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SMHI förvaltar och utvecklar information om väder,    

vatten och klimat 

Vi bedriver tillämpad forskning inom de olika 

verksamhetsområdena. 

Vi erbjuder kvalificerade beslutsunderlag, information    

och kunskap 

 



Klimat 

SMHIS KOMPETENS OCH TJÄNSTER 

Om dagens och framtidens klimat: 
• Observationer och data 
• Tjänster 
• Forskning 
• Affärsverksamhet 
• Kunskapscentrum för klimatanpassning 
• Nationell kontaktpunkt för FNs klimatpanel (IPCC) 
 

 
För: 
• Beslutsfattare 
• Tjänstemän, professionella användare 
• Forskare 
• Specialister 
• Intresserad allmänhet 
• Media och andra opinionsbildare 
 

Meteorologi 

Hydrologi Oceanografi 



Vad är det för skillnad på klimat och väder? 

Väder     Klimat 
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“Climate is what you expect, weather is what you get” 

 

 

(Robert A. Heinlein, 1973, Time enough for love, Edward Lorenz, 1982) 

 

Vad är det för skillnad på klimat och väder? 



 BILD SKYFALL OCH RAS 
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Ånn i juli 2006 



KLIMATET FÖRÄNDRAS 
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Vad säger vetenskapen? 



 Atmosfär och hav har värmts upp 

 Mängden snö och is har minskat 

 Havsnivån har höjts 

Klimatet förändras 

https://ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment Reports&r=AR5 - Synthesis Report&f=SPM 

 Människans påverkan är tydlig 

 

 Uppvärmningen av klimatsystemet 

är ett faktum 

 

 Många av de observerade 

förändringarna sedan 1950-talet har 

inte förekommit under de senaste 

tiotals till tusentals åren 
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idag 

Senaste istiden 

Klimathistoria 

 

Skillnad dagens klimat/istid ≈ 6ºC 

Temperatur, koldioxid, och metan har varierat likartat 

 

Varma perioder och 

istider beror på 

förändringar i jordens 

rotation runt solen. 

(Source: IPCC WGI Fig. 2.22) 



400 

ppm 

idag 

Senaste istiden 

Klimathistoria 

 

Skillnad dagens klimat/istid ≈ 8ºC 

Temperatur, koldioxid, och metan har varierat likartat 

 

(Source: IPCC WGI Fig. 2.22) 



400 ppm: högsta halt 

av koldioxid på  

400 000 år 

 

Vissa forskare:  

4 miljoner år 

Klimathistoria 

 

 
400  

(Source: IPCC WGI Fig. 2.22) 



Faktorer som förändrar klimatet 

 

Variation i klimatet på stora tidsskalor, 10 000-100 000 år: 

 Jordbanan ändrar sin form (ellipticitet)  

 Jordaxelns lutning 

 Precession (jordaxelns riktning) 

 

Kortare tidsskalor, 10-100 år: 

 Vulkanutbrott, meteornedslag 

 Solens intensitet 

 El Niño/La Niña 

 Mänsklig påverkan: 

Utsläpp av växthusgaser 

 

 



KLIMATET IGÅR OCH IDAG 



Årsmedeltemperatur  

och  

Årsnederbörd 
1961-1990 

15 



Normalperioder 

Världens meteorologer enades i början av 1900-talet om att 30 år är en 

lämplig längd att beräkna medelvärden för klimatet. Varje sådan 

trettioårsperiod ska sluta på en nolla. 

 

Vissa 30-årsperioder har getts en högre status, så kallade 

standardnormalperioder. Nuvarande: 1961-1990. Nästa: 1991-2020. 

 

Varför?  

 Medelvärden från olika länder kan jämföras på ett riktigt och enkelt sätt. 

 Återkommande uppdatering av klimatologiska medelvärden. 

 

Många länder, dock än så länge inte Sverige, har helt eller delvis övergått 

till normalperioderna 1971-2000 eller 1981-2010. Detta eftersom det kan 

vara för länge att vänta 30 år mellan uppdateringarna om klimatet blir allt 

varmare. 



  
Årsmedeltemperaturens avvikelse 2005-2016 

 



Temperatur- och nederbörd 1991-2016 

jämfört med 1961-1990 

 

 

”Slutsatsen är att det har blivit 

varmare under alla de fyra 

årstiderna, med den största 

temperaturökningen under vintern i 

norra Sverige och minst ökning 

under hösten. Nederbörden har 

ökat för hela året, med störst 

ökning under sommaren. Under 

hösten har det varit både en svag 

ökning och en svag minskning, 

beroende på vilken del av landet 

som studeras.” 

Nederbörd            Temperatur 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-har-blivit-

varmare-och-blotare-1.21614 



Medeltemperatur i Sverige 1860-2016 
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Medeltemperatur i Sverige 1860-2016 
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Medeltemperatur i Sverige 1860-2016 
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I Sverige har temperaturen stigit ungefär dubbelt så mycket sedan 1800-talet som 

det globala medelvärdet. Perioden 1991–2015 var i genomsnitt 1,7 grader varmare i 

vårt land än perioden 1861–1890.  

 



Klimatförändringar i modern tid 

FRÅN CLIMATE RESEARCH UNIT, UNIV. OF EAST ANGLIA 

FRÅN IPCC (2013) Från En varmare värld, 

Naturvårdsverket 

Jämfört med 1850-1900 



IPCC 2013, AR5 Synthesis report, fig 1.11  



Extremväder 

 

 

 Klimatet består inte enbart av medelvärden och säsongsmässiga variationer. 

Även mer sällsynta händelser med extremt väder hör till klimatet.  

 

 Klimatextremer kan definieras utifrån att de förekommer sällan (klimatologiskt är 

extrema) eller utifrån att de påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt. 

 

 Extremer kan vara lokala, tex skyfall, eller täcka stora arealer, t.ex. kraftiga 

stormar, värmeböljor och köldknäppar. De kan vara kortvariga eller sträcka ut sig 

över tiden. 

 

 Extrema väderhändelser är per definition sällsynta => mindre statistik! 

 



Årets största dygnsnederbörd  

 

Vid sju tillfällen under 135 år, sedan 1881, har någon av SMHIs observatörer 

mätt minst 150 mm på ett dygn. Fyra av dessa sju fall har inträffat de senaste 

20 åren.  



 

 

”Om man jämför 

perioderna 1991-2016 och 

1961-1990 så har 

medelvärdet av årets 

högsta temperatur stigit 

något i Götaland och upp 

längs ostkusten. I övrigt är 

den oförändrad eller något 

lägre. De flesta 

förändringar är dock inte 

signifikanta.” 

Årets högsta temperatur 

 Medelvärde           

1961-2016 

Skillnad 1961-1990           

och 1961-2016 



Antal högsommardagar 

 

Antalet högsommardagar = 

antalet dagar med en 

maximitemperatur på 25,0°C 

eller högre. 

 

Jämför vi 1961-1990 till 

1991-2016 så har antalet 

ökat i Götaland, östra 

Svealand och östra 

Norrland. I övrigt är antalet i 

stort sett oförändrat. 

 

 

 

 

Medelvärde           

1961-2016 

Skillnad 1961-1990           

och 1961-2016 



FRAMTIDENS KLIMAT 



Beräkna framtida klimat 
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Matematiska ekvationer 

som beskriver förhållanden 

mellan lufttryck, 

temperatur, vind och fukt 

Modell av jordens hav, 

land och atmosfär 

Superdator Beräknade värden 

Att simulera klimatet i 100 år för 

hela jorden kan ta flera veckor 

 



RCP-scenarier 

4.5 

8.5 

Enhet: W/m2 

 

 

Inget scenario är mer 

sannolikt än något annat. 

RCP8.5: utsläppen fortsätter 

att accelerera. 

 

 

 

 

RCP4.5: kraftfull klimatpolitik, 

utsläppen kulminerar år 2040. 



Väderprognos eller klimatscenario? 

Väder     Klimat 



När blir det två grader varmare? 

Global temperaturökning jämfört med 1881-1910 enligt nio olika 

klimatmodeller enligt scenario RCP8,5 (färgade linjer) samt medelvärdet 

för modellensemblen (svart linje). 



Förändring i temperatur  

1961-1990 2069-2098:    RCP 4.5        RCP 8.5 



Förändring i nederbörd 

1961-1990 2069-2098:    RCP 4.5        RCP 8.5 



Konsekvenser av 

ett varmare klimat 
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Bild: Milt väder 



Växtsäsongens längd ökar 
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1991-2013       2069-2098                    2069-2098 

                     RCP 4,5                RCP 8,5 
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Värmeböljor väntas 

bli vanligare 



     ”Lucifer 2017” 
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SMHI: 

 25 grader maxtemperatur i 5 

dagar i följd 

 Över 20° i dygnsmedeltemperatur 

 

 

Varningar:  

 klass 1 om 30 grader 3 dagar i 

följd 

 klass 2 om  30 grader eller mer 

fem dagar i följd 

 

 

 

”Lucifer”  2017 



• Antalet dödsfall bland personer 

som vårdats för psykisk 

sjukdom, till exempel demens, 

är upp till 90 procent högre än 

normalt efter en veckas 

värmebölja 

  

• Bland personer med kol stiger 

dödstalen med över 60 procent 

 

• Små barn är också känsliga 
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Längsta sammanhängande period med 

dygnsmedeltemperatur över 20°C 
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1991-2013       2069-2098                    2069-2098 

                     RCP 8,5                RCP 4,5 

2069-2098 

RCP 8,5 



Antal dagar per år med  

låg markfuktighet 

        2069-2098                    2069-2098 

                     RCP 4,5                RCP 8,5 

Förändring relativt 

normalperioden 1961-1990 
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Ökad risk för skogsbränder 



Mer nederbörd 

Ökad risk för ras och skred 

Bild: Vägskred 



    

Köpenhamn juli 2011: 

Ca 150 mm regn på 2 timmar i centrala  

Ca 1 miljard Euro i försäkringskostnader 

Sjukhuset minuter ifrån att evakueras 

Räddningstjänsten hotad 

Det kunde lika gärna ha varit i Sverige 
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Skyfallen beräknas bli värre 

i ett varmare klimat 

Bild: Skyfall köpenhamn 



 

 Bild: Stormigt hav 

Kommer det att storma mer? 

Vinden är viktig för 

vattenståndet längs kusterna 



Förändring av årets maximala byvind, 

scenario RCP8,5 

 

Liten förändring och ganska osäkra resultat  



 

 Bild: klimatförändring och samhället 

Exempel på sidhuvud - ÅÅÅÅ MM DD (Välj Visa, Sidhuvud sidfot för att ändra) 
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Både nya möjligheter och hot… 



Hur påverkar klimatförändringar i 

omvärlden oss i Sverige? 

 

 Utrikes- säkerhets- försvars- och utvecklingspolitik 

 

 Migration 

 

 Jordbruk, skog och fiske 

 

 Transporter och energi 

 

 Handel, näringsliv och industri 
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Vad kan vi göra åt 

klimatförändringen? 

•Minska våra utsläpp 

 

•Anpassa oss till det nya klimatet 
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Anpassa oss till det nya klimatet 

Foto: Kristianstads kommun 

Barriärer i Rotterdam, 

Nederländerna 

Invallning 

Eldslund, Strängnäs kommun 

Flexibilitet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All information samlad på SMHI.se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All information samlad på SMHI.se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All information samlad på SMHI.se 



Tack! 


