
Är reflekterat solljus en lösning på 
klimatförändringarna?
En av de viktigaste aspekterna med ett förändrat klimat på jorden är hur stigande temperaturer kommer att 
påverka klimatet, exempelvis när och hur mycket det regnar på olika platser. Människor och våra samhäl-
len påverkar klimatet genom att släppa ut stora mängder koldioxid (från bilar och industrier) och även andra 
växthusgaser som metan. Dessa gaser fångar in värmen från solen i atmosfären, vilket kan liknas vid en filt 
som omger jorden. Denna värmande effekt kallas växthuseffekten och bidrar på lång sikt till global uppvärmn-
ing. Geoengineering, storskaliga förändringar av exempelvis klimatet, är ett sätt att försöka minska klimat-
förändringarna på jorden. Ett sätt att göra detta på är att försöka minska mängden solljus som når jorden, 
vilket skulle leda till att mindre värme kan fångas upp i atmosfären. Nu visar dock ny forskning att detta 
troligtvis inte är en så bra idé.

När jorden blir varmare så avdunstar mer vatten vilket leder till att fler moln bildas och vissa områden blir 
torrare medan andra områden får ett väldigt fuktigt klimat. De tyska forskarna Alex Kleidon och Maik Renner 
har upptäckt att vatten reagerar på ett annorlunda sätt när det blir uppvärmt av den globala uppvärmningen 
jämfört med när vatten blir uppvärmt direkt av solens strålning. Deras upptäckt visar att värme från solen 
orsakar mer avdunstning än den globala uppvärmningens effekt på avdunstningen.

Eftersom solen driver vattnets kretslopp (som inleds med avdunstning och sedan leder till bildandet av moln, 
vidare till nederbörd som regn och snö och sedan åter mer avdunstning) så skulle en påverkan på solens 
strålar till jorden kunna leda till fler väderrelaterade katastrofer som översvämning eller torka. Med andra ord, 
om man använder sig av geoengineering för att försöka reflektera bort några av solens strålar för att minska 
den globala uppvärmningen så kan effekten bli att man påverkar klimatet väldigt allvarligt vilket leder till fler 
problem.

De tyska forskarna har hjälpt forskarsamhället att förstå hur jorden och klimatet fungerar, så att vi i framtiden 
kan fatta bättre beslut om hur vi ska försöka begränsa klimatförändringarna och lösa de problem som upp-
står med ett förändrat klimat.

Detta är en barn-och ungdomsanpassad version av European Geosciences Union (EGU)s pressmeddelande ‘Geoengineer-
ing approaches to reduce climate change unlikely to succeed’. Den är skriven av Jane Robb, vetenskapligt granskad av 
Ioannis Baziotis och Daniel Hill, granskad för undervisning av Chris King och översatt till svenska av Jesper Agrelius. För 
mer information besök: http://www.egu.eu/education/planet-press/.
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