det är i och för sig inte ett särskilt 

realistiskt scenario, eftersom det 

förutsätter att vi bränner mer kol än 

vad vi vet existerar, att inga 

konkurrenskraftiga koldioxidfria 

energislag kommer att uppfinnas, att 

haven kan absorbera hur mycket 

koldioxid som helst, att havens 

enorma kalkreserver inte 

neutraliserar koldioxid, och att 

koldioxid inte absorberas av de 

organismer det fungerar som 

gödningsmedel för (!). Men inte ens 

då blir havet försurat, utan är fortfarande klart alkaliskt över pH 7,5. Neutralt pH är 7 och regnvatten har 

ett pH på 5,6. 

Det betyder inte självklart att inte livet kan påverkas negativt. Det visar sig dock att marina organismer är 

anpassade för att klara variationer i den här storleksordningen. Hofmann et al (2011) har visat att pH-

värdet varierar naturligt mellan 8,356 och 6,669 i ett brett urval av marina miljöer (ishaven, tropikerna, 

öppet hav, kust, kelpskogar och korallrev): ”These biome-specific pH signatures disclose current levels of 

exposure to both high and low dissolved CO2, often demonstrating that resident organisms are already 

experiencing pH regimes that are not predicted until 2100.” 

Generellt verkar de flesta havsorganismer, växter, koraller, alger, plankton, skaldjur och fiskar kunna 

anpassa sig bra till både högre koldioxidhalter och temperaturer, ofta till och med frodas bättre.  
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Fytoplankton, som exempelvis 

Cococoliterna, verkar trivas 

med både ökad värme och 

koldioxidhalt (t.h.). Värme har 

generellt en positiv effekt på 

kalcififieringsprocessen, och 

många arter som är beroende 

av kalcifiering har en förmåga 

att reglera sitt eget pH-värde. 

Varmare hav gynnar 

kalcifiering. Och precis som på 

land gynnas även fotosyntesen 

i havet av högre koldioxidhalt 

(se fråga 28). 

 

Globalt sett är det osäkert om pH-halten har förändrats. 2010 presenterade Dr. Richard A. Feely, vid 

Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL) för NOAA:s räkning den röda kurvan I grafen ovan för 

den amerikanska kongressen, men den visade sig bygga på en dataserie som saknade 2 miljioner 

mätningar. När hydrologen Mike Wallace kompletterade med dessa data 2014 visade det sig att haven 

totalt sett blivit mer alkaliska i genomsnitt (blå kurvan).  

I den mån haven blir varmare minskarju också vattnets förmåga att absorbera koldioxid, och dessutom 

utgör havens enorma reserver av sedimenterad kalk en gigantisk buffer som effektivt motverkar 

effekterna av koldioxidtillförsel från atmosfären eller vulkanism.  
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24. Varför bleks korallreven? 

Högre vattenstånd är inget problem för 

korallreven, och försurning är inte ett problem 

över huvud taget ur global synvinkel. Däremot är 

koraller känsliga för hög värme och för intensivt 

solljus, som gör dess klorofyll reaktivt, varför 

korallerna reagerar med att göra sig av med 

klorofyll och bli kalkvita. Denna ”blekning” kan, 

men behöver inte, döda dem om inte 

temperaturen sjunker tillräckligt snabbt igen. 

I år 2016, har bland annat Stora Barriärrevet utanför Australien drabbats hårt av korallblekning, och man 

menar att det beror på den globala uppvärmningen. Men eftersom det inte är sannolikt att jordens och 

havens medeltemperatur har ökat på det dramatiska sätt som påstås, kan man undra vad orsaken är. Är 

inte korallblekningen ett starkt argument för att haven blivit mycket varmare? Nej, det handlar om 

väderfenomenet El Nino, som orsakade extrema värmetoppar och medförde omfattande korallblekning 

1998–1999 och 2015–2016. Reven brukar återhämta sig efter några år. 

25. Är metan en betydligt farligare växthusgas än koldioxid? 

Metangas sägs ha en betydligt kraftfullare växthuseffekt än koldioxid, men den finns också i 

betydligt mindre mängd i atmosfären (miljarddelar). Växthuseffekten av metan är också, precis 

som av koldioxid, logaritmisk, och eftersom halterna är så små, får även en liten ökning 

förhållandevis kraftig effekt, jämfört med koldioxid. Halten i atmosfären har också ökat, men 

takten är avtagande. 

 

De risker som diskuteras med metan är istället kopplade till de reservoarer av metan som finns i 

frusen form, dels i permafrosten i tundran och dels i sediment i haven. Men få forskare som är 

insatta i frågan lyfter fram dessa risker numera. I den utsträckning permafrosten faktiskt smälter 

kan man konstatera att det leder till ökad växtlighet, som i sin tur även absorberar metan. Och 

den metan som finns i havsdjupen är under så högt tryck i kallt bottenvatten, att den inte 

smälter så lätt. 
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26. Kan jorden drabbas av galopperande växthuseffekt som på Venus? 

Vetenskapliga ”kändisar” som brittiske Brian Cox och amerikanske Bill Nye (”the science guy”) har gjort 

fantastiska insatser för att popularisera modern forskning och försvara vetenskapen mot irrationalitet. 

När de tar den ”skenande växthuseffekten” på Venus, som är 462 grader varm vid markytan, som bevis 

för farorna med koldioxid 

och som varnande exempel 

för oss på jorden blir de 

tagna på allvar. 

Men för var och en som 

intresserat sig för Venus är 

det helt obegripligt att så 

framstående och bildade 

personer kan göra ett så 

fatalt misstag. För i det här 

fallet handlar det faktiskt 

bara om grundläggande 

fysik. Venus atmosfär består 

till 96,5% av koldioxid, så det 

skulle inte vara så konstigt om där rådde en stark växthuseffekt. Jämför med atmosfären på jorden, där 

det handlar om miljondelar (ppm=parts per million). Men - det tjocka molntäcket på Venus reflekterar 

effektivt solens strålning och dess atmosfär är mycket kall (mellan -175 och -40 grader C)1. Så det är 

varken koldioxidhalten, växthuseffekten eller ens att Venus ligger närmare solen än jorden som förklarar 

planetens höga temperatur vid markytan, utan en helt annan fysikalisk effekt: Venus atmosfär är 

nämligen 92 gånger tätare än jordens, vilket gör att trycket vid markytan är enormt.  

27. Vilka faktorer har styr klimatet? 

Både i det långa geologiska perspektivet och under vissa extrema omständigheter verkar koldioxid ha 

haft en betydelse för klimatet. Men det har skett i ett samspel med andra kraftfulla faktorer, och i 

kortare historiska perspektiv är 

sambandet inte alls tydligt. 

Under de senaste 150 åren är verkar 

det istället vara solintensiteten som 

varit de avgörande faktorn. Eftersom 

solaktiviteten varierar cykliskt varierar 

också energiinflödet till jorden, och 

sambandet mellan variationerna i 

solaktivitet och temperatur på jorden 

är mycket tydligt, även flera tusen år 

tillbaka i tiden (t.v. och nedan).  
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Koldioxidhalten har länge varit för 

låg för att förklara de klimat-

förändringar och värmeperioder 

som förekommit under åtmin-

stone de senaste 10 000 åren, och 

de observationer som diskuterats 

ovan talar varken för att klimatet 

är så känsligt för koldioxid som 

katastrofscenarierna förutsätter, 

eller att uppvärmningen just sedan 

50-talet skulle vara en 

växthuseffekt. 

En invändning mot att solintensi-

teten skulle ha haft en avgörande 

betydelse för den globala upp-

värmningen sedan 1950 är att 

variationerna är små och att sol-

aktiviteten minskat sedan 1995, 

för att därefter ha gått in i en kall fas, samtidigt som temperaturen skenat… eller, har den? Det är ju 

faktiskt tveksamt om temperaturen verkligen stigit på det sätt som NASA-GISS och NOOA påstår.  

Dessutom kan solen ha haft betydelse 

även indirekt. Fysikern Henrik 

Svensmark har visat att det finns ett 

omvänt samband mellan solvinden och 

kosmisk strålning, som i sin tur verkar ha 

betydelse för molnbildningen på jorden 

(t.v.). Stark solvind skyddar jorden från 

kosmisk strålning, vilket medför färre 

låga, vita moln och därmed att mer 

solljus når jordytan, som blir varmare. 

Svagare solvind släpper igenom mer 

strålning vilket gynnar bildningen av mer 

låga, vita moln, som reflekterar mer 

solljus och därmed kyler jorden. 

Sambandet mellan kosmisk strålning och 

molnbildning (nedan t.v.), och det 

omvända sambandet mellan sol-aktivitet 

och kosmisk strålning (t.h.): 

Sambandet mellan kosmisk strålning och 

temperatur kan beläggas miljontals år 

tillbaka i tiden (nedan t.v), och är tydligt 
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även under de senaste 60 åren (nedan t.h., temperaturserie från radiosonder). 

 

 

 

 

 

 

 

Jämför man med temperaturgrafen från NASA-

GISS (t.h.) så stämmer allt också hyggligt fram till 

1990, då kurvorna plötsligt går åt motsatta håll 

(t.h.). Frågan är dock om detta är ett bevis mot 

sambandet mellan kosmisk strålning och 

temperatur, eller på att det är något allvarligt fel 

med de tolkningar av temperatur-data från 

markstationerna som NASA-GISS/NOAA levererar. 

Till och med från månad till månad ändrar NASA-

GISS sina data från mark-stationerna för att göra 

temperaturkurvan allt brantare. Den blir samtidigt 

alltmer avvikande från satellitdata. Därför görs det 

försök att justera även satellitdata från RSS uppåt, 

t.e.x av Carl Mears and Frank Wentz, men Roy 

Spencer avslöjar dem:  “The evidence suggests that 

the new RSS v4 MT dataset has spurious warming due to a lack of correction for calibration drift in the 



15 
 

Allt du behöver veta om KLIMATHOTET 

NOAA-14 MSU instrument. Somewhat smaller increases in their warming trend are due to their use of a 

climate model for diurnal drift adjustment, compared to our use of an empirical approach.” 

I stora drag verkar den uppvärmning som pågick mellan 1980 och 2000, liksom utvecklingen därefter, 

kunna relateras till variationer i molntäcket. (Nedan - Obs att skalan för molntäcket till höger i 

diagrammet nedan är inverterad). Korrelationen är inte perfekt, eftersom den globala 

medeltemperaturen påverkas av många olika faktorer varav många är tillfälliga och bara orsakar ett 

bakgrundsbrus av väderskiftningar till de längre klimattrenderna.  

 

Klimatet förändras i cykler som utspelas över olika tidsperioder. Där finns bland annat en längre 230-årig 

solcykel (de Vries) och en kortare 65-årig oceancykel som samspelar (nedan). Under 1900-talet har vi 

upplevt en uppvärmande del av den längre 230-årscykeln, som modulerats av en kortare 65-års-cykel. 

När båda cyklerna samverkade mellan 1980 och 2000 blev effekten extra stark, vilket gav upphov till 

oron för en hotande global uppvärmning. 
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Till skillnad från solen genererar haven ingen värme, men de är väldiga energireservoarer, som fördelar 

solvärmen över tid och rum. ”The Pacific Decadal Oscillation” (PDO) i Stilla havet och ”The Atlantic 

Multidecadal Oscillation” (AMO) i Atlanten, har båda ett tydligt samband med temperatur-

förändringarna på jorden (nedan). Notera hur en varm fas av PDO sammanfaller med den period av 

uppvärmning mellan 1980 och 2000 som fått så stor betydelse för hypotesen om en pågående global 

uppvärmning som orsakas av koldioxid. Kanske borde vi istället oroa oss för att vi i så fall står inför en 

period där båda cyklerna samverkar till avkylning. 

 

Klimatet är ett komplicerat fenomen som vi ännu inte helt förstår oss på, och självklart spelar även 

växthusgaser en roll. Men atmosfärfysikern Richard Lindzen har antagligen rätt: tanken att komplexa 

fenomen som klimatförändringar skulle vara ”simply a matter of the response to a single forcing, CO2 (or 

solar forcing for that matter), represents a gigantic step backwards in the science of climate”. 

En förbisedd faktor i sammanhanget är dock mänsklig manipulation av temperaturdata: 
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28. Hur påverkas växtligheten av ökad koldioxidhalt? 

När koldioxid beskrivs som en luftförorening kan det vara värt att påminna sig om att denna gas 

har samma betydelse för växtlivet som syre har för alla djur som andas. Det är en fantastisk 

symbios som håller oss vid liv, 

där växter producerar det syre 

vi behöver, och vi producerar 

den koldioxid de behöver. 

Koldioxidhalten har varit betyd-

ligt högre på jorden under livets 

tidiga utveckling än den är idag. 

Faktum är att koldioxidhalten 

under lång tid varit farligt låg. 

Under 200 ppm får växter svårt 

att överleva, och de växer allt 

bättre ju högre halten är. I moderna växthus tillsätter man därför koldioxid mångdubbelt halten 

i atmosfären. Högre koldioxidhalt innebär inte bara att växterna får rikligare tillgång till denna 

livsnödvändiga och tillväxtbefrämjande gas, utan också att de behöver färre porer i bladen för 

att fånga in den. Det betyder i sin tur att växten förlorar mindre vatten, och kan överleva i ett 

varmare och torrare klimat. 
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Det kanske var tur för livet på jorden att människan lärde sig bränna fossila bränslen och återföra den 

koldioxid som genom årmiljoner lagrats i marken till atmosfären: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en grönare jord ökar förstås jordbrukets avkastning, så att miljontals fler människor kan äta sig 

mätta och färre behöver svälta och dö av näringsbrist. Även i det torra Sahelbältet. Koldioxid räddar liv. 

29. Hur påverkas mänskligheten av ökade koldioxidutsläpp? 

I takt med att människans utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen ökat har alla 

parametrar för välstånd och livskvalitet också ökat. 
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Det har också blivit uppenbart att fattigdom inte beror på överbefolkning, utan att överbefolkning är en 

följd av fattigdom. I takt med att jordens befolkning fått det bättre tack vare modern teknologi driven av 

fossila bränslen har också befolkningsökningen avstannat. 

        

Inte minst har människans förmåga att stå emot vädrets makter ökat tack vare all den teknologi som 

fossila bränslen har möjliggjort. Istället för att göra klimatet farligt har alltså de fossila bränslena bidragit 

till att göra människan tryggare när stormar, torrperioder, översvämningar och skogsbränder härjar. 

Naturen ger oss inte ett säkert klimat som vi gör farligt, utan ett farligt klimat som vi gör säkert (en 

träffande formulering från Alex Epstein). Sedan 1920 har ”klimatrelaterad död” minskat med 97%!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Håller de fossila bränslena på att ta slut? 

I samband med oljekrisen i början av 1970-talet började man varna för att de fossila bränslena 

skulle ta slut, och att vi därför behövde hitta förnyelsebara energikällor. Man talade om att vi 

skulle nå ”peak-oil”, dvs den maximala oljeproduktionen redan före år 2000, och därefter skulle 

tillgången på olja börja minska. Men det har visat sig bygga på ett missförstånd av hur den 

mänskliga uppfinningsrikedomen fungerar, och vad en ”naturresurs” är. Naturen har inte gett 

oss en viss mängd naturresurser, som vi efter hand gör slut på om vi inte hushållar. Det är vi 
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människor som skapar dessa resurser 

genom att uppfinna nya teknologier. Innan 

vi tämjde elden var den ingen resurs, utan 

bara farlig. Och innan vi hade verktyg var 

inte trä en resurs. Oljekällor har varit kända i 

tusentals år, och har förvandlats till ”fossila 

bränslen” genom mänsklig 

uppfinningsrikedom. Och tvärtemot vad alla 

trodde har tillgångarna på fossila bränslen 

ökat betydligt mer än konsumtionen, 

eftersom vi kommit på nya sätt att utvinna 

och distribuera dem.  

Nu kända reserver av fossila bränslen beräknas 

räcka i 3 000 år. Men innan dess är det mer än 

sannolikt att vi hittat nya, lika billiga, effektiva 

och pålitliga energikällor. 

Och precis som vi lärt oss att förbränna kol, olja och gas med allt renare teknik, så kommer vi med all 

säkerhet också lära oss att hantera negativa aspekter av dessa energiformer. 

31. Kan sol- och vindkraft ersätta de fossila bränslena? 

Det finns en tydlig tendens i debatten att överdriva nackdelarna med fossila bränslen och samtidigt 

försköna möjligheterna med de sk förnyelsebara energikällorna. 

Jag vill vara extremt tydlig med att jag inte är emot någon energikälla i princip. Jag anser bara att vi ska 

se sakligt på för- och nackdelarna med olika teknologier. Nu när smogen från bilavgaser inte längre ligger 

tung över våra städer, och kolkraftverken kan producera el med minimala utsläpp, är det kanske framför 

allt de fossila bränslenas påstådda betydelse för ”klimathotet” som används som argument för de 

förnyelsebara energikällorna. Men om man inte tror att fossila bränslen är på väg att förstöra 

livsmöjligheterna på jorden, utan tvärtom gör jorden till en allt bättre och säkrare plats att leva på, så 

framstår nackdelarna med de förnyelsebara energikällorna tydligare. 

Fördelarna med fossila bränslen är att de är en billig, pålitlig och koncentrerad energikälla som finns i 

överflöd och är lätt att distribuera. Därför kan vi bygga trygga samhällen på dem. Ingen vet vart 

utvecklingen tar vägen med sol- och vindkraft, 

men det är ingen tvekan om att det görs 

fantastiska framsteg. Trots enorma satsningar 

på forskning och teknikutveckling bidrar sk 

förnyelsebara energikällor dock bara med 

någon procent av världens energikonsumtion 

än så länge. Idag täcker sol- och vindkraft 

0,4% av världens energikonsumtion, och även 

de mest optimistiska prognoserna räknar inte 
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med att dessa energikällor ska kunna öka till mer än 2,2% år 2040. 

Tyskland är nog det land som 

kommit längst, men när man 

påstår att sol- och vindkraft kan 

bidra med ”upp till” 25% av 

energibehovet, så betyder det inte 

”kontinuerligt” utan ”punktvis”. 

Och det är, än så länge, dessa 

energikällors största nackdel, att 

de är opålitliga. Men den dag 

denna energi kan lagras och 

fördelas över tid på ett effektivt, 

säkert och miljövänligt sätt 

förändras naturligtvis allt. Som det 

är idag har Tyskland paradoxalt 

nog varit tvunget att bygga ut 

kolkraften för att ha i reserv när 

sol- och vindkraften fallerar. 

32. Sol- och vindkraft är väl förnyelsebara och miljövänliga energikällor? 

Även om man kan få intrycket att sol- och vindkraft är rena energiformer som finns där nästan helt gratis 

i outsinliga mängder, så har de i själva verket vissa grundläggande problem som gör att de varken är 

förnyelsebara eller helt miljövänliga: även om det finns mycket sol och vind, så är energin glest utspridd 

och kraftigt varierande. Den kräver industriell teknologi för att koncentreras, och back-up-energi för att 

det inte ska bli ständiga elavbrott när solen inte skiner och vinden inte blåser.  

Både sol- och vindkraftverk tillverkas av material som inte är förnyelsebara, och så länge det inte finns 

effektiva metoder att lagra 

elenergi kommer fossila bränslen 

att behövas för att ge stabil 

tillgång till energi. De kräver 

fossila bränslen för att produceras 

och transporteras, och innehåller 

mineraler som bryts i gruvor med 

en mycket ohälsosam miljö. Även 

dessa nackdelar kan förstås 

minimeras efterhand med hjälp av 

teknologi och miljölagstiftning. 

Effektiviteten i solpanelerna kan 

efter hand ökas så att de landytor 

som krävs inte längre är så 

enorma som idag, och 

vindkraftverken kan utformas så 
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att de inte längre dödar tusentals fåglar eller förfular miljön.  

Så här ser det för övrigt ut där man bryter de sällsynta och mycket giftiga jordmetaller som krävs 

för att bygga vindkraftverk (satellitbild): 

 

Men lika lite som man kan döma ut de fossila bränslena på grund av deras avigsidor, utan att se till deras 

fördelar, kan man förstås avfärda sol- och vindkraft för att även de har nackdelar. Ett ansvarsfullt 

moraliskt ställningstagande kräver att vi väger för- och nackdelar mot varandra. 

Det är val ganska troligt att vi kommer att hitta på nya sätt att utvinna energi som är både billigare och 

bättre än allt vi kan föreställa oss idag. Sannolikt kommer dock alla energiformer att ha både för- och 

nackdelar. Det viktiga är att vi bedömer dem med tanke på båda. Idag anser jag att vi bedömer de fossila 

bränslena för hårt enbart utifrån nackdelarna, som dessutom överdrivs dramatiskt, medan man helt 

glömmer bort de överväldigande positiva fördelarna. 

33. Är det verkligen möjligt att alltihop är en konspiration? 

Flera gånger har svaren på frågorna ovan innehållit antydningar om att det förekommer manipulationer 
av data på respekterade institutioner och myndigheter. Det är svårt att svälja för vem som helst. I viss 
utsträckning kan det säkert handla om misstag eller att olika beräkningsmetoder ger upphov till 
skillnader i resultat mellan olika forskare och forskargrupper, men det räcker inte som förklaring.  
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Den omständighet som talar tydligast för att allt inte står rätt till tycker jag själv är hur starkt myten om 
konsensus hävdas bland de forskare som tror på klimathotet, och att skeptiker marginaliseras, förtalas 
och förföljs. Dessutom är det uppenbart att vissa grundläggande fakta förtigs, till exempel att 
växthusgasernas värmande effekt ökar logaritmiskt.  

Frågan om varför forskare, institutioner, medier och miljöorganisationer skulle lura hela världen att vi 
står inför en katastrof som kräver en fundamental omställning av hela samhället är betydligt svårare att 
svara på än de tidigare 32 frågorna. Det blir mest spekulationer. Men slutsatserna av mina svar på dessa 
frågor är oberoende av om jag dessutom kan svara på den nog så viktiga och intressanta 33:e frågan. Allt 
talar för att katastroflarmen är dramatiskt överdrivna, och att människan bara marginellt påverkar 
klimatet. Däremot kan det ju hända att jag har missat eller missförstått de vetenskapliga argumenten i 
något avseende. Ingen tvekan om det. Men svaren på de två första frågorna står kvar orubbligt. Något 
stämmer inte.  

Men är det verkligen möjligt att tänka sig att klimathotet bara är en konspiration? Med så många 
människor inblandade...? Någon borde ha trätt fram och avslöjat den? Hmm… 

Ordet ”konspirationsteori” för tankarna till medveten manipulation, och det tror jag faktiskt 
förekommer. Men det betyder inte att det började så, eller att alla som ”tror” på klimathotet är med i en 
hemlig klubb. De flesta är inte medvetna konspiratörer, utan följer bara med på tåget ("the gravy-train", 
som det så träffande heter på engelska) och njuter fördelarna. De flesta är sannolikt övertygade om att 
de gör något gott och rätt, även om det är obegripligt att en del respekterade forskare som redan har sitt 
på det torra använder ohållbara argument när de borde veta bättre. 

Från början var global uppvärmning både seriös och rimlig som vetenskaplig hypotes. Men den blev snart 
en ”omhuldad” teori, som gav medvind åt miljöorganisationer och en viss politisk agenda, inte bara 
miljöpartiernas utan också vänsterns, globalismens och till slut alla partier som vill bli tagna på allvar. 
Klimatfrågan lät sig transponeras till en etisk fråga om ansvar för våra barnbarn liksom till en fråga om 
global rättvisa. Den passade också som hand i handske för statens inneboende intresse att reglera, 
kontrollera och breda ut sitt inflytande i samhällskroppen. När det började höjas röster som talade emot 
hypotesen om global uppvärmning hade redan en hel generation forskare byggt sina karriärer, sin 
forskningsfinansiering och sitt livsuppehälle på den, och istället för att börja betvivla den började man 
justera den och anpassa den. Om inte atmosfären blev varmare, så kanske värmen hade sugits upp av 
havsdjupen, och så vidare. För vanliga forskare är det, till en viss gräns, en legitim process att försöka 
”rädda” sin teori, men till slut måste man vara beredd att överge den. Om det ständigt kommer vissa 
grunddata som bekräftar teorin (temperaturkurvor från NASA-GISS, till exempel) kan dock justeringarna 
kännas motiverade hur länge som helst. Och när det gäller klimathotet läggs ingen kraft alls på det som 
ska vara vetenskapens adelsmärke, att försöka falsifiera hypoteser. De som frågasätter den ”ohuldade 
teorin” blir brännmärkta som ”förnekare”. 

I själva verket krävs det inte så många personer för att vidmakthålla illusionen om ett klimathot. Det 
räcker med några inflytelserika chefer på NASA-GISS, NOOA och ett antal andra organisationer som 
kontrollerar data från temperaturmätningarna. Alla andra baserar sina uppfattningar på dem. Och 
många har en hel del att tjäna på att illusionen vidmakthålls. 

Vad dessa inflytelserika personer drivs av får man möjligen en viss inblick i genom att läsa de email som 
läcktes från CRU och orsakade den sk Climate-gate-skandalen. Det är inte bara lätt att få uppfattningen 
att ett antal forskare medvetet manipulerade data, och att de gjorde det av ideologiska skäl, för "our 
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cause". Här handlar det i så fall om drivkrafter med rötter i vänster- och miljörörelserna, som är 
antikapitalistiska och anti-industriella. Inom miljörörelsen finns en starkt romantiserad bild av naturen 
som ett harmoniskt idealtillstånd som människan i så stor utsträckning som möjligt ska lämna orörd, och 
som hotas av människans industrialism och kapitalistiska girighet. Klimathotet har blivit miljörörelsens 
bräckjärn mot allt detta och för en samhällsutveckling "i harmoni" med naturen. Den gamla 
vänsterrörelsen hade naturligtvis sina egna skäl att vara emot kapitalismen, och sögs i stor utsträckning 
upp av just miljörörelsen. 

Men det finns även krassa skäl för människor att fortsätta saluföra klimathotet. Al Gore har blivit 
multimiljonär, nobelpristagare och Oscarsvinnare. Och miljörörelsen lever på att det finns miljöhot, ju 
allvarligare desto bättre. Det är det som gör att medlemmar strömmar till och att organisationerna får 
inflytande och prestige. Även medierna har allt att vinna på en hotande miljökatastrof.  

”Johan Rockström: 

Värmeböljan i Arktis är en 

chock” 
 

Men den här gången ger SvD (26/12 2016) en 

vink om sanningen: 

”Värmebölja på Nordpolen 

– storm ger plusgrader” 

Mild luft (0–10 grader) har alltså drivits upp över Svalbard. Att det samtidigt var -40 grader på Grönland 

och i Sibirien är det dock ingen som berättar: 

 

Även politiker, som vinner röster på att framstå som handlingskraftiga när människor är oroliga för 
planetens överlevnad, tjänar på klimathotet. Klimathotet är också ett starkt argument för att öka statens 
makt och kontroll, nationellt och globalt, och driva världens utveckling i en viss ideologisk riktning. FN:s 
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klimatpanel är inte från början ett vetenskapligt projekt, utan politiskt, och dess syfte var redan från 
början att hitta bevis för att människan är orsak till en hotande klimatförändring, inte att undersöka 
saken förutsättningslöst.  

Sist, men inte minst, har även forskare mycket att vinna på att överdriva exempelvis miljöhot. Enorma 
summor pengar har strömmat till klimatforskningen, och idag är det nästan omöjligt att få 
forskningsanslag om man inte på något sätt relaterar sina projekt till klimathotet. Undra på att det blir 
många vetenskapliga artiklar i träffbilden när man söker på begrepp som knyter an till klimathotet. 

För de enskilda forskarna handlar det kanske inte om stora pengar, men likväl om forskningsanslag, 
levebröd och karriär. 

”Follow the money” brukar man säga, och många undrar just vem som kan tjäna pengar på att propagera 
för en hotande katastrof. Det är väl ändå bara kostsamt? Javisst, för skattebetalarna: 

Inte minst har också de 150 länder i FN som kallar sig U-länder, bland annat Kina och Indien, mycket att 
vinna på klimatavtalen – med all rätt enligt dem som anser att ”Västvärlden” har en kolonial skuld att 
betala (inte minst Barack Obama, se hans självbiografi Dreams from my father). Miljarder dollar flödar 
från USA och Europa till dessa länder, samtidigt som de är undantagna från kraven på minskad 
användning av fossila bränslen (vilket givetvis i sig är utmärkt). Om detta är bra eller dåligt är kanske 
mest en ideologisk fråga, men det ger ytterligare en pusselbit till frågan om vad som driver FN:s 
klimatpanel. Därtill bör naturligtvis även uppmärksammas att Margaret Thatcher var en av de starkaste 
pådrivarna för bildandet av FN:s klimatpanel, helt enkelt för att hon på så sätt ville ge kärnkraften 
medvind, för att hon ville frigöra Storbritannien från beroendet av kol – och, inte minst, sig själv från de 
bångstyriga kolgruvearbetarna och deras envisa strejker under fackföreningsledaren Cargill. 

Alla dessa olika faktorer, i kombination med de psykologiska effekterna hos folkmassorna inför hotet om 
en annalkande katastrof, samverkar till att skapa en accelererande hysteri, där avvikande röster inte kan 
tolereras, och där hela samhällen fattar irrationella beslut som i sig själva hotar både demokratin, miljön 
och civilisationen som vi känner den. 
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Den stämning som successivt piskats upp gör det på sätt och vis begripligt att inte ens bildade människor 
agerar och tänker rationellt. Vi står ju inför en katastrof, temperaturkurvorna pekar brant uppåt, isarna 
smälter, havsytan stiger och det stormar rejält då och då. Ingen har tid att kolla hur det faktiskt står till 
med isbjörnarna, eller lusläsa forskningsrapporter om överväldigande konsensus som ikoniska 
institutioner som NASA hänvisar till, "de som landade på månen". Och så länge katastrofhotet betalar 
lönen är drivkraften att ifrågasätta det svag. 

34. Är inte skeptikerna köpta av oljebolagen? 

Den dominerande berättelsen om klimatskeptikerna är att de är betalda av fossilbränsleindustrin för att 
göra allt för att så tvivel om klimathotet. Man drar gärna paralleller till 50-talet, då tobaksindustrin 
anställde forskare som skulle fokusera på att lyfta fram positiva effekter med rökning och angripa 
svagheterna i hypotesen om ett samband mellan rökning och cancer, vilket naturligtvis går att göra i alla 
vetenskapliga teorier, eftersom det aldrig finns någon 100-procentig sanning – inte ens när det gäller 
evolutionsteorin. Men det säger ingenting alls om klimatvetenskap eller de forskare som är skeptiska till 
klimathotet. ”Konsensusvetenskap” är i så fall minst lika komprometterad av historiska exempel. 

Det finns definitivt ekonomiska kopplingar mellan oljeindustrin och olika konservativa tankesmedjor som 
bedriver klimatskeptisk forskning och anordnar konferenser om klimatfrågan, och det är ju inte så 
konstigt att en industribransch vill försvara sig mot kritik som hotar dess existens.  

Visst ska man vara uppmärksam och källkritisk när kapitalstarka intressenter blandar sig i vetenskapen. 

Men det finns alltid kapitalstarka intressenter bakom forskning, om inte företag så staten, som har sina 

politiska och ideologiska intressen. Forskning måste finansieras. Men det enda som räknas är till sist 

fakta. Stanley B. Prusiner, som ensam fick nobelpriset i medicin 1997 för upptäckten att prioner orsakar 

Scrapie och Creutzfeldt–Jacobs sjukdom, finansierades av Tobaksindustrin, men hade inte fel för det. 

Anledningen var att ingen annan tog hans hypotes på allvar. 

Och om det nu är så att vi inte står inför ett klimathot, och att människan i vilket fall som helst inte kan 

påverka klimatet särskilt mycket, då faller ju ett av de viktigaste negativa argumenten mot den industri 

som förser oss med billig, effektiv och lättillgänglig energi från fossila bränslen som vi kan bygga 

välmående, trygga och bekväma samhällen med. 

All teknik har nackdelar, men man kan inte bedöma en teknik enbart utifrån dess avigsidor. De flesta 

glömmer helt bort att väga in allt positivt som användningen av fossila bränslen ger oss. Och ingen 

påpekar det uppenbara att många av de problem som fanns på 1970-talet är lösta idag. Smogen hänger 

inte längre tung över våra städer, och kolkraftverk kan renas. Allt är inte perfekt, men utvecklingen de 

senaste 50 åren borde vara uppmuntrande. 

En mycket stor del av de forskare jag stiftat bekantskap med i klimatsammanhang är pensionerade, och 

har sitt uppehälle tryggat. De som är yngre får däremot ofta betala ett högt pris – de blir av med sin 

finansiering, marginaliseras och smutskastas. Att några av dem söker sig till de enda finansiärer som är 

villiga att betala är inte förvånande. Men det betyder inte att de låter sig korrumperas. Det måste i så fall 

bedömas utifrån den vetenskap de presterar. 
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35. Varför är klimathotet så allvarligt? 

Man hör ibland uppfattningen att det väl ändå inte kan skada att vi ställer om till förnyelsebar energi. 

Det är väl en billig och bra försäkring om det trots allt skulle visa sig att en klimatkatastrof är på väg, 

oavsett om den är orsakad av oss eller inte? 

Men sanningen är att de åtgärder som kan vidtas har mycket liten effekt, även om man utgår från FN:s 

klimatpanel, även om vi skulle stänga av all förbränning av fossila bränslen – dvs släcka ner all civilisation 

- idag. Det är som att köpa en bilförsäkring som kostar mer än själva bilen och som bara betalar ut en 

bråkdel om bilen brinner upp. Det handlar om 250 miljarder dollar per år som fortsatt behöver satsas för 

att fullfölja klimatavtalen, istället för att på att lösa verkliga och akuta problem: fattigdom, tillgång till 

rent vatten, hälsovård, elektrifiering, bostäder, kommunikationer, utbildning, industrialisering osv.  

Och ändå är de åtgärder som världens länder 

kommit överens om nu nästan helt betydelselösa, 

och kommer inte ens enligt FN:s klimatpanel att 

påverka den globala medeltemperaturen mer än 

ytterst marginellt med hundradelar av en grad. För 

att verkligen göra effekt skulle i princip all 

användning av fossila bränslen behöva avbrytas 

omgående, och det är skulle ändå inte betyda 

särskilt mycket för klimatet, ens om man utgår 

från vad FN:s klimatpanel säger. Även om hela 

USA stängdes ner helt och hållet idag skulle den 

globala medeltemperaturen bara sänkas med 

några hundradelar av en grad.  

Detsamma gäller Europa eller Australien. 

Däremot skulle det få större effekt om Kina och 

Indien stängde av all sin kolbaserade 

energiproduktion, och om inga länder i Afrika får 

tillgång till fossila bränslen, men det skulle 

naturligtvis leda till en mänsklig katastrof och 

sätta stopp för all utveckling.Billig, pålitlig och 

lättillgänglig energi är nyckeln till välstånd och 

livskvalitet: belysning, rent vatten, avancerad sjukvård, 

kylskåp/AC, tvättmaskin, spis, uppvärmning, transporter, 

moderna hus osv., och till största del handlar det om 

fossila bränslen. Över en miljard människor saknar 

tillgång till elektricitet. Vedeldning dödar, och bara kol är 

tillräckligt billigt, pålitligt och tillgängligt för att utgöra 

ett möjligt alternativ. Vedeldning leder till också till 
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kalhuggningsom till slut orsakar ekologiska katastrofer. Jämför exempelvis växtligheten i Haiti med 

Dominikanska republiken. 

Fossila bränslen är ännu så länge också helt överlägsna 

när det gäller att göra samhällen säkra för väder- och 

klimatutmaningar, vare sig det handlar om stormar och 

översvämningar eller torka och skogsbränder. För att inte 

tala om jordbävningar och andra naturliga katastrofer. 

Ingen behöver förvånas över att Haiti drabbas mycket 

hårdare av oväder och jordbävningar än grannen 

Dominikanska republiken (nedan). 

Fattigdom beror givetvis inte i sig på brist på energi, 

snarare tvärtom. Men det är inte genom att sluta 

använda fossila bränslen, eller lägga hinder för fattiga 

länder att göra detsamma, som vi bäst bidrar 

till välstånd och säkerhet i världen. Och de 

mångmiljardbelopp som nu läggs varje år på 

en sannolikt helt onödig omställning av 

energisystemen borde mycket hellre användas 

till att ge människor tillgång till den livskvalitet 

och det välstånd som ett industrialiserat 

samhälle kan erbjuda.  

Uppståndelsen kring klimathotet drar 

uppmärksamhet, resurser och engagemang 

från en rad högst problem som plågar miljontals människor i form av sjukdomar som malaria och AIDS, 

och verkliga hot mot hela mänskligheten som exempelvis antibiotikaresistenta bakterier. 

Klimatfrågan handlar också om ideologi – kapitalism versus statlig kontroll – men berör också 

forskningens integritet och tilltron till vetenskap, medier och politiker. Rent etiskt har vi kanske att göra 

med ett formidabelt bedrägeri, som både riskerar att leda till stora politiska misstag och har skapat ett 

obehagligt tankeförtryck. 

En allvarlig aspekt av klimathotet är naturligtvis också politiseringen och korruptionen av 

forskarsamhället, som underminerar tilltron till den vetenskapliga metod som den västerländska 

civilisationen är byggd på. 

Sist, men inte minst, har klimathotet orsakat en utbredd oro, där barn världen över känner ångest över 

att vi håller på att förgöra livet på jorden. 
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Sammanfattning och slutsatser 

Det ser faktiskt ut som om klimathotet verkligen är skapat av människan, men inte med hjälp av 

växthusgaser, utan med forskningsfusk och propaganda, som leder till beslut som riskerar 

mänsklighetens liv och hälsa. 

1. Det råder långt ifrån konsensus om klimathotet, som inte bara handlar om grundläggande fysik 

utan också om komplexa och kontroversiella vetenskapliga frågor om klimatets känslighet för 

växthusgaser. 

2. Mätningar med både satelliter, väderballonger, tidvattenmätare och automatiserade sjunkbojar i 

det världsomspännande ARGO-systemet talar entydigt för en låg klimatkänslighet, och stämmer 

väl överens med att de klimatförändringar som observerats har naturliga orsaker som inte har 

med koldioxid eller förbränning av fossila bränslen att göra. 

3. De temperaturdata som talar för en hög klimatkänslighet och därmed stämmer överens med 

hypotesen att växthusgaser producerade av människan är huvudorsak till en sedan 1950-talet 

pågående global uppvärmning bygger på osäkra, opålitliga, svårtolkade och uppenbart 

manipulerade data från osäkra mark- och fartygsbaserade mätstationer, och som ändå har fått 

stort genomslag genom att levereras av respektingivande, men korrumperade och politiserade, 

statligt finansierade organisationer som NASA-GISS, NOAA och FN. 

4. De extrema väderfenomen som förutsägs av hypotesen om hög klimatkänslighet kan fram till 

idag inte observeras. 

5. Den globala medeltemperaturen har stigit åtminstone sedan mitten av 1800-talet fram till 

millennieskiftet 2000, nästan helt av naturliga orsaker och i mycket liten utsträckning beroende 

på att människan producerar växthusgaser. Hälften av temperaturökningen skedde före 1940, 

innan vare sig koldioxidhalten i atmosfären eller förbränningen av fossila bränslen ännu ökat 

tillräckligt för att påverka klimatet, och mellan 1940 och 1980 sjönk temperaturen, samtidigt 

som förbränningen av fossila bränslen tog fart på allvar. Uppvärmningen mellan 1980 och 2000 

beror sannolikt på variationer i solintensiteten, svag molnbildning och cirkulationscykler i haven. 

Data från satelliter och väderballonger visar att den globala medeltemperaturen nu varit 

oförändrad i 15–20 år.  

6. Temperaturökningen sedan mitten av 1800-talet utgör sannolikt inte ens ett problem, eller 

åtminstone inte ett allvarligt problem.  

7. Den massmediala bilden av hotande katastrof är en dramatisk fiktion. Den har ofta inget 

vetenskapligt stöd, utan bygger på fantasifulla spekulationer inspirerade av datorsimulerade 

worst case-scenarier med en orealistiskt hög klimatkänslighet inbyggd. 

8. Fossila bränslen är billiga, effektiva, lättillgängliga och pålitliga, och spelar därför en avgörande 

roll för mänsklighetens välfärd, utveckling och motståndskraft mot klimatförändringar, medan 

alternativen ännu är inte realistiska.  

9. Även drastiska åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid får knappt mätbara effekter, även 

enligt FN:s klimatpanel, men kostar ofantliga summor som istället kunde läggas på att lösa andra 

akuta problem för mänskligheten och göra våra samhällen mer motståndskraftiga mot 

klimatförändringar med hjälp av de bästa energikällor som finns, tills vidare fossila bränslen. 
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Det faktum att CO2 och människan sannolikt inte har så mycket med klimatförändringar att göra, och att 

de klimatförändringar vi ser idag verkar milda, betyder inte att vi inte kan komma att drabbas av 

dramatiska och till och med katastrofala klimatförändringar ändå. Men i så fall ska vi nog vara mer 

oroliga för kyla än för värme. Dels för att vi lever i en geologiskt sett unikt kall period då de mer 

dramatiska och livsfarliga klimatförändringar som förekommit de senaste 5 miljoner åren är istider, 

medan de korta värmeperioderna mellan dessa varit tider då livet kunnat blomstra, och dels för att kyla 

är farligare och svårare att anpassa sig till än värme, åtminstone så länge inte någon av de mycket 

sällsynta katastrofer som den under Ordovicium, drabbar jorden. Och när det blir kallt, då behöver vi 

mycket energi, som inte kommer att kunna komma från sol, vind och vatten. 

POST SCRIPTUM 

1. Konsensus 

Av min redovisning framgår att klimathotet vilar på två fundament: konsensus och temperaturkurvorna 

från NASA-GISS och NOAA. 

Opinionsmässigt är den påstådda enigheten bland forskarna det kraftfullaste argumentet, men det är i 

sin tur helt avhängigt av temperaturkurvorna. Om man inte kunnat hänvisa till de brant stigande 

temperaturerna skulle forskarvärlden vara svår att övertyga. Men så snart de flesta är övertygade om att 

klimatet är väldigt känsligt för växthusgaser köper de och att därmed något allvarligt håller på att ske. 

Om det ”bevisligen” pågår en kraftig global uppvärmning blir alarmistiska katastrofscenarier hotfulla på 

riktigt, och man kommer att förvänta sig att vädret löper amok, och snart sagt varje avvikelse från det 

normala i vädret kommer att kunna förklaras med den globala uppvärmningen, och därmed också 

bekräfta att den pågår. Vare sig det blir ovanligt varmt eller ovanligt kallt, om det stormar eller inte 

stormar, om det regnar onormalt mycket eller är onormalt torrt, om det kommer mycket snö eller ingen 

snö osv, så kan det förklaras med global uppvärmning: ”Se där! Det var ju det vi sa, att vädret skulle bli 

annorlunda”.  Det är därför begreppen ”climate change” eller ännu hellre ”climate disruption” blivit så 

populära: Global uppvärmning antas rubba balansen i klimatsystemen, och orsakar på så vis ”onormalt 

väder”. Att onormalt väder i själva verket är helt normalt (som The Brisbane Courier konstaterade redan 

1871, se nedan) är det ingen som tar hänsyn till, eftersom man är övertygad om att det nu sker mot 

bakgrund av en snabb och extrem stegring av jordens medeltemperatur.  
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Denna extrema globala uppvärmningstrend är också svår att förklara med naturliga orsaker, och 

tillsammans med kurvan över den snabbt ökande koldioxidhalten, som bevisligen har ett starkt samband 

med den ökade förbränningen av fossila bränslen, blir det skenbart helt uppenbart att klimathotet är 

orsakat av människan. 

Det är alltså av avgörande betydelse för 

klimatalarmismen att vidmakthålla 

illusionen om global uppvärmning med 

hjälp av manipulerade temperaturkurvor 

från respekterade och prestigefyllda 

institutioner. 

Fram till 2013 hade det sina problem att 

bevisa att det fanns en överväldigande 

enighet i forskarvärlden om att det pågår 

en allvarlig klimatkris orsakad av 

människan. Undersökningarna höll låg 

kvalitet och förutsatte en del 

ovetenskapliga trick för att ge intryck av 

det man ville att alla skulle tro. 

Sedan dess har det kommit nya 

undersökningar, till exempel Cook et al 

2016, numera tillagd bland källorna på 

NASA-GISS hemsida1, som sägs visa att det 

råder 90–100% konsensus i klimatfrågan. 

Det är en ”metastudie av metastudier”, 

som sammanfattar 14 olika studier av 
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graden av konsensus i klimatfrågan. Men i underlaget ingår även de fyra studier jag nämnde i kapitel 1, 

och som får en lite djupare analys i not 1 nedan, vilket naturligtvis även gör slutsatserna i denna studie 

ytterst tveksamma.  

Eftersom jag inte analyserat samtliga dessa studier kan jag inte utesluta att några av dem är oklanderligt 

genomförda och kommer sanningen nära, men det är uppenbart att åtminstone fyra av dem är helt 

otillförlitliga, och att Cook et al 2016 dessutom inte tagit hänsyn till studier som talar emot deras slutsats 

och visar en helt annan bild. Samt, givetvis, att Cook visat sig vara en vetenskapligt bedräglig figur. 

Men även om det skulle börja komma övertygande bevis på att det faktiskt råder konsensus i 

klimatfrågan kan var och en som läst vad jag skrivit ana vad som skett successivt med de officiella 

temperaturkurvorna och fått vågskålen att börja tippa över i forskarvärlden. 

2. Är världens undergång nära? 

Man kan skratta åt skämtbilder med den 

klassiska skyltbäraren, men tron att världen 

snart ska gå under har varit människans 

följeslagare i årtusenden. Det är ett social-

psykologiskt fenomen som haft inflytande   

över många människors tänkande sedan 

civilisationens gryning, eller åtminstone   

sedan den grekiska antiken. 

Denna ”katastrofism” kännetecknas av en 

starkt känslobetonad förväntan om att 

världen står inför sin snara undergång, i indisk kosmologi som en del av ett gudomligt cykliskt förlopp 

som spänner över eoner, i grekisk tro som en föreställning om att världen successivt har degenererat 

sedan den ursprungliga guldåldern, och i kristen tro som förväntan om den yttersta domen. I grekisk och 

kristen tro är världens förfall förknippat med mänsklighetens förfall. För en kristen är naturligtvis den 

yttersta tiden något som föranleder oro och ångest, men i grund och botten något positivt, nämligen 

Guds ingripande för att till sist fullända sin skapelse tillsammans med de själar som valt räddningen i 

Kristus. 

Kärnan i det budskap som Jesus predikade var att den yttersta tiden var nära, då Gud skulle döma 

människorna och skilja getterna från fåren. Det var hög tid att välja det goda och döpa sig för att bli frälst 

och få komma in i det gudsrike som snart skulle komma. Jesu lärjungar var övertygade om att detta 

skulle ske i deras egen livstid, att det var något som redan var på väg att ske.  

Denna förväntan har följt den kristna tron genom historien, av naturliga skäl särskilt accentuerat i nöd- 

och orostider, som man tolkat som ett tecken på att det varit dags. Tidpunkten för världens undergång 

har förutsagts otaliga gånger, och gång på gång fått skjutas upp utan att det påverkat föreställningens 

kraft. 

Det påminner väl en smula om hur alarmklockorna från James Hansen och hans vänner de senaste 35 

åren varnat för gång på gång varnat för att vi bara har 5, 10 eller 20 år på oss innan den globala 

uppvärmningen orsakar en förödande katastrof, men gång på gång fått skjuta upp tidpunkten.  
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Den västerländska civilisationen har sekulariserats under 1900-talet, men det förefaller som om den 

traditionella kristna apokalyptiken ändå har ett visst grepp om våra tankemönster. Vi verkar i alla fall ha 

en fallenhet för att förvänta oss att världen står inför en snar katastrof. Nog för att 1900-talets historia 

har bjudit både på katastrofer och verkliga hot mot världens fortbestånd som varit tydligt orsakade av 

människan: världskrigen, förintelsen, kärnvapenhotet. Men i många fall kan det diskuteras hur motiverad 

oron har varit, och på något sätt har föreställningen att vi lever i ett slags yttersta tider orsakade av 

mänsklig degenerering och missbruk av ”skapelsen” blivit till dominerande tolkningsram, inte bara för 

miljörörelsen, utan för hela vår kultur, som ett paradigmatiskt tankemönster. 

Detta paradigm ansluter till den antika idén om en guldålder – eller om man så vill den kristna 

paradistraditionen - genom föreställningen att naturen ursprungligen var ett harmoniskt paradis, som 

människan förstör och våldför sig på med sin girighet och kortsynthet. Räddningen för mänskligheten 

består, i bästa fall, i att ändra sitt beteende och börja leva i harmoni med naturen. Konsekvensen av 

detta paradigm är att människan ska anpassa sig till naturen och sluta försöka ändra på den till sin egen 

fördel, och ytterst sett att naturen, eller ”Planeten” har ett värde som är överordnat människan, kanske 

till och med som ett slags personifierad gudomlighet, ”Gaia”. Målet, syftet, det högsta värdet är med 

andra ord inte längre människans väl och ve, utan att naturen får vara ostörd och oförstörd. Några, men 

inte alla, går så långt att man ser människan som något onaturligt, som en cancer, som genom sin blotta 

existens hotar Planeten. För de flesta är förstås den naturliga harmonin tvärtom en förutsättning även 

för människans välbefinnande och överlevnad, och det onda som måste förgöras är bara det 

storindustriella och kapitalistiska systemet. Följden blir att man blir motståndare till allt som förändrar 

naturen, och därmed egentligen all teknikutveckling.  

Klimathotet handlar alltså också om världsbild och moral. Oron för miljö- och klimathotet, liksom 
aversionen mot storskalig industri och modern livsstil, har också sina rötter i den världsbild som började 
växa fram redan med industrialiseringen och fick sin slutliga form på 1960-talet. Industrialisering och 
urbanisering ryckte upp människor ur landsbygdsmiljöerna och skapade en skillnad mellan ”natur” och 
”kultur” som inte funnits tidigare, och där människan kontrollerar, observerar och upplever naturen som 
ett särskilt objekt som hon inte känner sig underkastad. Naturen är inte längre det självklara, ”osynliga” 
och styrande sammanhanget där människan levde sitt liv, på samma sätt som vattnet för fisken, utan 
mer av ett föremål för konst och rekreation lika mycket som för industriell exploatering. Människans 
förhållande till naturen förändrades från beroende till kontroll. 

Man kan urskilja två fundamentala sätt att se på naturen från och med denna tid: det realistiska och det 
idealistiska. För realisten var naturen ett vetenskapligt studieobjekt och en källa till naturresurser såväl 
som äventyr och njutning, medan idealisten (romantikern) såg naturen som fylld av mystik och symbolik 
och ofta besjälade naturen på olika sätt som ett religiöst subjekt. 

Men på 1960-talet kom det första och viktigaste bakslaget för industrialismen med Rachel Carsons 
berömda bok ”Tyst vår”. Efter att i hundra år betraktat det som människans självklara rätt att utnyttja 
naturen till sin egen fördel vändes plötsligt perspektivet på bara ett årtionde: människans försök att 
kontrollera naturen verkade leda till katastrof i form av förgiftning och förslösning av resurser. Ett nytt 
ideal började växa fram, där människan borde leva i harmoni med naturen, som så småningom för 
många blev ett närmast religiöst begrepp. Det förindustriella livet blev ett ideal för miljörörelsen, vilket 
tog sig ett konkret uttryck i den ”gröna vågen”, men för de flesta blev mer av en utopi som man i 
praktiken levde långt ifrån och inte hade en aning om vad den skulle innebära i praktiken.  



35 
 

Allt du behöver veta om KLIMATHOTET 

Den natursyn som genomsyrar den moderna miljörörelsen, och idag i stort sett hela samhället, skulle jag 
vilja kalla romantisk eller idealistisk, dels eftersom den är besläktad med 1800-talets besjälning av 
naturen, och dels för att den idealiserar och romantiserar livet i det förindustriella bondesamhället. 

Idag är den romantiserande natursynen närmast 
statsreligion i Sverige, liksom i hela västvärlden. Denna 
världsbild tar för självklart sant att det naturen 
kännetecknas av en naturlig men sårbar harmoni, som 
människan förstör, plundrar och förvandlar från ett 
välvilligt och rikt paradis till ett kaotiskt, utarmat och 
livsfarligt helvete. Människan är det största hotet mot sig 
själv, och kan till och med betraktas som en sjukdom, en 
cancer, på planeten Jorden. Bilder från rymden på ”den 
blå pärlan” ger ett intryck av jorden som ett magiskt 
vackert, men skört paradis med en millimetertunn hinna 
av liv. Människan bör därför ”störa” naturen så litet som 
möjligt – lämna ett så litet ”avtryck” som möjligt. Alla 
förändringar och ingrepp är potentiellt negativa, och bör 
i möjligaste mån undvikas. Därför är miljörörelsen inte 
bara emot fossila bränslen, utan också de enda fossil-
/koldioxidfria alternativen som skulle kunna ersätta dem 
i stor skala, vattenkraft och kärnkraft. 

Den här världsbilden omhuldas inte minst av populärkulturen och filmindustrin i Hollywood, som 
producerar katastroffilmer på temat hur människans girighet och övermod till sist hotar att förinta 
henne, eller som symboliskt gestaltar kriget mellan den onda, giriga och kortsiktiga storindustrin och den 
vackra, harmoniska och besjälade naturen – till exempel i filmen ”Avatar”. 

Det är nog inte många som uppfattar detta som en världsbild. För de flesta är det helt enkelt bara så som 
det är. Och det förklarar varför reaktionerna mot dem som har en avvikande uppfattning tenderar att få 
samma proportioner och intensitet som när den medeltida kyrkan ”försvarade sig” mot kättare, som per 
definition ansågs stå i förbund med djävulen eftersom de inte anslöt sig till den på auktoritet baserade 
konsensus-uppfattningen. I USA förespråkar numera både politiker och vissa åklagare att 
klimatskepticism strider mot den amerikanska konstitutionen och bör bestraffas. 

Mot den idealistiska natursynen kan man ställa vad jag vill kalla en ”realistisk” världsbild. Enligt denna 

uppfattning är inte naturtillståndet ett harmoniskt paradis, som människan förstör och gör farligt, utan 

ett brutalt, farligt och fattigt helvete som människan med uppfinningsrikedom och teknologi har 

förvandlat till ett allt bekvämare, tryggare, renare, hälsosammare och rikare paradis. Klimathotet är inte 

ett problem som skapats av förbränning av fossila bränslen, utan ett problem som fossila bränslen till 

stor del har löst (citerat från Alex Epstein, författare till The Moral Case for Fossil Fuels). 

Ur etiskt perspektiv ställer den realistiska världsbilden människan och mänsklig blomstring i centrum 

istället för naturen som sådan, besjälad eller inte. Det betyder inte att man bortser från människans 

beroende av fungerande ekosystem eller problemen med miljöförstöring. Tvärtom – även ekologisk 

kunskap och miljövård har betydelse för mänsklig blomstring, och ett rikare samhälle har större 
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möjlighet att ge människans tekniska uppfinningsrikedom det spelrum och de resurser som krävs för att 

successivt lösa problem, både tekniska, ekonomiska, sociala och ekologiska. 

Noter 

1 ESA:s Venus Express, 
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Venus_Express/A_curious_cold_layer_in_the_atmosphere_of_V
enus 

  
 

Länkar/Källor: 

Konsensus: https://www.youtube.com/watch?v=NZq6zc0G018 

Temperaturmanipulationer: https://www.youtube.com/watch?v=Gh-DNNIUjKU&t=1481s 

FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): www.ipcc.ch/ 

Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC): climatechangereconsidered.org/ 

National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA)/National Climatic Data Center (NCDC): www.ncdc.noaa.gov/ 

Climate Research Unit (CRU – HadCRUT): www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/ 

Goddard Institute for Space Science (NASA-GISS): www.giss.nasa.gov/ 

University of Alabama in Huntsville (UAH, Roy Spencer, John Christy): www.drroyspencer.com 

Remote Sensing System: http://www.remss.com/ 

Oceanic Nino Index (ONI): http://ggweather.com/enso/oni.htm 

www.co2science.org/ 

https://realclimatescience.com/ 

http://klimatsans.com/ 

http://www.klimatupplysningen.se/ 

Björn Lomborg: https://www.youtube.com/watch?v=oXXNGjeNQTo 

John Christy: https://www.youtube.com/results?search_query=john+Christy 

Richard Lindzen: https://www.youtube.com/results?search_query=richard+lindzen 

Climate Change Myths: https://www.youtube.com/results?search_query=potholer+climate 

Kenneth Richards: http://notrickszone.com/#sthash.aZ0yuWhq.dpbs 
Alex Epstein, The Moral Case for Fossil Fuels, Center for Industrial Progress, http://industrialprogress.com/about/ 
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