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Abstract 
The polar areas have natural variations in the ice extent. The Arctic and Antarctic 

environment have well-adapted biota that can handle climate and that are dependent on 

the seasonal variations of freezing and melting of the ice. The ice also plays a major role 

in climate changes and climate variability. The aim of this report is to determine the type 

of ice formation that is most common for the poles and to examine whether annual or 

newly formed ice is most widespread, and how snow- and ice caps vary seasonally. 

Further this report examines the methodology behind investigations of ice thickness and 

distribution.  

Researchers have used various methods to compute current and previous ice extent and 

thickness, such as review of satellite data, ice samples from drilling and information from 

organic products. The information from such studies was collected and analyzed 

qualitatively. The result shows that the seasonal cycles of the snow and ice cover of 

Arctic and Antarctic are different. Snow cover is strongly related to temperature and 

moisture, and a change therein, may alter snow properties with significant effects on the 

climate system. A major part of the ice cover in the Arctic is perennial ice, unlike 

Antarctica which has most seasonal ice. The seasonal ice has higher salinity than the 

older ice because of the presence of brine during ice formation. During negative phases 

of the Arctic oscillation (AO) and the North Atlantic oscillation (NAO) it is a natural ice 

reduction in the Arctic. The amount of sea ice and the extent in Antarctic have been 

related to regional changes created by El Niño and the Southern oscillation (ENSO). In 

sediments from the ocean floor and deposits along the coasts, information is kept about 

the sea ice extent far back in time. Information is also stored in terrestrial archives as 

coastal vegetation and ice cores. By satellite images and drifting buoys, it is possible to 

observe the formation, the movement patterns and the reduction in sea ice.  

Finally, Arctic and Antarctic sea ice follows a seasonal cycle of melting and freezing, 

which varies slightly between them. There are inter-annual climate changes resulting in 

alterations in the ice, as the phases of the NAO, AO and ENSO changes. The presence of 

snow is also important because it controls ice thickness and contributes to a high 

reflectance of incoming solar radiation. Various methods are required to determine ice 

thickness and extent. It has showed that the Arctic ice cap has decreased and that the 

Antarctic ice sheet has expanded lately. 

Keywords: Geography, Physical geography, Snow- and ice formation, Albedo, Feedback  

AO–the Arctic Oscillation 

NAO–the North Atlantic Oscillation 

ENSO–El Niño and the Southern Oscillation 

Advisor: Martin Berggren 

Bachelor degree project 15 credits in Physical Geography and Ecosystems Analysis, 2012  

Department of Earth and Ecosystem Sciences, Physical Geography and Ecosystems Analysis, 

Lund University. Student thesis series INES nr 246



Ulrika Belsing 

Arktis och Antarktis föränderliga havsistäcken 

 

 

 

Sammanfattning 
De båda polerna har naturliga variationer med istäckets utbredning. Arktis och Antarktis 

har väl anpassad biota som klarar av det stränga klimatet och som är beroende av isens 

säsongsvariationer med att frysa och smälta. Isen spelar även en stor roll vid 

klimatvariationer och förändringar. Syftet med den här studien är att undersöka vilken 

isbildning som är mest utbredd för de båda polerna, samt se om årlig eller nybildad is är 

vanligast och hur snö- och istäckena varierar säsongsmässigt. Därtill granska hur isens 

tjocklek och utbredning kan undersökas.  

Det finns olika metoder för att beräkna isens utsträckning och tjocklek förr och nu som 

granskning av satellitdata, isprover från borrningar och information från organiska 

produkter som pollen. Informationen från dessa metoder granskades och analyserades. 

Resultatet visar att snö- och istäckets säsongsmässiga cykel för Arktis och Antarktis är 

olika. Snötäcket är starkt kopplad till temperatur och fukt, och en förändring däri kan 

därför ändra snöns egenskaper med omfattande effekter för klimatsystemet. En större del 

av istäcket i Arktis är perennis till skillnad från Antarktis som har mest säsongsis. Den 

säsongsskapade isen innehåller en högre salthalt än den äldre isen på grund av närvaron 

av saltlösning under isformation. Under negativa faser av den Arktiska oscillationen 

(AO) och den Nordatlantiska oscillationen (NAO) sker en naturlig isminskning i Arktis. 

Havsisens storlek och utsträckning i Antarktis har blivit kopplad till de regionala 

förändringarna skapad av El Niño och den Södra oscillationen (ENSO). I sediment från 

havsbottnen och depositioner längs kuster finns information bevarat om hur havsisens 

utsträckning var långt tillbaka i tiden. Information finns även lagrad i terrestriska arkiv 

som kustvegetation och iskärnor. Genom satellitbilder och drivande bojar är det möjligt 

att observera bildningen, rörelsemönster och minskningen av havsis.  

Slutligen, Arktis och Antarktis havsis följer en säsongsmässig cykel med smältning och 

frysning som varierar något dem emellan. Det existerar mellanårliga klimatförändringar 

som ger förändringar i isbildningen som fasskillnaderna för NAO, AO och ENSO. 

Närvaron av snö är även av vikt eftersom den kontrollerar bland annat isens tjocklek och 

bidrar med hög reflektion av inkommande solstrålning. Olika mätmetoder krävs för att 

bestämma isens tjocklek och utsträckning. Det har visat sig att Arktis istäcke minskat och 

att Antarktis istäcke utvidgats. 

Nyckelord: Geografi, Naturgeografi, Snö-och isbildning, Albedo, Återkoppling 

AO–Arktiska oscillationen 

NAO–Nordatlantiska oscillationen 

ENSO–El Niño och den Södra oscillationen 
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1. Inledning 
Arktis och Antarktis är två unika islandskap som står inför en förändring. De kan verka 

likartade med sina stora istäcken och låga temperaturer. Dock är frågan hur lika de i 

själva verket är i och med att de påverkas av olika havscirkulationer och klimatfenomen. 

De båda polerna har naturliga variationer mellan sommar och vinter med istäckets 

utbredning och däggdjur, fåglar och fiskars aktivitet. Både Arktis och Antarktis har en väl 

anpassad biota som klarar av det stränga klimatet och är beroende av isens 

säsongsvariationer med att frysa och smälta. Skulle isen försvinna kommer 

jaktmöjligheter, skydd och transportvägar att försvinna (Tynan et al., 2010). Vid en 

isavsmältning kommer det även ske en ökad tillgänglighet till de båda områdena med 

resultat som kortare transportsträcka för fartyg, och även en eventuell utvinning av 

mineraler möjliggörs (Polyak et al., 2010).  

Antarktis består av en kontinent som angränsar till Antarktiska oceanen, som blivit 

uppdelad i Rosshavet, Bellingshausenhavet, Amundsenhavet och Weddellhavet (se 

Bilaga 2). Havet är öppet till skillnad från Arktis som istället består av ett kontinuerligt 

istäcke i Norra ishavet (Arktiska oceanen), med gränsande länder som Ryssland, Kanada, 

Svalbard och Grönland. Här finns bland annat Beringshav, Beauforthavet, Laptevhavet 

och Barentshav (se Bilaga 1). 

Under de senaste åren har klimatförändringarna varit i fokus, särskilt med tanke på att 

den ökade havstemperaturen leder till en minskning av istäckena. Hur mycket av 

istäckena som minskat eller kommer att minska råder det däremot fortfarande viss 

osäkerhet kring, men det spekuleras att Arktis kommer vara permanent isfritt redan 2040 

(Polyak et al., 2010, Wang and Overland, 2009). När det gäller klimatförändringarna ska 

ej den antropogena påverkan glömmas. Med utsläpp av växthusgaser under många år har 

den atmosfäriska växthuseffekten påverkats, vilket lett till en positiv återkoppling med 

ökad temperatur som leder till en avsmältning av snö och is. Då snö blir sotad av 

exempelvis utsläpp sjunker dess albedo som även det leder till en positiv återkoppling 

med temperaturökningen eftersom inte lika mycket kortvågig instrålning reflekteras 

(Callaghan et al., 2011). IPCC producerar olika klimatmodeller för att förutspå framtida 

scenarion med hjälp av bland annat hur mycket utsläpp som sker, och med data över 

isavsmältningen som kommer ifrån undersökningar om istäcket (Zhang and Walsh, 

2006). Isen spelar stor roll vid klimatvariationer och förändringar då isen har en stark 

återkoppling och termodynamik av latent värme som båda påverkar energibalansen. 

Närvaron eller frånvaron av is vid polerna är kopplad till en minskad eller ökad meridian 

temperaturskillnad som i sin tur påverkar vindar och havsströmmar (IPCC, Chap 4: 

Introduction, 2007). Förändringar i ytalbedo som är kopplade till smältning av snö och is 

förstärker uppvärmningen. Andra faktorer som bidrar till uppvärmning är molntäckets 

utbredning och mängd vattenånga i atmosfären, samt förändringar i stormars aktivitet 

(Screen and Simmonds, 2010).  

För att beräkna isens utsträckning och tjocklek nu och hur den var förr används olika 

metoder som granskning av satellitdata, isprover från borrningar, information från 

organiska produkter som pollen (Polyak et al., 2010). Olika modeller används även för att 
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prediktera hur framtiden kommer att se ut för nord- och sydpolen. Eftersom klimatet är 

komplext med flera olika globala och lokala vind- och havsströmmar, olika 

tryckförändringar och säsongsväxlande vädersystem är det flera olika komponenter som 

kan inverka. Genom så kallad ”teleconnection”, en distansförbindelse, är även olika 

vädersystem kopplade till varandra, så att en förändring på ena sidan av Jorden kan 

påverka klimatet på andra sidan (Ahrens, 2009). Därför är det svårt att säga exakt vilka 

faktorer som påverkar det lokala klimatet i ett visst område. För att veta om klimatet 

kommer eller har förändrats i Arktis och Antarktis är det av vikt att förstå hur det ser ut 

nu med årliga variationer i istäckena och hur det var längre tillbaks i tiden. Då kan en 

förståelse erhållas för om de båda polerna påverkats av en klimatförändring och hur 

känsliga de är vid en förändring. Med proxy–data kan ett framtidscenario utformas men 

det går aldrig att säga med 100% exakthet hur stor förändringen blir.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är därför att undersöka vilken isbildningsprocess som är mest 

utbredd för de båda polerna, samt se om årlig eller nybildad is är mest vanlig och hur snö- 

och istäckena varierar säsongsmässigt. Syftet är därtill att granska med vilka metoder 

isens tjocklek och utbredning kan undersökas. Det för att erhålla en förståelse för vilka 

variationer som finns och om möjligt slutsatser om framtiden.  

Frågeställning: 

 Är det skillnader i istäckenas isbildningsprocesser, som isens ålder och 
säsongsmässiga variationer med temperatur, tjocklek och utbredning mellan 

Arktis och Antarktis? 
 

 Är det motstridiga eller eniga resultat om isminskningen? 
 

 Vilka metoder för att beräkna isens tjocklek och utsträckning förr och nu kan 

användas? 

2. Metod 
Analysen av den insamlade information skedde kvalitativt och hämtades från databaserna 

GeoRef/GeoBASE, samt tryckt litteratur och Internetkällor. Den avgränsning som 

gjordes var att fokusera på Arktis och Antarktis havsistäcken. En jämförelse dem emellan 

med snö- och istäckena är i centrum för rapporten, samt skillnader och likheter med 

isavsmältningen. Isen över Antarktiska kontinenten tar upp en stor del av is- och 

snötäckena och nämns därför kort i rapporten men diskuteras inte då fokus är på 

havsisen. I Arktis spelar även isen över Grönland och Svalbard stor roll, men landisen 

och glaciärerna där tas inte upp i rapporten. Resultat om växthusgasers och aerosolers 

inverkan på isens utbredning eller metan- och kolutsläpp vid en avsmältning tas ej upp i 

rapporten. Några konsekvenser av en isavsmältning nämns, men då endast påverkan 

lokalt. Ej heller beskrivs antropogen påverkan eller konsekvenser för 

ursprungsbefolkningen. 
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3. Arktis och Antarktis snö- och istäcken  
Arktis och Antarktis befinner sig på var sin pol av Jorden (se Bilaga 1 & 2) och kan 

tyckas ha ett snarlikt klimat med väldigt låga temperaturer och årliga snö- och istäcken. 

Däremot är snö- och istäckets säsongsmässiga cykel olika för Arktis och Antarktis 

(Nicolaus et al., 2006). Snötäcket är starkt kopplad till temperatur och fukt, och en 

förändring däri kan därför ändra snöns egenskaper med omfattande effekter för 

klimatsystemet (Callaghan et al., 2011). Snö och is har ett högt albedo som innebär att det 

är en hög reflektion av solens kortvågiga instrålning som bidrar till att temperaturen hålls 

låg (Wu et al., 1999). Det existerar en säsongsmässig cykel där variationer i snötäckets 

tjocklek och utbredning över isen bidrar till en viktig del i klimatsystemet. Snön påverkar 

exempelvis flödena av energi- och sötvatten mellan atmosfär, is och hav (Nicolaus et al., 

2006), och därmed utbytet av värme, massa och rörelsemängd som påverkar klimatet från 

lokal till global skala (Jeffries et al., 2001). Snö har även en stor roll i havsisens 

termodynamik då snö har en låg värmeledningsförmåga och fungerar därför som en bra 

isolator. Snön fördröjer värmeflödet genom isen, vilket hindrar tillväxt vid botten, och 

den isolerande snön kontrollerar därför isen tjocklek. Snön har en kylande effekt på 

omgivningen men gör även att havsisen tunnas ut (Wu et al., 1999, Kawamura et al., 

2004). Ackumuleras tillräckligt mycket snö på isen kan däremot isens flytkraft 

övervinnas och det kan då ske en översvämning med en efterföljande positiv snö- och 

isbildning på isflaken (Kawamura et al., 2004). Denna isbildning påverkar den biologiska 

produktiviteten och energi- och massbudgeten (Jeffries et al., 2001). Är snötäcket 

tillräckligt tjockt på isen kan det också fördröja smältningen av toppisen (Wu et al., 

1999). Isens tjocklek är även en bra indikator om klimatförhållandena eftersom den beror 

på tidigare tillväxt, smältning och deformation (IPCC, Chap 4: Changes in Sea Ice, 

2007). Isen går igenom flera olika processer som avdunstning, sublimering, smältning 

och kompaktering (Nicolaus et al., 2006)  

Olika isbildningsprocesser som sker på båda polerna är exempelvis kravis och kärnis. 

Kravis är det första steget vid isbildningen på havet och går under fler namn som 

exempel Sörpa och issörja. Den bildas i underkylt turbulent vatten, det vill säga att 

genom turbulens förs nedkylt vatten ned i vattenmassan (Nationalencyklopedin 1, 2012). 

När yttemperaturen blir lägre börjar isnålar bildas på ytan, vilket kallas krav. Dessa 

blandas sedan med vattenmassan på grund av turbulensen och när de fryser samman till 

isklumpar flyter de åter upp till ytan, kallat ishinna. Det är när de fritt flytande isnålarna, 

krav, går samman till ett sammanhängande istäcke som det kallas för kravis. (Worby et 

al., 2008). Kärnis är istället is som bildas då det finns en hög utstrålning från vattnet och 

lite rörelse, det vill säga under kalla, vindstilla och klara nätter. Det bildas horisontella 

isnålar på vattenytan och från detta nätverk byggs det på med tunna isskivor tills ytan 

täcks. Därpå börjar iskristallerna växa nedåt och isen växer och breder ut sig. 

Iskristallerna är större men färre i isens underdel än överdel och hela isen är 

genomskinlig (Nationalencyklopedin 1, 2012). 

3.1 Arktis 

Arktis istäcke är i nästan ständig rörelse på grund av vind och havsströmmar. Under 

sommaren smälter nästan all snö i Arktis, samt de övre islagrena som bildar pölar av 
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smält is (Nicolaus et al., 2006). Arktis istäcke är som störst i mars månad för att sedan 

smälta under vår och sommar och nå minsta andel istäcke i september (se Figur 1). En 

större del av istäcket är däremot perenn, det vill säga den smälter inte bort under den 

varmare säsongen. Isen blir snabbt tjockare igen under den sena sommarmånaden och 

växer snabbast i tidig vinter. Anledningen till den snabba tillväxten kan vara den hastiga 

temperaturförändringen som orsakas av luftmassor från Eurasiska kontinenten 

(Eisenman, 2010). Den nybildade ettåriga isen, även kallad säsongsis, brukar endast bli 

runt 3 m tjock och perennis som då överlevt en eller flera smältsäsonger är i regel 

tjockare. Dock kan även säsongsisen bilda åsar som blir upp till cirka 30 m tjocka 

(Polyak et al., 2010). Anledningen är vindar som orsakar konvergens, det vill säga 

tvingar isen mot land där de trycks ihop (IPCC, Chap 4: Changes in Sea Ice, 2007). 

Denna åsbildning är vanligt förekommande i Arktis. Den perenna- och säsongsskapade 

isen har särskiljande fysiska egenskaper vad gäller tjocklek, albedo, salthalt, integrerad 

saltlösning och grovhet (Nghiem et al., 2007). Den säsongsskapade isen innehåller en 

högre salthalt än den äldre isen på grund av närvaron av saltlösning under isformation, 

det vill säga att saltet är löst i vattnet. När isen åldras urlakas saltet från isen och 

innehåller således mindre salt. Den lägre salthalten gör att den perenna isen har en lägre 

utstrålning och är transparent för instrålning. Säsongsisen är däremot inte transparent för 

instrålning och har därför en hög utstrålning (Comiso, 2011). Det råder olika 

uppfattningar om hur stort istäcket sträcker sig, samt som det varierar naturligt från år till 

år, men enligt olika undersökning sträcker sig isen över cirka 6∙10
6
 km

2
 (Comiso, 2011) 

eller 7∙10
6
 km

2
 (Serreze et al., 2007b) under sommaren, medan under vintern är 

utsträckningen runt 15∙10
6
 km

2
 (Comiso, 2011) eller 16∙10

6
 km

2
 (Serreze et al., 2007b). 

IPCC (2007) föreslår även andra men liknande siffror (se Figur 1).  

 

Figur 1. Bilden visar havsisens utsträckning när det är som störst i mars månad och minst i september. 

Den mörka cirkeln visar områden som saknar data. Figur 1 är reproducerad enligt tillåtelse ifrån 

National Snow and Ice Data Center, University of Colorado, Boulder, Colorado (NSIDC 4, 2012). 
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Under de senaste årtiondena har Arktis drabbats av en huvudsaklig uppvärmning av ytan, 

det vill säga en positiv återkoppling med temperaturen som lett till en kraftig minskning 

av snö- och istäcket (Brown et al., 2010). Analyser för mars månad varje år har visat att 

huvuddelen av isminskningen, av främst den perenna isen, sker i östra delen av Arktis. 

Den totala isminskningen är cirka 2,6% per årtionde (se Figur 2) (NSIDC 3, 2012) eller 

cirka 2,7% per årtionde (IPCC, Chap 4: Hemispheric, Regional and Seasonal Time Series 

from Passive Microwave, 2007). Den kraftigaste isminskningen sker i västra och 

Sibiriska Arktis. Vid östra Beauforthavet och Kanadensiska skärgården har isen tjocknat 

på vissa ställen, men ökningen kan inte kompensera för den totala förlusten. Trender 

visar dock på att isen blir tunnare över större än angivna områden (Maslanik et al., 

2007b). Förklaringar till minskat istäcke i mars är förändringar i yttemperaturen och 

vindmönster, medan minskningen i september är på grund av avvikelser i nedåtgående 

flöden av långvågig strålning. Även andra bidragande faktorer som dynamiska- och 

termodynamiska förändringar kan påverka (Maslanik et al., 2007b). Det föreslås även att 

isen minskar lika mycket under hela året jämfört med den normala isminskningen för 

säsongen (Eisenman, 2010). Mätningar påvisar att temperaturökningen över land är lika 

omfattande för alla säsonger (Serreze et al., 2007a). Snötäcket kan nu även variera mellan 

200 till 300 dagars förekomst om året (Callaghan et al., 2011).  

 

Figur 2. Ovan visas hur Arktis istäcke har förändrats i mars månad från år 1979 till 2012. Linjen med 
punkterna visar mätvärdena för varje år medan den heldragna linjen visar trenden. Istäcket minskar 

med cirka 2,6% per årtionde. Y-axeln visar utbredningen i miljoner kvadratkilometer (10
6
 km

2
). Figur 

2 är reproducerad enligt tillåtelse ifrån the National Snow and Ice Data Center, University of 
Colorado, Boulder (NSIDC 3, 2012). 

Genomsnittliga värden från månadsvis data av Arktis 

havsisutbredning från april 1979 till 2012 



 

6 

 

Uppvärmningen har börjat leda till att Arktis istäcke består mer av nybildande ettårig is 

medan det sker en kraftig minskning av framförallt den årliga, tjockare isen (Comiso, 

2011, Maslanik et al., 2007b). Det är sommarperioden som drabbats av störst isminskning 

och under sommaren året 2007 upplevde Arktis under de år som studerats det minsta 

dokumenterade istäcket (se Figur 2). En anledning kan vara att ett ovanligt kraftigt och 

ihärdigt högtryck befann sig över Beauforthavet (se Bilaga 1) som främjade starka vindar 

och värmeadvektion (Sedláček et al., 2011). Advektion är den horisontella 

energitransporten, rörelsen i gas eller vätska som kan orsakas av massors olika densitet på 

grund av temperaturskillnader (Nationalencyklopedin 5, 2012). Den observerade ökade 

molnigheten vid Sibirien kan även ha bidragit till smältningen genom ökad kvarhållen 

långvågig strålning (Sedláček et al., 2011). Det är just under sommarmånaderna som 

molntäcket är som mest täckande (Serreze et al., 2007a). Ett ovanligt lågt tryck vid 

havsytan över Sibirien och Europa kan också ha bidragit till att ihållande sydliga vindar 

blåste in mot Beauforthavet, Tjuktjerhavet (eng. Chukchi Sea) och östra Siberiska havet 

(se Bilaga 1). Detta gynnade en nordlig isdrift och högre temperaturer. Denna förändring 

i tryck har blivit allt mer vanlig under de senaste åren (Maslanik et al., 2007b). En stor 

minskning av sommarisen kan komma att påverka den större cirkulationen på Norra 

halvklotet (Overland and Wang, 2010). Vilka förändringar som kommer att ske är 

däremot svåra att förutspå. 

Det Arktiska oscillerande rörelsemönstret (AO) har länge ansetts vara den dominerande 

atmosfäriska cirkulationen som påverkar Arktis klimat (Maslanik et al., 2007a). AO 

innebär en förändring i det atmosfäriska trycket över Arktis som resulterar i ändrad 

vindstyrka i de höga västervindarna över de nordliga breddgraderna. Dessa förändringar i 

vindarna påverkar klimatet under vintern för Nordamerika, Grönland och Europa. AO 

kan antingen vara inne i en negativ eller positiv fas. Under en negativ fas blir trycket över 

Arktis högre vilket resulterar i svagare högre västervindar och gör att kall arktisk luft kan 

färdas längre söderut, vilket resulterar i ett kallare och torrare väder över norra Europa, 

medan över medelhavet och Grönland blir klimatet mildare och blötare. Under en positiv 

fas sjunker istället trycket över Arktis, vilket innebär stora tryckförändringar med 

högtrycket i söder, och resulterar i starkare övre västervindar som hindrar den kalla 

arktiska luften att färdas söderut. Klimatet i Arktis över bland annat Grönland blir således 

väldigt kallt medan starka vindar över Atlanten styr stormar över Europa som bidrar med 

varmare och fuktigare vintrar (Ahrens, 2009). Förändringar som är kopplade till AO har 

fortsatt att inträffa när AO är svag och ska därför inte ha så stor inverkan. Arktis kan 

därför vara på väg in i ett nytt klimatiskt tillstånd där atmosfäriska cirkulationer på hög 

latitud inte längre spelar en lika viktig roll i havsisens utsträckning (Maslanik et al., 

2007a). Det verkar som att isminskningen under våren har en starkare koppling till 

temperaturförändringarna över Arktis än till AO (Callaghan et al., 2011). Dock är inte 

rörelsemönstren för AO helt tillförlitliga när det gäller transportmönstren för vind och is 

eftersom det finns fler atmosfäriska- och havscirkulationer som påverkar, som 

exempelvis den atmosfäriska Nordatlantiska oscillationen (NAO) (Maslanik et al., 

2007a). Observationer har visat att en minskning av istäcket under vintern främjar en 

negativ fas av NAO (Ahrens, 2009, Polyak et al., 2010). NAO innebär en förändring av 

det atmosfäriska trycket över Atlantiska oceanen som influerar vädret över Europa och 

östra Nordamerika. Under en positiv fas av NAO sjunker lågtrycket över Island medan 
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högtrycket vid Azorerna stiger. Den starka tryckförändringen gör att västervindarna 

blåser starkare. Västervindarna i sin tur riktar starka stormar mot norra Europa och gör att 

vintrarna blir blöta och milda. Över Grönland och norra Kanada blir vintern istället kall 

och torr. Under en negativ fas stiger istället det isländska lågtrycket medan det sker ett 

tryckfall av det Azoriska högtrycket. Med en svagare tryckförändring blir även 

västervindarna svagare med färre stormar. Grönland och norra Kanada erhåller därför en 

mildare vinter medan norra Europa upplever kallare och torrare vintrar (Ahrens, 2009). 

Under negativa faser av AO och NAO sker således en naturlig isminskning (Zhang and 

Walsh, 2006). Under 2007 som Arktis drabbades av minsta uppmätta istäcket var även 

AO inne i en negativ fas som också kan ha bidragit till det tunna istäcket (Overland and 

Wang, 2010).  

Den Beaufortiska kretsrörelsen har även påverkats och är ett stort system av 

havsströmmar som drivs av vindar och snurrar åt öster på grund av Corioliskraften. Förr 

rörde sig is med kretsrörelsen i centrala Arktis under flera år samtidigt som den 

tjocknade. Isens styrka ökar också i regel genom åren på grund av att 

saltlösningsinnehållet i isen rinner ur och luftbubblor trycks ut. Nu verkar det som om 

genomförseln av is genom södra delen av kretsrörelsen inte överlevt, på grund av 

smältning och annan transport av strömmar, och kretsrörelsen transporterar nästan enbart 

ung säsongsis (Maslanik et al., 2007b).  

3.2 Antarktis 

Antarktis snö- och havsistäcken kan tyckas vara nästan intakta genom hela sommaren 

med nästan inga smältpölar på isen. Dock sker det en inre avsmältning av snö och is som 

snabbt fryser igen och bildar överlagringar (Kawamura et al., 2004, Nicolaus et al., 

2006). Faktum är att nästan all havsis endast är säsongsis, inte mycket av all is klarar sig 

genom åren, utan smälter och fryser igen under sommarperioden (Polyak et al., 2010). 

Isen sträcker sig under vintern över cirka 19∙10
6
 km

2
 men reduceras till cirka 3∙10

6
 km

2
 

under sommarperioden (se Figur 3) (IPCC, Chap 4: Introduction, 2007). Snö- och 

isbildningen som nämnts ovan är utbredd och bidrar i vissa regioner till en större 

termodynamisk förtjockning av istäcket än vad både bildningen av kärnis och kravis gör. 

Förtjockningen av kärnis på isflak genom tillväxt är dock främst kopplad till den kallare 

säsongen (Kawamura et al., 2004). Snö- och isbildningen vid basen av snötäcket är en 

efterföljd av översvämning på grund av att snömängden på isflaken övervinner flakets 

flytkraft. Denna process är således av stor vikt vid förtjockningen av isflaken (Jeffries et 

al., 2001).  
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Figur 3. Ovan visas Antarktis som har som minst havsistäcke i mars och störst utbredning i 

september. Figur 3 är reproducerad enligt tillåtelse ifrån National Snow and Ice Data Center, 
University of Colorado, Boulder, Colorado (NSIDC 5, 2012). 

Havsisens mängd och utsträckning har blivit kopplad till de regionala förändringarna i 

atmosfären av den Södra oscillationen (SO). SO är kopplad till El Niño och de kallas 

tillsammans för ENSO (Heil, 2011, Kwok and Comiso, 2002). El Niño beskriver 
följaktligen förändringarna i havscirkulationerna medan SO är förändringarna i 

atmosfären. Det finns ett samband med ökat istäcke i Antarktis under en El Niño period 

och en minskning av det normala istäcket under La Niña perioder (Kwok and Comiso, 

2002). Under El Niño bildas det ett högtryck över Sydostasien och ett lågtryck över 

Sydamerika. Det betyder att det blir väldigt torrt över Sydostasien och stark nederbörd 

över Sydamerikas västkust och havsströmmarna rör sig motströms, det vill säga varmt 

vatten rör sig mot Sydamerika som vanligtvis har uppvällning av kallt vatten. La Niña är 

istället en förstärkning av det normala klimattillståndet. Det innebär ett lågtryck med 

mycket nederbörd över Sydostasien och varmt havsvatten. Över Sydamerikas västkust 

befinner sig ett högtryck och klimatet är torrt och det sker en uppvällning av kallt vatten. 

Från högtrycket rör sig starka passadvindar mot lågtrycket i Sydostasien (Ahrens, 2009).  

Månadsvisa undersökningar av istäcket visar en trend med minskat istäcke vid 

Bellingshausen- och Amundsenhaven, medan det i andra regioner som Weddellhavet och 

västra Rosshavet sker en ökning av istäcket (Kwok and Comiso, 2002). Emellertid finns 

det andra undersökningar som påvisar en ökning av istäcket vid Bellingshausen- och 

Amundsenhaven och vid östra Rosshavet, men en minskning i resterande Rosshavet 

(Giles et al., 2008) (se Bilaga 2).  

Då Antarktiska kontinenten också har en stor andel landfast perennis, det vill säga is som 

frusit längs kusten på sandbankar och över grunda delar av kontinenten, behövs denna is 

nämnas. Det verkar som den landfasta isen som alltid är närvarande längs kusten har 

minskat och kan därför vara ett förebud om en klimatförändring över Antarktis (Heil, 

2011). Det årliga snöfallet som hamnar på Antarktis inlandsis balanserar förlusten av snö 

och is från avsmältning och isberg som kalvar. Det har visat sig att landistäcket över östra 

kontinenten har ökat medan västra Antarktis vid Amundsenhavet drabbats av avsmältning 

(Vaughan, 2005). Förtjockningen av istäcket genom ökat snöfall var just den 

dominerande påverkan i öster under 2005. En orsak till att isen blir tjockare på östra 
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kontinenten är att snöfallet har ökat vilket kan visas genom meteorologisk data. Det är 

dock svårt att förutsäga om snöfallet kommer att fortsätta att öka eller om det kommer att 

börja minska. Minskningen i väst däremot beror högst sannolikt på utvidgningen av 

glaciärerna som dränerar landisen, och denna förändring kan i sin tur bero på 

förändringar i havscirkulationer och havstemperatur. På grund av att det sker både en 

ökning och minskning av kontinentis är det svårt att säga vilken inverkan det har på 

havsnivån (Vaughan, 2005).  

Antarktis havsistäcke ökar överlag med cirka 0,47% per årtionde (se Figur 4) (IPCC, 

Chap 4: Hemispheric, Regional and Seasonal Time Series from Passive Microwave, 

2007). En anledning till att det inte sker en stor avsmältning kan vara att det blåser en 

katabatisk vind från den Antarktiska kontinenten som kyler omgivningen. En katabatisk 

vind är en torr och kall vind som blåser i nedåtgående riktning (Ahrens, 2009). En 

förändring över den Antarktiska kontinenten kan dock snabbt komma att ske och där det 

sker en förtjockning av istäcket kan en avsmältning påbörjas. 

 
Figur 4. Figuren ovan visar hur istäcket har förändrats på södra (SH-Southern Hemisphere) 

halvklotet. Informationen kommer från satelliter med passiv mikrovågsdata. Linjen med punkterna 
visar årsmedelvärdena för isutbredningen. Den streckade linjen visar den linjära trenden för polerna, 
medan den heldragna linjen visar tioårsvariationerna. Antarktis (SH) har gått mot en svag positiv 

ökning av istäcket sedan 1980. Dock slutar grafen år 2005 så en förändring kan ha skett i trenden. 
Figur 4 är reproducerad enligt tillåtelse ifrån IPCC (IPCC, Chap 4: Hemispheric, Regional and 
Seasonal Time Series from Passive Microwave, Figure 4.8 (updated 2003), 2007). 

Värmekapaciteten och värmekonduktionen (värmeledningsförmågan) av salthaltig havsis 

skiljer sig från färskvatten, is och snö. Antarktis visar en tidigare smältningsdebut mellan 

granskade år än Arktis och har en dokumenterad längre smältsäsong (Nicolaus et al., 

2006). Latitudskillnader påverkar bland annat tidpunkten för när snö- och issmältningen i 

Antarktis börjar. Sker det en hög avdunstning under en lång period resulterar det i 

försvinnande av stora snötäcken. Det kan bero på den relativt låga luftfuktigheten och de 

torra och relativt starka vindar som blåser från den Antarktiska kontinenten som bidrar 

till den höga avdunstningen (Nicolaus et al., 2006). Däremot resulterar de turbulenta 

värmeflödena, som då är övervägande riktade uppåt, till en kylande effekt på snöytan och 

därmed en minskad avsmältning. Avdunstningen kan fortfarande vara stark även om den 

bidragande delen av smältningen som resulterar i den totala förtunningen endast är liten. 
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Snösmältningen resulterar i en blötare miljö och därmed en snabbare förtunning av 

snötäcket. Blöt snö har ett lägre albedo som aktiverar en avsmältning. Eftersom 

avdunstningen spelar en större roll än själva smältningen av snö i Antarktis är det inte 

lika troligt att finna smältpölar och blötsnö. Det finns dock tillräckligt med fukt i 

snötäcket som kan möjliggöra bildandet av överlagrande is (Nicolaus et al., 2006).  

Antarktis havsis rör sig i en årlig cykel orsakad av de starkare vindarna under vintern. 

Mellanårliga oscillationer, från tre till sex år, går att finna för havsisens utbredning i 

nästan alla regioner, men främst i Ross- Bellingshausen- och Amundsenhaven (IPCC, 

Chap 4: Changes in Pattern of Sea Ice Motion and Modes of Climate Variability that 

Affect Sea Ice Motion, 2007).  

3.3 Möjliga effekter vid en isavsmältning 

Med ett öppnare hav ökar den kort- och långvågiga absorptionen av strålning, vilket leder 

till ännu en ökad avsmältning av isen på grund av uppvärmning från havet underifrån 

(Wang and Overland, 2009). Havet har ett lägre albedo och absorberar därför mer 

strålning och bidrar till en försening av isbildningen (Polyak et al., 2010). Somliga 

observationer och mätningar har beräknat att den snabba isminskningen kommer att göra 

att Arktis blir isfritt redan 2040 (Polyak et al., 2010, Wang and Overland, 2009). 

Isavsmältningen kan komma att påverka den Nordatlantiska- och den Arktiska 

oscillationen (NAO och AO) på grund av den varmare vattentemperaturen och större 

mängd sötvatten i Norra ishavet (Arktiska oceanen). Båda dessa flöden har stor inverkan 

på klimatet i Europa och Nordamerika. Minskningen av istäckena kan också komma att 

öka kusterosionen genom en ökad vågrefraktion, samt påverka biotan. På grund av att 

isen smälter och havet blir mer öppet kommer åtkomsten till Arktis bli lättare och redan 

har en inkräktande art av plankton kommit till Arktis hav (Polyak et al., 2010).  

Valar, sälar och fågelarter som lever vid båda polerna behöver isen för att överleva. 

Isbjörnen, som endast finns vid Arktis, är beroende av havsisen för att kunna jaga säl. 

Med kortare perioder av is och längre tid med öppet hav minskar deras jaktperiod 

drastiskt och de får då svårt att föda sina ungar. Sommaren inträffar cirka tre veckor 

tidigare än vad den gjorde för cirka 30 år sedan och isbjörnen måste dra sig tillbaka till 

land betydligt tidigare. De har därför inte hunnit lagra tillräckligt mycket fett som krävs 

för optimal överlevnad (Tynan et al., 2010) Somliga djur- och fågelarter lever och klarar 

sig på det kontinuerliga istäcket i Arktis och Antarktis medan andra drar sig mot öppet 

hav under sommarsäsongen för att söka efter föda. De valar som övervintrar under isen 

på vintern behöver hål i isen för att kunna andas. Det existerar vissa sådana områden som 

kallas för polynias (Tynan et al., 2010). Dessa polynias kan bildas på grund av 

värmeväxlingen mellan hav och atmosfär, det vill säga den turbulenta värmeförlusten 

från havet under vintern och inkommande kortvågig strålning på sommaren. De skapas 

genom antingen ihållande isdivergens eller havsströmmar som skapar uppvällning av 

oceanisk värme (IPCC, Chap 4: Changes in Sea Ice, 2007). Dessa områden är oftast 

öppna hela tiden och djuren letar sig till de här områdena. Djur som valar kan få problem 

att hitta till dessa öppna områden eftersom de utöver klimatförändringar utsätts för 

antropogen påverkan som jakt. Föräldrarna kan inte överföra nödvändig information till 

sin avkomma och flocken får större svårighet att överleva (Tynan et al., 2010). 
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Att istäcket blir lite mindre borde till en början vara gynnsamt för flera arter eftersom det 

då finns fler lufthål och fler isflak att stå på vid jakt. Fler arter som exempel fiskar kan 

dra sig mot Arktiska- och Antarktiska oceanen när havstemperaturen stiger vilket borde 

bidra med mer mat för valar, sälar och havsfåglar. Det skydd som isen ger försvinner 

emellertid när det sker en för stor avsmältning. Det blir också färre isflak vilket innebär 

att bland annat vikaren i Arktis förlorar de platser som de föder sina ungar på. 

Inkräktande arter kan komma att utkonkurrera eller sprida sjukdomar hos den naturliga 

biotan. Krill är också en livsviktig föda för flertalet marina djur runt Antarktis och har en 

hög reproduktion under förhållanden med mycket havsis. Under år med sämre 

havsiskoncentration påverkas de organismer som är beroende av krillen och därav berörs 

hela näringskedjan (Tynan et al., 2010).  

Istäckena över Antarktiska kontinenten och Grönland är de områden som har störst 

påverkan på omgivningen vid en avsmältning. Om all is skulle smälta från dessa områden 

kommer havsnivån att höjas runt 64 m. Effekterna av detta kommer inte endast att orsaka 

förändringar för den lokala omgivningen utan låglänta länder kommer översvämmas och 

med en stor ökad mängd sötvatten kan havscirkulationer påverkas. Detta för att 

havscirkulationer skapas på grund av bland annat densitetsskillnader. Densiteten påverkas 

av förändringar i temperatur och salthalt. Störs densiteten kan den termohalina 

(djupvatten) cirkulationen förändras. Kallare vatten sjunker och från Arktis rör sig en 

långsam djupvattencirkulation och skulle den försvinna kommer det ske en global 

förändring (IPCC, Chap 4: Changes and Stability of Ice Sheets and Ice Shelfs, 2007). 

4. Mätmetoder 

4.1 Fältmetoder i Arktis 

För att förstå hur framtidens Arktis kommer att se ut är det även av vikt att veta hur det 

forna Arktis varit. Paleoklimatologi är läran om hur klimatet var förr och den geologiska 

tidsepoken som då främst undersöks är den pågående, Holocen, som började för cirka 

11 700 år sedan (Nationalencyklopedin 4, 2012). I sediment från havsbottnen och 

depositioner längs kuster finns information bevarat om hur havsisens utsträckning var 

långt tillbaka i tiden. Information finns även lagrad i terrestriska arkiv som kustvegetation 

och iskärnor. Sediment från havsbottnen som är eller har varit täckt av havsis bidrar 

därför med den mest kompletta och omfattande informationen. Havsis påverkar 

depositioner som sediment på ett direkt och indirekt vis genom fysiska, kemiska och 

biologiska processer. Dessa processer och därmed isens egenskaper kan bli 

rekonstruerade från proxy–data från sedimenten. Från sedimenten kan informationen om 

klimatet tusentals år tillbaks i tiden finnas. Mer närliggande information om klimatet 

hämtas istället från iskärnor, som då går tillbaks till senaste istidens maximum som var 

mellan ca 26 000-20 000 år sedan. (Polyak et al., 2010). Vissa iskärnor kan dock vara 

kontaminerade med färskvatten och återdeponering av terrestriskt material från efter 

senaste istidens avsmältning. Det gör att isens ålder kan misstolkas, samt förhållandena 

vara felaktiga för den egentliga tidsepoken. Resultat från borrkärnor visar att för runt 50 

miljoner år sedan var det Arktiska klimatet betydligt varmare än idag med stora skogar av 

bland annat ormbunkar. Därefter har det skett en lång nedkylning till Arktis som vi 



 

12 

 

känner idag. Havstemperaturen har nu börjat stiga igen och har ej varit så hög som den är 

nu på 2000 år (Polyak et al., 2010).  

Mer exakt proxy–data om förekomsten av havsis kommer ifrån sediment som fälls ut och 

deponeras från is som transporterats med vind och ytströmmar. Exempelvis isberg kan 

komma från områden där sediment har smält samman till följd av erosion. Isberg kan 

innehålla många olika storlekar av sedimentkorn som kommer ifrån bland annat 

tillbakadragande glaciärer. Denna typ av sedimenttransport från isberg är begränsad och 

kommer främst från kalvande glaciärer från Grönland och den mer arktiska delen av 

Kanada (Polyak et al., 2010). Sediment som smält samman med isen uppstår vanligtvis 

under perioder med bildandet av kravis, men kravis kan dock endast smälta samman med 

finmo (silt) och lerstora sediment. Havsis transporterar därför i regel mer finkornigt 

sediment medan landfast is däremot kan transportera grövre korn men är begränsad till 

nära kustområden (Polyak et al., 2010).  

Undersökningar av bland annat skelettrester från mikroskopiska organismer på 

havsbottnen från exempelvis Foraminiferer (en understam av amöbadjuren) 

(Nationalencyklopedin 2, 2012), kiselalger och Dinoflagellater (encelliga organismer som 

bidrar till stor del av havens primärproduktion) (Nationalencyklopedin 3, 2012) kan 

indikera om hur det rådande tillståndet av istäcket är över undersökningsplatsen, samt hur 

det var miljontalsår tillbaka i tiden (Hillaire-Marcel and de Vernal, 2008). En del 

plankton lever i och på is och deras kvarlevor kan därför förtälja hur länge istäckets 

utbredning varar. Genom de havslevande organismerna kan man identifiera intervallerna 

mellan isminskningen. Det är dock svårt att dra några exakta slutsatser utifrån detta 

material, eftersom det behövs mycket information om omgivningen. Informationen om 

Arktis miljö är måhända mer utforskad än Antarktis, men är fortfarande sparsam jämfört 

med många andra platser på Jorden (Polyak et al., 2010). En ny teknik (IP25) för att hitta 

biomarkörer, det vill säga levande organismer som efterlämnar speciella organiska 

föreningar i sediment, håller på att testas i Arktis hav. IP25 är en isopren, som är en vanlig 

organisk förening, som är speciellt biosyntetiserad av havsiskiselalger (Vare et al., 2009). 

Dessa biologiska organismer kan nämligen förtälja hur deras omgivning var då de levde 

(Polyak et al., 2010, Vare et al., 2009).  

Andra sätt att försöka återskapa hur mängden smältvatten och saltlösningsinnehållet var 

en gång i tiden är att granska isotoper av syre (ex. δ
18

O). Isotopen δ
18

O finns löst i 

omgivningen och i vattnet eller kan vara en del av en vattenmolekyl. Eftersom 

syreisotoperna delar upp sig under snö- och isbildning och smältning, kan variationer i 

kalkspat/kalcit (kalciumkarbonat) i fossiler ha registrerat hur Arktis istäcke och 

säsongsmässiga variationer var. Exempelvis kan en minskning av de olika syreisotoperna 

vid den haloklina (salthaltsprångskiktet) nivån tolkas som en indikation av en ökning av 

saltlösning och därmed säsongsskapad is (Polyak et al., 2010). Genom just en 

isotopanalys av Foraminiferernas skal, kan havens temperatur, salthalt och vattendjup 

bestämmas miljontals år tillbaks (Nationalencyklopedin 2, 2012). Som nämnts ovan 

innehöll just den säsongsskapade isen en högre salthalt på grund av närvaron av 

saltlösning i vattnet. Syreisotoper har visat att under den senaste istidens maximum 

skedde det en intensiv isbildning med ett tillskott av saltlösning vid och under den 
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haloklina nivån (Hillaire-Marcel and de Vernal, 2008). Även ädelgaser kan indikera om 

saltlösningsinnehållets historia, då de har olika löslighet i is. En kemikalie som kallas för 

metansulfonsyra har blivit använd i Antarktis som proxy–data för havsis, men metoden 

har inte visat sig vara lyckosam i Arktis (Polyak et al., 2010). Metansulfonsyran går att 

finna i iskärnor och kan beskriva hur istäcket var förr i tiden. Metansulfonyran är en av 

flera oxidationsprodukter från dimetylsulfid som har sitt ursprung från den biologiska 

produktionen vid havsytan. Resultatet jämförs sedan med satellitdata (Hezel et al., 2011). 

Olika kustnära fynd som drivved, valben, blötdjur och större fossil, som exempelvis 

växter, kan ge information om hur havsytan- och lufttemperaturen, cirkulationer och 

havsisens tillstånd varit, samt se vilken tillväxt av arter som kan härledas från andra 

regioner varit. Pollen och växtfossil kan även ge en indikation om hur vegetationen och 

landskapet förändrats nära kusten (Polyak et al., 2010).  

4.2 Satellitdata 

Genom satellitbilder och drivande bojar är det möjligt att observera havsisens bildning, 

rörelsemönster och minskning (Maslanik et al., 2007b). Information om Antarktis årliga 

utsträckning av istäcken är inte lika väl dokumenterade som för Arktis. Ubåtar började 

redan under 1970-talet undersöka istäckets tjocklek i Arktis (Giles et al., 2008) och 

satellitobservationer började året 1979 (Brown et al., 2010). Från Antarktis saknas dessa 

ubåtsobservationer och därför är informationsunderlaget mera begränsat, vilket innebär 

att förändringar lättare kan gå ouppmärksammade (Giles et al., 2008).  

Det finns flera organisationer som samlar in och granskar satellitbilder. Beroende på vad 

som ska undersökas kan bilder och information över en eller flera områden, samt över 

valda perioder granskas. Sedan 1979 har satelliter med passiv mikrovågsradiometer 

granskat isens karaktär i Arktis. Nu används både passiva och aktiva 

mikrovågsradiometrar (Vyas et al., 2003). Jorden utstrålar nämligen inte bara kortvågig 

strålning utan även mikrovågor. När sensorerna på satelliterna identifierar naturligt 

utstrålade mikrovågor från Jorden kallas metoden för passiv mikrovågsmätning. Snö och 

is utstrålar till exempel mycket mer än vad moln gör och metoden är inte lika känslig för 

objektets temperatur som vid mätningar av IR (infrarött) (NSIDC 1, 2012). Passiv 

mikrovågsradiometer erbjuder en potentiell global övervakning av snötäcket, snödjupet 

och snöns vatteninnehåll utan att hindras av molntäcken och vintermörkret (IPCC, Chap 

4: Observations of Snow Cover, Snow Duration and Snow Quantity, 2007). Dock är den 

utstrålade energimänden relativt låg och mätningar över större områden måste således ske 

(NSIDC 1, 2012). Den aktiva mikrovågsmetoden fungerar däremot på det viset att 

sensorer på satelliterna aktivt utstrålar mikrovågor mot Jordens yta och läser av 

reflektionen. Metoden kallas även för radar och det finns tre olika metoder för att 

upptäcka havsis på, avbildande radar, icke-avbildande radar och höjdmätning (NSIDC 2, 

2012). Satelliterna är i regel polära, de passerar båda polerna på en lägre höjd än 

geostationära, och samlar in information både dag och natt. Olika frekvenser används och 

det erhållna data kalibreras och temperaturskillnader geolokaliseras. 

Temperaturskillnaderna identifieras genom olika ljushet, och det omgjorda data arkiveras 

sedan bland annat i digitala filer med rutnät (Vyas et al., 2003).  
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Isens tjocklek bestäms främst genom borrningar i isen och mätningar med ekolod under 

isen eftersom satelliter inte klarar av att mäta den informationen riktigt än (IPCC, Chap 4: 

Sea Ice Thickness Data Sources and Time Periods Covered, 2007). Genom aktiv 

radiometer med metoden för höjdmätning är det däremot möjligt att beräkna havsisens 

tjocklek. Metoden går ut på att sensorerna uppfattar höjden isen har över vattenytan och 

därefter beräknas tjockleken (NSIDC 2, 2012). Det är möjligt att denna teknik kommer 

att bli mer dominerande i framtiden.  

Den mest omfattande informationen om Antarktis istjocklek kommer från observationer 

från båt- och flygobservationer mellan 1981 till 2005 gjorda av Antarctic Sea Ice 

Processes and Climate (ASPeCt) program. Begränsningen i geografisk och tidsmässig 

provtagning innebär att det inte finns någon information om de variationer som existerat 

mellan de granskade åren och trender (Willatt et al., 2010). Genom höjdmätningar från 

satellitdata från European Remote Sensing (ERS) har en period på 11 år beräknat hur 

höjdförändringen av havsytan förändrats vid Antarktis, och informationen från ERS’s 

satelliter 2 och 3 förbättras årligen (Vaughan, 2005). Därför är det än svårt att övervaka 

långsiktiga och storskaliga förändringar över Antarktis istäcke. 

Mätningar under våren av förändringar i snötäcket i den Arktiska regionen är bra för att 

återkopplingen från snötäckets temperatur är som starkast under denna period. Dock är 

det en stor utmaning att övervaka förändringar under våren på grund av molntäckets 

täthet, brister i ytobservationer, förväxling mellan sjöis och snötäcke under 

smältsäsongen och starka lokala vädersystem som påverkar istäcket. (Brown et al., 2010). 

Detta kan bero på att våren har drabbats av störst förändringar i snötäcket, som kan ha att 

göra med att den globala uppvärmningen är som mest framträdande under våren och 

sommaren. I den norra- och södra hemisfären påverkar snötäckets variationer starkt 

strålningsbalansen. Det finns en stark positiv återkoppling med snötäcket under våren och 

strålningsbalansen (Groisman et al., 1994). Dock är det även under denna period som de 

största felaktigheterna kring observationer är som störst (Brown et al., 2010). Under 

smältsäsongen kan 10-20% felskattning förekomma. Dessutom är det svårt att se 

skillnader mellan perenn- och säsongsis även om algoritmerna förbättrats (IPCC, Chap 4: 

Sea Ice extent and Concentration, 2007). 

En stor del av uppskattningarna om förändringarna av snötäckets utbredning i Arktis är 

baserade på the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

veckobaserade dataset på manuell tolkning av synliga satellitbilder, eller deras register 

om passiva mikrovågor. Registret inkluderar en bedömning av osäkerheten i 

mätningarna, som vanligtvis är begränsad till lokal till regional skala i jämförelse med 

observationer på plats (Brown et al., 2010, Vare et al., 2009). Daglig satellitdata går även 

att erhålla för att exempelvis beräkna isens ålder från the Scanning Multichannel 

Microwave Radiometer (SMMR), the Special Sensor Microwave/Imager (SSM/I) och 

samlingsdata från Advanced Very High Resolution Radiometer’s sensors (Maslanik et al., 

2007b). Information om isens tjocklek går däremot att få ut från Ice, Cloud, and Land 

Elevation Satellite (ICESat) och Geoscience Laser Altimeter System (GLAS) som då 

tillsammans med fakta om isens ålder kan ligga till grund för att beräkna förändringar i 

isens tjocklek.  
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5. Diskussion 

5.1 Snö- och istäckena i Arktis och Antarktis 

Arktis och Antarktis har således liknande istäcken men de följer olika mönster och 

trender. Arktis har en mer klar trend med minskat istäcke än vad Antarktis har och över 

Arktis sker en enhetlig minskning i snötäcket medan smältningen över Antarktis är mer 

varierande (Vyas et al., 2003). Det finns en särskilt stor skillnad mellan de båda polerna 

som skulle kunna vara en bidragande orsak till skillnaderna i isbildningen och dess 

cirkulation. Arktis är instängd av gränsande länder medan Antarktiska kontinenten utgör 

kärnan, vilket ses i Bilaga 1 & 2.  

Smältsäsongen varierar för de båda polerna med tidigare debut i Antarktis. Antarktis 

havsistäcke sträcker sig över ett större område än Arktis, men minskar med cirka hela 

16∙10
6
 km

2
 under sommarperioden till skillnad från Arktis där endast cirka 9∙10

6
 km

2
 

smälter bort (se Figur 5). 

 

Figur 5. Digrammet visar isens utbredning under sommar respektive vinter för Arktis och Antarktis. 

Med mängd avsmältning menas hur stor andel som smälter bort från vintern, skillnaden mellan 
vinterns och sommarens isutbredning. Betydligt mer is smälter bort i Antarktis jämfört med Arktis. 
Siffrorna är tagna från Comiso (2011) och IPCC (2007).  

Det är en förklaring till varför det existerar mer perennis i Arktis än Antarktis. En 

anledning till att smältsäsongen är längre i Antarktis kan vara att havsströmmar med 

varmare vatten lättare kan nå dit. Arktis har inte många in- eller utflöden och den 

Beaufortiska kretsrörelsen är den dominerande cirkulationen som transporterar is. I 

Antarktis finns flera cirkulationer i de olika haven som transporterar is. Det verkar därför 

mer troligt att fler yttre cirkulationer påverkar Antarktis än Arktis. En annan anledning 

till att det finns mer säsongsis i Antarktis kanske inte bara beror på att isen smälter och 

snabbt fryser igen utan närvaron av mer salt i havet. Antarktiska oceanen gränsar till stora 

salta hav medan Arktis gränsar till relativt bräckt vatten i söder mot Skandinavien. Det 
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lösta saltet i vattnet och sedan i isen borde göra isen mer porös och känslig. Perennisen är 

starkare än säsongsisen på grund av den mindre mängden salt och luft. Med ett konstant 

tillskott av salt kan isen ha svårt att åldras och bli kompaktare. Under senaste istidens 

maximum skedde en intensiv isbildning med tillskott av saltlösning i Arktis. Varför mer 

salt var närvarande under den perioden behövs det mer bakgrundsinformation om för att 

kunna besvaras. Varför perennis skulle vara transparent, det vill säga kan släppa igenom 

ljus, ligger förklaringen i den mindre mängden salt i isen. Den säsongsskapade isen 

innehåller mer salt och saltkristallerna kanske fungerar som en reflektionsyta.  

Snötäckets närvaro är även av vikt genom den nedkylande effekten då snö har ett högt 

albedo, högre än is. Antarktis har en dokumenterad ökad nederbörd som kan komma att 

påverkas drastiskt om det sker en förändring i temperatur. Dock kommer dessa 

meteorologiska data ifrån 2005 och en förändring kan därför redan ha skett. I och med att 

snö resulterade i en förtunning av istäckena kan även snön på isflaken förklara att det 

finns mer säsongsis i Antarktis. Isflaken ges inte tillåtelse att växa sig större. Dock är den 

ovannämnda snö- och isbildningen, översvämningen av isflaken, den dominerande 

faktorn som gör Antarktis havsis tjockare. Nederbördens mängd är således av vikt och 

skulle mindre snö falla kan det innebära antingen en förtjockning eller förtunning av 

istäckena. Dock förhindrade snön även snabb avsmältning av toppisen och avdunstningen 

är en viktig process i Antarktis. Andelen vatten som avdunstar och leder till avsmältning 

av snötäcket är större i Antarktis än Arktis. Med mindre snö kan därför isflaken och 

förtunnas eftersom att avsmältningen sker snabbare. Vilka förändringar som kommer ske 

och vad de innebär är därför svårt att förutspå. För Arktis stod åsbildningen till stor del av 

förtjockningen av isen och anledningen till att den procesen är vanligare i Arktis är att det 

finns fler närliggande länder som kan komprimera isen (se Bilaga 1 & 2). Följaktligen 

borde därför Arktis ha tjockare havsis än Antarktis, medan snötäcket på isen är tjockare i 

Antarktis. 

Det antropogena trycket är betydligt större i Arktis. Med så många gränsande länder blir 

utsläpp och annan förstörelse betydligt mer påtaglig. Det är en förklaring till den starkare 

negativa trenden med senare isbildning och en isavsmältning i Arktis som kan ses i Figur 

2. Föroreningar kan även sota ner den nedfallna snön, vari dess albedo kommer sjunka 

och mer värme kommer kunna absorberas som leder till ännu ökad uppvärmning och 

avsmältning av isen. En annan anledning att den antropogena påverkan är större för 

Arktis än Antarktis är att området utforskades tidigare och har just fler närliggande 

gränsande länder som kan exploatera området. Avståndet till Antarktis är större och har 

varit oexploaterat under en längre tid. Forskningsstationer finns på kontinenten och det är 

självklart något som kan komma att ändras ännu mer i och med att tillgängligheten dit 

ökat. Klimatförändringarna har därför haft Arktis i fokus under en längre tid på grund av 

den större påverkan och kraftigare isminskningen. Däremot var det förvånande att finna 

att Antarktis havsis växer sig större. Informationen om båda polerna förefaller inte vara i 

lika kritiskt läge som media vill framstå. Sannolikheten är dock att Arktis kommer att bli 

isfritt, tidigare eller senare än förutspått är dock väldigt svårt att spekulera kring. 

Antingen är naturen mer motståndskraftig än vad som tros, eller så kommer den positiva 

återkopplingen med temperaturen och det antropogena trycket bli för stort omgående och 

Arktis kollapsar snarare än förutspått. Antarktis kommer nog däremot att klara sig 
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betydligt längre och det akuta hotet är inte klimatförändringarna utan den direkta 

antropogena påverkan som exploatering av området. Den industrialiserade världen är 

beroende av fossila bränslen och viktiga mineraler. Fossila bränslen finns i Arktis och 

kanske även i och på Antarktis och en eventuell utvinning kan leda till stora problem för 

miljön.  

Arktis erhåller en naturlig isminskning under negativa faser av AO och NAO. Däremot 

borde inte AO eller NAO har särskilt stor inverkan på klimatet längre som nämnts 

tidigare, särskilt som Ahrens (2009) beskriver att NAO går mot en mer positiv trend. Det 

betyder att oscillationen är betydligt oftare inne i en positiv fas och därmed borde påverka 

klimatet till att vara kallare och torrare i Arktis. Det förekommer således annan yttre 

påverkan, troligen en bidragande del som är antropogen, som resulterar i förändrad 

inverkan på båda dessa oscillationer. Det verkar ske en stor förändring i Arktis med bland 

annat det oftare förekommande låga trycket vid Sibirien. Varför denna tryckförändring 

skett är det väldigt svårt att spekulera kring, men kan bero på andra förändringar som 

skett, exempelvis högre yt- och vattentemperaturer. Hur Antarktis har påverkats av 

förändringar i oscillationer är inte direkt nämnda. Att ENSO påverkar verkar vara ett 

faktum men att den globala uppvärmningen påverkar dess effekt är möjlig men inte 

förklarad. Därför verkar förändringarna i Antarktis än så länge följa sedan länge naturliga 

och årliga variationer. Heil et al (2008) föreslår även att en ökad cyklonisk aktivitet i 

västra Antarktis har ökat det nordliga flödet av ismassan till Rosshavet som resulterat i 

det större istäcket under hösten. Varför den cykloniska aktiviteten skulle ökat finns inget 

svar på, men det verkar rimligt att det skulle kunna inverka.  

Den Antarktiska kontinenten bidrar med starka katabatiska vindar som kyler ner 

omgivningen. Det verkar inte vara ett lika vanligt förekommande fenomen i Arktis. En 

orsak kan vara att på båda polerna blåser polaröstvindar från det polariska högtrycket till 

det subpolariska lågtrycket. Vindar rör sig från ett högre till ett lägre tryck (Ahrens, 

2009). Eftersom Antarktiska kontinenten är i centrum för sydpolen kan både lokala 

vindar och dessa regionala östanvindar leda till en kylande process som inte blir lika 

framträdande i Arktis även om Eurasiska kontinenten också borde bidra med kalla vindar. 

Däremot påverkar nog sydliga vindar också och närheten till varmare länder är också 

större. Antarktis har en högre avdunstning från isen än Arktis som gör att smältpölarna 

blir få. En hög avdunstning erhålles vid närvaron av vind som blandar luften. Är det 

däremot lite fukt närvarande kan inte mycket iskristaller sublimera och då avdunsta och 

isen reduceras därför inte märkbart.  

Antarktis har fortfarande en balans med dess avsmältning och återbildning, vilket ej 

Arktis har längre. Dock är informationen om Antarktis betydligt mer sparsam än för 

Arktis. Efter att ha granskat den tillgängliga informationen verkar det inte råda någon 

oenighet om att det sker en avsmältning av Arktis havsis. För Antarktis förefaller det 

finnas viss osäkerhet. Olika studier påvisar var en tillväxt och en minskning sker. Det 

verkar mest troligt att det sker en minskning vid Bellingshausen- och Amundsenhaven 

eftersom det även finns mätningar som påvisar en minskning av kontinentalisen på västra 

Antarktis. Östra delen har en tillväxt av kontinentalis och därför borde både istäcket i 

Rosshavet och Weddellhavet till viss del växa. Dock är det svårt att säga med exakthet 
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hur eller vilka förändringar som kommer ske eller inom vilken framtid. Anledningen till 

att det finns olika information om havsisen utsträckning är på grund av att det finns dels 

naturliga variationer som att olika mätmetoder kan ge lite olika svar. Klimatförändringar 

sker också hela tiden men oftast under en väldigt lång tidsperiod. Att Arktis is smälter har 

blivit till stor del kopplad till antropogen påverkan även om naturliga variationer också 

bidrar. Det kan ej glömmas att Arktis varit isfritt miljontalsår tillbaks i tiden. Däremot är 

det av vikt att ta dessa förändringar på allvar och försöka minska den antropogena 

påverkan, och det över hela Jorden.  

Närvaron av polynias är av vikt för biotan för båda polerna. Däremot är det av större vikt 

att de existerar året runt i Arktis än i Antarktis, eftersom isen fortfarande sträcker sig över 

ett stort område under sommaren. Emellertid är isens utbredning betydligt större i 

Antarktis under vintern och polynias måste vara livsviktiga. Dock är det inte säkert att 

lika stor del av de marina däggdjuren stannar i Antarktiska oceanen som i Arktis hav. 

5.2 Mätmetoder 

Satellitdata från passiv mikrovågsradiometer verkar vara en relativt pålitlig metod då 

metoden inte störs av moln eller vintermörker. Den aktiva mikrovågsmetoden, radar, 

används inte enbart för att mäta istäcken och en metod som är speciellt utvecklad för att 

uppmäta istäcken verkar mer säker. Nackdelarna med att använda satelliter är bristerna i 

avstånd till mätningen, det behövs i regel större mätytor och sensorerna kan inte skilja 

lika bra på exempel snö och smält is som en observation på plats gjort. Svårigheter om 

information från flera olika observationer kan innebära att det finns skillnader i vilken 

frekvens, tolkning och färgsättning som använts. Satellitmätningar är särskilt svåra under 

våren i Arktis just på grund av närvaron av smältpölar. Då Antarktis inte har det här 

problemet borde mer information om Antarktiska istäcket lättare granskas nu när 

metoden används frekvent. Det är också främst isens utsträckning som undersöks med 

satelliter, inte isens tjocklek. Ubåtar kan mäta isen tjocklek och har används allmänt i 

Arktis men metoden borde fungera lika väl i Antarktis. Dock kan svårigheterna vara att 

avståndet som ubåten måste avlägga för att komma dit. På grund av det stränga klimatet 

är det kanske inte optimalt med en ubåtsanläggning som måste underhållas. Även om 

satelliter används mer och mer kommer undersökningar på plats alltid vara nödvändiga 

även om satelliterna förmodligen kommer att ta över ännu mer i undersökningarna.  

Det är en svårighet att jämföra Antarktis och Arktis istäcken då informationen är så 

sparsam för Antarktis. Dessutom måste hänsyn även tas till kontinentalisens utbredning 

och förändring. Dock kan svårigheterna med att Antarktis is smälter och fryser igen 

kontinuerligt göra det svårare att avgöra vad som är perennis och säsongsis samt istäckets 

utbredning. Isen har en jämnare avsmältning i Arktis och en förklaring kan vara att 

Antarktis har betydligt fler skillnader mellan latituder som kan förklara varför isen börjar 

smälta under olika tidpunkt under sommaren, och längden på smältsäsongen. 

Endast information om sedimentprover och fossil var tillgängliga för Arktis. Däremot 

borde dessa undersökningsmetoder vara möjliga även för Antarktis. Kiselalger är väldigt 

vanligt förekommande i allt vatten och även Foraminiferer och Dinoflagellater lever 

utspritt. Därför borde det vara möjligt att även i Antarktis använda sig av IP25-metoden 
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och granska fossil. Det verkar i och för sig som om en annan metod med metansulfonsyra 

har försökt att användas men som ej fungerar i Arktis. Metansulfonsyra verkar 

fortfarande vara i en testperiod men definitivt vara ett sätt att undersöka iskärnor med. 

Hur det kommer sig att metoden inte fungerar i Arktis finns inget bra svar på. Borrningar 

efter iskärnor är istället en vanligt förekommande metod i Arktis och Antarktis som 

använts under flertal år. Informationen från iskärnorna förefaller tillförlitliga, men isen 

kan självklart vara kontaminerad. Havsisen påverkar också sedimentendepositioner på ett 

direkt och indirekt vis. Närvaron av biologisk aktivitet i isen, saltlösningsinnehåll i isen 

och effekter av yttre klimatfenomen är exempel på påverkan. 

5.3 Framtida studier och källkritik 

Har i den här litteraturstudien försökt att ta hänsyn till olika rapporters olika synsätt och 

fokuserat på havsisen. För att utveckla studien och få en större helhet över områdena 

hade Antarktis kontinentalis och isen över främst Grönland och Svalbard tagits med. 

Även granskat mer temperaturdata hade varit fördelaktigt. Fler studier behövs i allmänhet 

göras för båda dessa poler, särskilt för Antarktis där informationen om miljön är så 

sparsam. För att få förståelse över de processer som sker är det av vikt att fortsätta 

studera det förflutna och få en klarhet om miljön. Vet man vad som varit kan mönster 

ritas och framtiden lättare förutspås. Dock är det svårt att säga om mätmetoderna som 

används är helt tillförlitliga eller om författarna som skrivit rapporterna är konsekventa 

och objektiva. Det kan vara svårt att alltid vara källkritisk, särskilt som andelen forskare 

som utforskar Arktis och Antarktis är få. Att en rapport har refererats till många gånger 

kan antas som något positivt men kan dock vara även i en negativ bemärkelse. Vilket år 

undersökningen har gjorts är också av vikt, som att det inte alltid är lätt att hitta 

nyuppdaterad information om exempelvis hur stor nederbörden är nu. De flesta rapporter 

om Arktis skiljer sig faktiskt inte direkt åt. Det är om Antarktis som åsikter kan gå lite 

isär. Med mer studier och fler som engagerar sig i områdena kommer tillförlitligheten att 

öka.  
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6.  Slutsats 
Arktis och Antarktis havsis följer en säsongsmässig cykel med smältning och frysning 

som varierar något dem emellan. Det existerar mellanårliga klimatförändringar som ger 

förändringar i isbildningen som fasskillnaderna för AO, NAO och ENSO. Närvaron av 

snö är även av vikt eftersom den kontrollerar bland annat isens tjocklek och bidrar med 

hög reflektion av inkommande solstrålning. Kall vind resulterar i en hög avdunstning 

som minskar mängden smältpölar på isen och är en viktig process i Antarktis. Närheten 

till land påverkar också isbildningen. Olika mätmetoder krävs för att bestämma isens 

tjocklek och utsträckning. Tjocklek, saltinnehåll och vilken typ av is det är och var en 

gång i tiden kontrolleras genom undersökningar på plats och genom iskärnor, 

sedimentprover och biologiska tester. Satellitdata kan granskas över ett antal år för att se 

förändringar i isens utsträckning. Att Arktis istäcke minskat och att Antarktis istäcke 

utvidgats verkar stämma efter tolkning av den tillgängliga och granskade informationen. 

Mer information behövs om båda dessa poler om förändringar inte ska gå 

ouppmärksammade.  

 Översvämning av is och avdunstningen från isen är viktiga isbildningsprocesser i 
Antarktis. 

 Åsbildningen som är vanligt förekommande i Arktis är ett viktigt steg i 

förtjockningen av isen. 

 Avstånd till närliggande land påverkar isbildningen och isens utsträckning. 

 Atmosfäriska- och havscirkulationer påverkar isbildningen och utbredningen, 
samt bidrar till naturliga klimatvariationer. 

 Anledningen till mer säsongsis eller perennis beror på längden av smältsäsongen, 
samt närvaron av salt och snö. 

 Det är viktigt att komplettera satellitbilder med undersökningar på plats. 
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