
 
 
 

VAD ÄR VÅRT PERSONLIGA ANSVAR FÖR KLIMATET? 
 

Vi behöver en levande diskussion i det offentliga rummet  
om den pågående uppvärmningen av vår jord 

 
Våra levnadsvillkor hotas av en tilltagande 
uppvärmning pga. ökande halt koldioxid i 
atmosfären. Denna orsakas av förbränning av 
fossila ämnen som olja och kol. Detta är en 
uppfattning som idag omfattas av flertalet 
människor på vår jord och det skrivs mycket 
om det i tidningar. Men denna uppfattning 
avspeglas inte i de dagliga samtalen 
människor emellan, i de dagliga samtalen om 
praktiska ställningstaganden som Ska jag ta 
bilen eller inte? Ska jag ta flyget eller tåget? 
Vilket bränsle ska jag ha i min motorcykel 
eller i min utombordare? Vi tror att det bor en, 
mer eller mindre medveten, klimatförnekare 
hos många människor som hindrar det 
konkreta engagemanget i de vardagliga 
samtalen om klimatet människor emellan.   
  
Orsaken till temperaturökningen  
Koncentrationen av koldioxid (CO2) i 
atmosfären har under historiskt uppmätbar tid 
legat på c:a 280 ppm (parts per million). 
Koncentrationen har under de senaste 100 
åren ökat successivt till följd av fossil 
förbränning och är nu, i början av 2000-talet, 
drygt 380 ppm. Denna ökning är veten-
skapligt fastställd. Parallellt med ökningen av 
CO2 har jordens medeltemperatur under 
samma period ökat successivt med 0,7 grader 
Celsius.  
   Beror denna temperaturökning på ökningen 
av atomsfärens ökade koldioxidhalt eller har 
den andra orsaker? Detta är en för jordens 
framtid vital fråga. Och det räcker inte med 
att en grupp vetenskapsmän och kvinnor 
kommer fram till ett riktigt svar. Vår framtid 
är beroende på att vi är en stor majoritet som 

personligen tagit ställning till frågan och 
omfattar svaret, så att vi tillsammans kan 
reagera på ett adekvat vis.  
      Är svaret JA ska vi skyndsamt och 
radikalt begränsa den fossila förbränningen 
för att förhindra en framtida växthuseffekt 
som leder till mycket svåra miljöförändringar 
och allvarliga ekonomiska och medicinska 
effekter.  
     Är svaret NEJ, dvs. uppvärmningen beror 
på andra effekter, som ökad solstrålning till 
följd av fluktuationer i solfläckarnas 
magnetiska fält eller ökad jonisering av 
molnen, skulle en radikalt ändrad 
energipolitik innebära stora och onödiga 
ekonomiska satsningar.  
 
Fysikaliska fakta 
Vi ska inte nöja oss med att hänvisa till att 
Intergovernmental Panel of Climat Change 
(IPCC). Var och en bör ta ställning till frågan 
om ökande mängd koldioxid i atmosfären 
leder till en ökande växthuseffekt. Vi måste 
syna basfakta, värdera argumentens tyngd och 
med stöd av dessa argumentera och verka i 
det offentliga rummet.   
     Basfakta kan enkelt presenteras på 
följande vis: Svante Arrhenius, svensk kemist 
och Nobelpristagare, påvisade redan på 1890-
talet att en fördubbling av koldioxidhalten i 
atmosfären leder till en ökning av växthus-
effekten på omkring 5 grader Celsius, en 
beräkning som är i överensstämmelse med 
dagens beräkningar. Men detta fynd ledde inte 
till eftertanke i ett samhälle som blev allt mer 
beroende av fossil energi.  
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   Först på 1940-talet började man upprepat 
mäta CO2 halten. Man finner att CO2 ökar sin 
koncentration i atmosfären med ökad 
förbränning av fossila bränslen som kol, olja 
och naturgas.  
   CO2 har den fysikaliska egenskapen att den 
släpper igenom energin från inkommande 
högfrekvent solstrålning till jordytan men 
fångar upp den utgående lågfrekventa 
värmestrålningen från jorden, vilket leder till 
uppvärmning av atmosfären. Detta är 
fysikaliska fakta som har testats vetenskapligt 
och inte ifrågasatts av fysiker, meteorologer 
och klimatforskare. CO2 är en växthusgas som 
tillsammans med atmosfärens vattenånga och 
ytterligare några gaser skapar en medel-
temperatur på jorden på ungefär 14 grader. 
Hade inte växthusgaserna funnits hade 
medeltemperaturen på jorden varit c:a minus 
15 grader.  
     Hypotesen om att solen under de senaste 
decennierna haft ett från solfläckarna ökat 
energiutflöde som skulle leda till en 
begränsad uppvärmning har inte bekräftats. 
Solfläckarna och dess magnetiska fält har inte 
ökat, vilket falsifierar denna hypotes. 
Hypotesen om att molnens jonisering har ökat 
och därmed vattenångans växthuseffekt har 
oss veterligen inte heller några stöd.  
     Växthuseffekten är beroende av ett 
komplicerat samspel mellan reflexion och 
absorption av solens strålningsenergi. Däri 
ligger svårigheten att beräkna nettoeffekten av 
koldioxidens växthuseffekt. Nyligen har man 
gjort simulationer av detta komplexa samspel 
och jämfört utfallet om mängden koldioxid 
ligger kvar på 280 ppm eller har dagens nivå 
på 380 ppm. I den förra simuleringen finner 
man ingen uppvärmning av den globala 
temperaturen, men i den senare den aktuellt 
uppmätta temperaturstegringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     CO2 är enligt grundläggande fysikaliska – 
kemiska fakta en växthusgas. Den mycket 
nära och parallella ökningen av atmosfärens 
CO2-halt och jordens medeltemperatur visar 
att dessa två faktorer har ett nära samband. 
Detta ger hypotesen om koldioxidens 
avgörande betydelse för den pågående 
uppvärmningen ett rikt innehåll, hög precision 
och den motstår tester väl. Inga fakta har 
hittills falsifierat hypotesen.  
 
Valet är vårt 
Ett av våra syften med denna artikel är att 
utmana klimatförnekarna, vars argument 
saknar rikt innehåll, precision och som inte 
motstår tester väl.  Ett annat syfte med 
artikeln är att stimulera till dagliga samtal om 
praktiska val som leder till minskad fossil 
förbränning.  
   Frågan är inte bara av vetenskapligt slag 
eller en fråga för politiker. Det är en fråga om 
vårt framtida liv på jorden. Ska vi fortsätta 
som nu?  Detta leder till allvarlig skada på vår 
natur, på våra ekosystem och vår hälsa: 
smältande glaciärer, höjning av havens 
vattennivåer, katastrofala översvämningar 
med spridning av sjukdomsalstrande 
bakterier, andra områden drabbas av 
värmeböljor och torka med värmeslag, 
minskade jordbruksarealer och ökning av 
vektorburna infektioner som följd.   
     Eller skall var och en ta sitt personliga 
ansvar och reglera sina koldioxidutsläpp och i 
samspel med beslutsfattare och politiker leda 
samhället i ekologisk balans med kraftig 
minskning av de fossila utsläppen? Ingen kan 
göra allt, men alla kan göra något.  
   Valet vi gör är vitalt för vår framtid.  
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