
Den globala temperaturen har
inte stigit de senaste tio åren.
Den uppgiften har stärkts den
senaste tiden av rapporter från
etablerade klimatforskningsin-
stitut. 

Så är det dags att blåsa av
faran? 

– Nej, man ska inte blanda
ihop medelvärdet av tio tär-
ningskast med medelvärdet av
tusen, säger Uppsalainitiativets
Anders Martinsson.

Den globala temperaturen steg
kraftigt under 1900-talets sista
decennier. Men sedan toppnote-
ringen 1998 har uppvärmningen

stannat av helt, enligt
flera etablerade tem-
peraturmätningsinsti-
tut. Storbritanniens
Hadley Centre for
Climate Prediction
and Research visade
nyligen att de globala
temperaturerna stått i
princip stilla mellan

1999 och 2008. Uppgifter från
NASA i USA styrker den tesen.
Orsaken till den avstannade tem-
peraturhöjningen tros vara natur-
liga variationer i solstyrka och
havstemperaturer, faktorer som
kan göra att temperaturen står
fortsatt still en bit in på 2010-talet.

ALLA HÅLLER DOCK inte med. Stefan
Rahmstorf på Potsdam Institute
for Climate Impact Research säger
till den tyska tidningen Der Spie-
gel att ”uppvärmningen har fort-
satt de senaste åren”. Kontrover-
sen gäller bland annat sättet att
mäta temperaturen. Der Spiegel
berättar att tempen mäts med
hjälp av 517 väderstationer som är
utplacerade över klotet. Mätning-
arna behandlas av superdatorer
som spottar ut en genomsnittssiff-
ra. Det är alltså brett mellan mät-
stationerna så många ”blinda
fläckar” mäts inte. Det gäller inte
minst Arktis, där temperaturen
beräknas ha stigit med tre grader

under det senaste decenniet. Det
väldiga istäckta området kallas av
temperaturmätare för ”det arktiska
hålet” eftersom där finns endast ett
tjugotal väderstationer.

SÅ DET ÄR SVÅRT ATT exakt mäta den
globala temperaturen. Men om fors-
kare inte ens kan komma överens
om hur mycket temperaturen har
stigit den senaste tiden, eller hur

mycket den kommer att stiga den
närmaste tiden, hur kan vi då lita på
att den globala uppvärmningen
orsakas av människors utsläpp av
växthusgaser, och inte främst av
naturliga orsaker som solens styrka
och havens inneboende tempera-
tursvängningar, det som klimat-
skeptiker envetet hävdar?

Markku Rummukainen, klimat-
forskare på SMHI, menar att frågan

är felställd. Klimatforskning hand-
lar snarare om längre tidsperioder.

– Att ur en enstaka tioårsperiod
säga någonting om klimatet är väl-
digt svårt.

– När man tittar på klimatför-
ändringen så letar man efter konsis-
tens i flera typer av data, till exem-
pel snö- och isförhållanden. Man
tittar inte bara på temperaturen.

Anders Martinsson håller med.

Han är en av grundarna till blog-
gen Uppsalainitiativet, som star-
tades för att bemöta klimatskepti-
ker och ”sprida kunskap i klimat-
vetenskapliga frågor”. Det finns
osäkerhetselement i temperatur-
mätningen precis som i andra kli-
matpåverkande faktorer, säger
Martinsson. Det är först när man
sammanställer alla dessa trender
som man kan lita till resultaten.

– Det finns en väldigt tydlig
trend vad gäller klimatförändring-
en. Man ska inte blanda ihop
medelvärdet på tio tärningskast
med medelvärdet av tusen.

ANDERS MARTINSSON undersöker
skogsbrandsstatistik i Australien
när Arbetaren Zenit ringer upp. I
fredags bröt bränder ut i östra
Australien och under helgen käm-
pade tusen brandmän och 70 flyg-
plan för att de omkring hundra
bränderna inte ska äta sig in i stä-
derna i området. I februari i år tog
skogsbränder i Australien 173 liv, i
vad som kallats landets värsta
naturkatastrof i modern tid.
Naturkatastrofer som dessa har på
senare år ibland kommit att kopp-
las till klimatförändringen. 

ÄR DET INTE ÄNNU vanskligare att
göra sådana kopplingar än att ta
den senaste tioårsperiodens stilla-
stående temperatur till intäkt för
att klimatförändringarna inte är
mänskligt skapade?

Martinsson medger att frågan
är problematisk, men att det ändå
är viktigt att visa på statistiska sam-
band som ett sätt att förstå kata-
strofer.

– Man inte kan säga att en
enstaka brand beror på klimatför-
ändringen, men däremot så finns
det statistik som visar att riskerna
för bränder har ökat de senaste
trettio åren, i linje med klimatför-
ändringen, och alla modeller talar
för att de kommer att fortsätta att
öka.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

Det ser inte ut att bli något 
bindande avtal under klimat-
toppmötet i Köpenhamn. Dan-
mark har nämligen presenterat
ett förslag som går ut på att
de juridiska aspekterna sparas
till nästa år.

Den 15 november besökte Dan-
marks statsminister Lars Løkke
Rasmussen det toppmöte som
APEC, Asien–Stillhavsregionens
ekonomiska samarbete, höll i Sing-
apore. Han presenterade där ett
kompromissförslag inför FN:s kli-
mattoppmöte i Köpenhamn som
innebär att det klimatavtal som ska

förhandlas fram vid mötet inte
behöver vara juridiskt bindande,
något som både USA:s president
Barack Obama och Kinas president
Hu Jintao var positivt inställda till.
De miljöåtgärder som Kina och
USA har sagt sig vara beredda 
att genomföra skiljer sig radikalt
från de som EU och flera andra
länder har föreslagit. Miljöminister
Andreas Carlgren skrev i ett press-
meddelande förra fredagen att EU
ska vara pådrivande och fullfölja
den ledande rollen. Trots detta var
ingen representant närvarande 
när beslutet togs, något som har
lett till att stark kritik har riktats

mot Sveriges ordförandeskap.
– Det var ett samtal mellan Dan-

mark, USA och några av Oceanien-
staterna. Vi känner oss inte åsido-
satta utan det hade snarare varit
konstigt om EU hade varit med i
den processen och utan vidare
accepterat någon slags överens-
kommelse mellan Danmark och
USA, menar Lennart Bodén, pres-
sekreterare hos Andreas Carlgren.

FÖRSLAGET SOM PRESENTERADES är en
tvåstegsplan som går ut på att man
under COP15 ämnar nå en över-
enskommelse kring de viktigaste
förhandlingsfrågorna – såsom

utsläppsminskning, anpassning,
teknologiöverföring och finansie-
ring – medan de juridiska och
legala detaljerna sparas till nästa
års Conference of the Parties den
sextonde i ordningen, COP-mötet
i Mexico.

– Mot bakgrund av att de for-
mella förhandlingarna på tjän-
stemannanivå inte har nått till-
räckligt långt för att nå en legalt
bindande överenskommelse i
Köpenhamn, ser vi det här som en
lösning där USA och Kina har
möjlighet att göra starkare åtagan-
den än vad de annars skulle kunna
göra, säger Lennart Bodén. 

På flera håll har beslutet om att
skjuta på de juridiska och legala
detaljerna beskrivits som ett des-
perat försök att rädda klimattopp-
mötet i Köpenhamn, och det är
fortfarande oklart om tvåstegspla-
nen kommer att alstra resultat
som lever upp till förväntning-
arna. Det finns stora åsiktsklyftor
bland de inblandade länderna och
många menar att de bud som hit-
tills har lagts fram av flera indus-
triländer, ifråga om utsläpps-
minskning och finansiering av kli-
matåtgärder i utvecklingsländer,
är katastrofalt låga.

HANNES EWEHAG

Temperaturen stiger inte

Teperaturhöjningen, alla klimataktivisters käpphäst, verkar ha stått still de senaste tio åren. 
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Danmark föreslår icke-bindande avtal
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