
Därför är FN:s klimatpanel inte trovärdig

Ingemar Nordin, prof
Vetenskapsteori
Tema Hälsa och samhälle
Linköpings Universitet







Missing “Hot Spots”



Medeltidsvärmen?



IPCC och ishockeyklubban

IPCC 2001 (Mann 1998/99)

Hockeykurvan är ett flagrant exempel på hur IPCC låter politik 
gå före vetenskaplighet. (Felaktig statistisk metod, och 
undanhållande av data.) 



Graf från IPCC AR4 2007 

Varför vägrar man att offentliggöra data? (Yamal)



McKitrick om IPCC

I have been probing the arguments for 
global warming for well over a decade. In 
collaboration with a lot of excellent 
coauthors I have consistently found that 
when the layers get peeled back, what lies 
at the core is either flawed, misleading or 
simply non-existent.



McKitrick forts

The IPCC review process, of which I was 
a member last time, is nothing at all like 
what the public has been told: Conflicts of 
interest are endemic, critical evidence is 
systematically ignored and there are no 
effective checks and balances against bias 
or distortion.



Klimatfrågan: Vetenskap eller politik?

“Debatten är över”, “Vetenskapen är avgjord”, “Konsensus”

Detta låter inte alls som riktig vetenskap!

Politiserad vetenskap

Ideologisk påverkan Politisk organisation



Ideologisk bakgrund

• 60-talet: Romklubbens prognoser om naturresursernas
ändlighet och snara slut, DDT-förbud

• 70-talet: Befolkningsexplosionen; tärandet på miljön
och massvält, barnbegränsning i 3:e världen

• 80-talet: Globala miljöfrågor; ozonlager, biologisk 
mångfald, försurning, utfiskning …
och klimatet

Farhågorna för klimatet ledde till bildandet av IPCC 1988



IPCC:s syfte

FN:s klimatpanel, IPCC, har målsättningen att

1) att värdera riskerna för en mänsklig påverkan på klimatet, 

2) att undersöka konsekvenserna av en sådan påverkan, och

3) att föreslå olika handlingsalternativ för anpassning, lindring
eller förhindrande av dessa konsekvenser.

Referenser http://stockholmsinitiativet.se/klimatfakta/



Processen



IPCC:s inre arbete
• Det centrala kapitlet skrivs av blott ett 50-tal forskare (inklusive

några doktorander!). Det övergripande arbetet övervakas och 
leds av ”Task Group” (TGICA) som är utsedd av panelen. 

• IPCC säger sig tala för den samlade klimatforskar-
världen (1000-tals, med olika områden och specialiteter)

• Arbetsgruppen utgör ett tätt sammanslutet nätverk där man ofta 
granskar varandra (och ibland även sig själva).



Vetenskapliga nätverk 

John McLean
Juli 2008, SPPI
”Prejudiced Authors
Prejudiced Findings”



Sammanfattningarna

De viktiga sammanfattningarna och rekommendationerna
(SPM) skrivs av blott en handfull experter tillsammans
med politiker och FN-byråkrater (TGICA)

• Slutversionen sänds ej ut på extern granskning

• Skeptiska invändningar mot slutsatserna tas ej med

• Formuleringarna är tillspetsade och kan inte sägas
ha stöd av all världens klimatforskare

• Det bygger på förhandlingar och är i allt väsentligt
ett politiskt dokument



Ökat CO2, minskad temperatur



Satellitmätningar av GT



Satellitmätningar från 1979



Global temperatur från 1850



Polerna

National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA)
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