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Fel eller verklighet: Hur tillförlitliga är dagens klimatmodeller? 
 

Ständigt hör vi om global uppvärmning, smältande isar och vulkanutbrott i nyheterna. Men är 
läget verkligen så oroväckande som det framställs i media? Rekonstruktioner, vilket är 
återställningar av gångna tiders klimat baserade på klimatarkiv, och simuleringar, vilket är 
datormodeller av klimatet, kan användas för att beskriva klimatvariationerna under de senaste 
tusentals åren. Men hur bra är egentligen klimatmodellerna som utvecklas idag? I denna studie 
undersökte jag hur väl ett klimatsimuleringsprogram kan modellera temperaturutvecklingen i 
Nordeuropa under det senaste årtusendet.  
 
För cirka 1000 år sedan var klimatet i norra Europa något kallare än idag men tillräckligt varmt för att 
vikingarna kunde segla ut över Atlanten och upptäcka nya områden. Därför kallades denna klimatperiod, 
som varade mellan cirka 900-1250, för den medeltida värmeperioden. När Karl X Gustav tågade över Stora 
Bält i Danmark, i ett fälttåg på 1600-talet, hade klimatet i norra Europa förändrats till att bli betydligt kallare, 
vilket möjliggjorde en riskabel vandring över ett fruset Stora Bält. Detta århundrade var den kallaste 
perioden av den lilla istiden (cirka 1450-1850) vilken, som namnet antyder, kännetecknades av ett betydligt 
kallare klimat. Från och med industrialiseringen under det tidiga 1800-talet har en kraftig global ökning av 
temperaturen observerats i klimatrekonstruktionerna och simuleringarna. Klimatet verkar alltså ha varierat 
mycket bara under de senaste tusen åren.  
 
Vad kan då ha orsakat dessa variationer? En starkt bidragande orsak till 
de längre klimatperioderna anses vara variationer i solaktivitet. Solens 
utstrålning är inte konstant utan varierar cykliskt. Detta syns bland 
annat i antalet solfläckar som ökar i antal ju mer aktiv solen är. Den 
kallaste perioden under den lilla istiden inträffade till exempel samtidigt 
som antalet solfläckar var som lägst. Eftersom solens strålningskraft är 
så pass central för allt liv på jorden, påverkar solaktiviteten också många 
andra processer på jorden som har betydelse för jordens klimat.  

                      
Havsströmmar är en annan viktig orsak till klimatvariationerna under det senaste årtusendet. Hela norra 
Atlanten kan jämföras med en stor vattenpump, som förflyttar vatten från havet utanför norra Afrika till 
Island, till följd av skillnader i lufttryck mellan dessa platser. Tryckskillnaderna varierar över tid, vilket leder 
till att atmosfärscirkulationen och havsströmmarna ändrar storlek och riktning. Detta har direkt påverkan 
på temperaturen och nederbörden i Europa.  
 
På kort sikt spelar även vulkanisk aktivitet en viktig roll för klimatet. Vid riktigt stora vulkanutbrott kan 
aska och gaser slungas upp i stratosfären och där blockera den inkommande solstrålningen. Denna 
påverkan medför en sänkning av temperaturen under några år, vanligtvis följd av en stark uppvärmning 
som en respons mot vulkanutbrottet. 
 
Alla dessa faktorer som påverkar klimatet fungerar som indata i våra klimatmodeller, som på bästa sätt 
försöker återskapa klimatet. Genom att jämföra modellerna med klimatrekonstruktioner går det att ta reda 
på hur bra klimatmodellerna faktiskt är på att beskriva klimatet. I min undersökning jämförde jag två olika 
klimatrekonstruktioner från Grönland och Europa från det senaste årtusendet med en klimatmodell för 
samma platser. Rekonstruktionerna och modellen stämde dåligt överens, vilket innebär att den testade 
modellen inte är tillräckligt bra på att beskriva klimatet under det senaste årtusendet. Bättre modeller för 
tidigare klimat ger oss också möjlighet att på ett bättre sätt kunna förutspå hur klimatet blir i framtiden. 


