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Stora variationer i temperaturen…
Det senaste decenniet har överlag varit mycket milt och
blött. Vintrarna har bidragit mest till temperaturöverskot-
ten. Detta kan i viss mån förklaras av den allmänna globala
uppvärmningen, men den främsta orsaken är en hög
frekvens av milda väst- och sydvästvindar. Den globala
uppvärmningen från omkring 1975 rör sig om knappt en
halv grad. För Sverige, där temperaturen uppskattats med
hjälp av tio jämnt utspridda stationer i figur 7a, är motsva-
rande uppgång från ett minimum runt 1980 omkring en
grad. I figuren finns också en utjämnad kurva som ska
förtydliga de grövre dragen. Inom ett begränsat område
som Sverige,  med den variation vi har från år till år, är det
dock mycket vanskligt att utläsa mer varaktiga förändring-
ar. Vi hade till exempel en mycket mild period också på
1930-talet, och som helhet är det mycket upp och ner i figu-
ren. Men vi är dock en del av jorden och den mer entydiga
temperaturuppgång som beräknats för hela klotet antyder
en pågående förändring som, åtminstone till en del, torde
vara ett resultat av ökade mängder växthusgaser.

…men varmare blir det
Enligt beräkningar som utförts på flera håll kommer den
globala medeltemperaturen att stiga under de närmaste
hundra åren, om utsläppen av främst koldioxid inte
minskar. I Sverige förväntas ökningen bli 0,2-0,4°C per
dekad enligt SWECLIM, Sveriges klimatforskningspro-
gram med huvudsäte på SMHI, men med de stora naturli-
ga variationer vi har kan tämligen stora avvikelser från
dessa värden förväntas. Temperaturökningen väntas bli
störst under vinter och vår i de norra och inre delarna av
landet.

Blött på sistone…
Årsnederbörden i Sverige i figur 7b är baserad på tjugo jämt
utspridda och granskade serier. Efter en viss svacka under
1970-talet har de allra flesta åren varit nederbördsrika och
1998 och 2000 utmärker sig på ett anmärkningsvärt sätt.
Trots försök att göra nederbörden jämförbar under hela
perioden torde ändå värdena vara 5–10% för låga fram till
omkring 1925. Sydöstra Götaland har inte riktigt följt med
i den här utvecklingen utan uppvisar bara en svag antydan
till ökning under 1980- och 1990-talen. Om man analyse-
rar efter säsong finner man att nederbörden ökat under alla
årstider utom under sommaren, som i stort sett haft oför-
ändrad nederbörd sedan 1920 förutom en svacka på 1970-
talet.

…men troligen värre än vanligt 
Även nederbörden förväntas öka i framtiden enligt
SWECLIM, men det bör tilläggas att olika klimatmodeller
ger väldigt olika nederbördstrender. I de scenarier som
SWECLIM publicerat är det speciellt landets norra del
som får mer nederbörd, och man kan väl säga att detta
ligger i linje med senare års observationer och trender.
Åren 1998 och 2000 sticker dock ut betydligt mer än vad
man kan förvänta sig. De stora avvikelserna under dessa två

Var det växthuseffekten?
Slut på snövintrarna, regniga somrar och ständiga över-

svämningar… blir det resultatet av den globala upp-

värmningen?

Det förfärliga väderåret 2000 gav ny fart åt diskussio-

nerna om effekterna av klimatförändringen och allt fler

är övertygade om att det är dessa effekter vi nu ser. De

naturliga variationerna i vårt svenska väder är dock så

stora att det, trots SMHIs föredömligt långa tidsserier, är

svårt att visa några tydliga trender i vårt land.
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år bör förmodligen mest ses som ett resultat av tillfällighe-
ter, som gjort att mycket av nederbörden koncentrerats till
våra trakter medan det varit torrare än normalt i andra
delar av västvindbältet.

Svårt att sia om framtiden 
De förväntade klimatförändringarna är behäftade med
tämligen stora osäkerheter. När det gäller mer extremt
väder som stora nederbördsmängder under kort tid, stor-
mar, snöoväder som ger elavbrott etc är det mycket svårt att
ge några framtidsvisioner. Det är därför synnerligen viktigt
att noggrant följa utvecklingen med hjälp av observationer
som håller hög kvalitet.
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➛!Figur 7. Temperatur och nederbörd i
Sverige under 1900-2000. De utjämnade
kurvorna (Gaussiskt low-pass filter) ska
förtydliga något mer varaktiga förän-
dringar.
a) Årsmedeltemperatur baserad på data
från 10 stationer.
b) Årsnederbörden baserad på data från
20 stationer.

Temperature and precipitation in Sweden
for 1900-2000. The smooth curve (Gaus-
sian low-pass filter) emphasise more
lasting changes.
a) Annual mean temperature based on
data from 10 stations.
b) Annual mean precipitation based on
data from 20 stations

English summary
What is happening to our climate?

No more snow in winter, rainy summers and continu-
ous flooding… will these be the consequences of
global warming for the weather in Sweden?

The awful weather during 2000 gave new impetus
to the debate on climate change and a growing number
of people are convinced that we are now beginning to
see the effects. However, the natural variations in our
weather are quite large so that in spite of our unusual-
ly long time series it is hard to discern any significant
trends.


