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Introduktion 
Havsis är fruset havsvatten som ökar och minskar i storlek i samband med att Arktis kyls ner och 
värms upp under året. Packisen når sin största utbredning i slutet av vintern och sin minsta i 
slutet av sommaren - vanligtvis i mitten av september - så kallat havsisminimum. 
  
Sedan början av 1970-talet har forskare använt satelliter för att övervaka utbredningen av havsis i 
Arktis under året. Data antyder att havsisen har krympt med i genomsnitt 3 procent var tionde år 
under denna period. Oroande nog har forskarna upptäckt att hastigheten på avsmältningen har 
ökat betydligt de senaste åren1. Sedan 1996 har isen krympt med 10 procent var tionde år2. 
  
Är det troligt att det blir ett nytt rekord för havsisminimum i Arktis i år? 
De nuvarande havsisförhållandena antyder att det är högst osannolikt att den arktiska havsisen 
når samma rekordlåga nivå i år som den gjorde 2012. Däremot är det troligt att nivån ändå 
kommer att vara långt under den långsiktiga medelnivån.  
 
Trenden är väldigt tydlig, den arktiska isen försvinner inför våra ögon och i mycket snabbare takt 
än vad experter kunnat förutse för bara 10 år sedan. 
  
Betyder det att isen inte smälter så fort som det har förutspåtts? 
I år är isutbredningen större än förra året. Samtidigt är årets uppmätning troligen en av de tio 
lägsta uppmätningarna som någonsin registrerats. De tio lägsta uppmätningarna har alla inträffat 
sedan mitten av 1990-talet. Förra året försvann exceptionellt mycket havsis, men även årets 
resultat innebär väldigt dåliga nyheter. Nivån på isen har enligt US National Snow and Ice Data 
Centre (NSIDC) “stannat långt under medel” och verkar bli allt tunnare, vilket gör att den blir ännu 
mer sårbar för framtida avsmältning3.  
 
Vad spelar den arktiska havsisen för roll? 
Havsisutbredningen har stor betydelse för hur det globala klimatet regleras4. Forskare är oroade 
för att minskningen av den arktiska havsisen kan generera ett positivt återkopplingssystem som 
förstärker klimatförändringarna. Vit is reflekterar solens energi tillbaka till rymden, medan mörka, 
öppna vatten absorberar energin. När den arktiska isen smälter reflekteras mindre energi tillbaka 

                                                 
1 http://nsidc.org/cryosphere/seaice/environment/trends.html 
2 Wadhams (2012) Arctic ice cover, ice thickness and tipping points. AMBIO 41:23-33 
3 http://nsidc.org/arcticseaicenews/faq/#why_more 
4 Budikova (2009) Role of Arctic sea ice in global atmospheric circulation: A review. Global and Planetary Change  
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ut i rymden och mer värme absorberas i det mörkare havet, vilket leder till ökad temperatur och 
isavsmältning.  
 
Denna “is-albedo-återkoppling” (se fotnot 10) riskerar att fånga den norra havsisen i en ond cirkel 
av mer och mer isavsmältning, som resulterar i att hela jordens kylsystem till slut kollapsar. Vissa 
experter hävdar att den arktiska havsisen är på väg in i en “dödsspiral”5.    
 
Stora konsekvenser som den smältande isen kan leda till är minskad västlig vindhastighet, 
ökande eller minskade regnmängder, och förändringar av position och styrka i den övre 
atmosfärens jetströmmar (se fotnot 29). Detta kan i sin tur påverka vädermönster i områden långt 
bort från Arktis, samband som nyligen börjat undersökas i olika studier.  
 
Modelleringsstudier6 visar att minskad havsis i Arktis kan leda till mer snöfall under vintern i norra 
Europa, nordöstra och mellanvästra USA, centrala Kina samt Asien på grund av att kall arktisk 
luftmassa oftare flyttas till sydligare breddgrader. Forskarna i den här studien drar slutsatsen att 
“den senaste minskningen av arktisk havsis har spelat en avgörande roll för de senaste kalla och 
snöiga vintrarna”. Dessa atmosfäriska förändringar kan ha motsatt effekt i andra regioner där de 
istället ger mindre regn och torka. 
 
När öppna vatten absorberar solens värme kan det leda till att temperaturen vid havets vattenyta 
ökar med upp till 5 °C (se fotnot 2). Det varmare vattnet kan försena infrysningen på hösten samt 
tina upp områden med permafrost. Upptiningen kan leda till att stora mängder infrusen metangas 
- en väldigt verkningsfull växthusgas - släpps ut, vilket kan ha allvarliga och långverkande 
konsekvenser. En nyligen gjord vetenskaplig studie visar att ifall 50 miljarder ton metangas 
släpps ut under tio år kan det leda till klimateffekter för en kostnad på 60 biljoner dollar7. 
 
Havsisen påverkar även havsvattnets cirkulation. Kallt, salt och trögflytande vatten, som bildas 
när havsvattnet fryser i Arktis, sjunker ner och transporteras söderut via en djup havsström. Detta 
kallas för termohalin cirkulation. Varmvattnet återvänder senare norrut och det här globala 
strömsystemet fungerar som en “värmemotor” som reglerar det globala klimatet8. Styrkan på 
termohalinflödet beror på hur mycket havsis som transporteras från Arktis till Grönlandshavet9.  
När isen försvinner kan det störa havsströmmarnas funktion samt påverka de atmosfäriska 
förhållandena. 
 
Den minskade havsisen på sommaren kommer att påverka många arktiska djur, exempelvis 
isbjörn, säl, valross och sjöfågel. Iskanterna är det primära habitatet för marina organismer och 
en del arktiska arter förflyttar sig halvvägs runt jorden för att dra nytta av de livsformer som 
florerar där. En drastisk minskning av havsisen eller ändring i tidsschemat av när den uppkommer 
skulle därför få djupgående konsekvenser för allt arktiskt liv10.      
 
Transarktiska skeppsturer över Nordostpassagen förväntas vara farbara av vanliga fartyg för 
öppet hav i september 205011 på grund av att sommarhavsisen minskar. Rutterna över Nordpolen 
och Nordvästpassagen förväntas också vara farbara i september 2050 av måttligt isklassade 

                                                 
5 http://www.ipsnews.net/2010/09/arctic-ice-in-death-spiral/ 
6 Liu et al. (2012) Impact of declining Arctic sea ice on winter snowfall. PNAS 109:4074-4079 
7 Whiteman et al. (2013) Vast costs of Arctic change. Nature Comment 299:401-403 
8 http://nsidc.org/cryosphere/seaice/environment/global_climate.html 
9 Mauritzen and Häkkinen (1997) Influence of sea ice on the thermohaline circulation in the Arctic-North Atlantic  

Ocean. Geophysical Research Letters 24:3257-3260 
10 http://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/arctic-wildlife 
11 Smith and Stephenson (2013) New Trans-Arctic shipping routes navigable by mid-century. PNAS E1191–E1195 
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fartyg. Detta kan potentiellt ha betydande konsekvenser eftersom många av fartygsrutterna inte 
är tillräckligt kartlagda och därför finns det risk för olyckor och utsläpp av “svart koldioxid” från 
fartygsmotorer, vilket kan förstärka lokala klimatförändringar.  
 
Vad kommer IPCC säga om arktisk havsis i sin nya rapport? 
Den 27:e september kommer FN:s klimatpanel att presentera sin femte rapport (IPCC AR5). 
Detaljerna i den är ännu inte kända, men rapporten förväntas betona att den arktiska isen 
försvinner med en högre hastighet än vad föregående rapporter av klimatpanelen förutspått.  
 
Modeller som är baserade på de nuvarande havsistrenderna visar att ifall vi inte agerar mot 
klimatförändringarna nu kommer Norra ishavet att vara nästan isfritt under september i mitten av 
detta sekel, om inte tidigare. Troligtvis kommer FN:s klimatpanels rapport att bekräfta detta.  
 
Vad hände med havsisutbredningen 2012? 
Den 16 september 2012 uppmättes den minsta utbredningen av arktisk havsis någonsin, 3,41 
miljoner kvadratkilometer12. Detta var 48,5 procent mindre än medelvärdet mellan 1979 och 
200013 och 18 procent mindre än bottenrekordet från 18 september 2007, 4,17 miljoner 
kvadratkilometer14.  
 
Resultat från mätningar av utbredning av arktisk havsis det senaste årtiondet  
 

Medelutbredning i 
september, år 

Isutbredning (miljoner 
kvadratkm.) 

2002 5.96 

2003 6.15 

2004 6.05 

2005 5.57 

2006 5.92 

2007 4.30 

2008 4.73 

2009 5.39 

2010 4.93 

2011 4.63 

2012 3.63 

 
Källa: September Average Extents, 2002-2012: Calculated by Walt Meier, National Snow and Ice Data Centre. All 
values in table estimated based on the NSIDC Sea Ice Index. http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html 
 

                                                 
12 http://nsidc.org/arcticseaicenews 
13 Liu et al. (2013) Reducing spread in climate model projections of a September ice-free Arctic. PNAS doi: 

10.1073/pnas.1219716110 
14 Zhang et al. (2013) The impact of an intense summer cyclone on 2012 Arctic sea ice retreat. Geophysical Research  
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Källa: NSIDC Daily Sea Ice Extent as of 3

rd
 Sept 2013. http://nsidc.org/data/seaice_index/  

 
Att mäta havsis 
Det finns i huvudsak två sätt att mäta storleken på havsisen i Arktis, nämligen utbredning och 
volym. Även om man med havsisminimum vanligtvis menar den minsta årliga utbredningen av 
havsis är det viktigt att ta hänsyn till båda faktorerna när man tittar på den totala avsmältningen i 
Arktis.  
 
Med havsisutbredning menas den del av havet som är täckt med havsis till minst 15 procent. Det 
är en tvådimensionell mätmetod som ofta används för att den hjälper forskare att inte underskatta 
istäcket (som oftast beror på att satelliter misstolkar ytsmältningen)15.  
 
Havsisvolym är en mätmetod av isutbredning och dess tjocklek. Tunnare is är känsligare för 
framtida avsmältningar, därför är det viktigt att förstå hur fort isens volym minskar för att kunna 
förutspå hur fort vi går mot en isfri arktisk sommar16.  
 
Hur står det till med havsisvolymen? 
Precis som med havsisutbredningen, verkar havsisvolymen minska kraftigt i Arktis. Även om det 
är naturligt att isvolymen ökar och minskar under året, har forskare som använder PIOMAS (Pan-
Arctic Ice Ocean Modelling and Assimilation System) upptäckt att storleken på isen minskat 
kraftigt sedan 197017. Modellerna visar att isvolymen minskat med 75 procent från 1979 till 

                                                 
15 http://nsidc.org/arcticseaicenews/faq/#area_extent 
16 Bader et al. (2011) A review on Northern Hemisphere sea-ice, storminess and the North Atlantic Oscillation:  

Observations and projected changes. Atmospheric Research 101:809-834 
17 http://psc.apl.washington.edu/wordpress/wp-

content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2_CY.png 
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201118. Medelstorleken på isvolymen i Arktis19 var 12 300 km3 mellan 1979 och 2011. I 
september 2012 var den dock endast 3 400 km3.  
 
Forskare som använder ESA:s (European Space Agency) satellit CryoSat-220 har upptäckt att 
medelvolymavsmältningen av den arktiska havsisen är 500 kubikkilometer per år på hösten och 
vintern. Mellan 2003 och 2008 var medelvolymen under hösten 11 900 km3, men mellan 2010 
och 2012 hade medelvolymen minskat till 7 600 km3. Minskningen av isens medelvolym på 
hösten visade sig vara 60 procent snabbare än vad scenarior i datormodeller visat.  
 
CryoSat-2-data antyder också ett märkbart försvinnande av tjock is norr om Grönland och i den 
kanadensiska skärgården. ESA är extremt säkra på att satelliten visar rätt och säger “CryoSat 
fungerar väldigt bra. Datan vi får är väldigt pålitlig och de mätningar vi har stämmer överens med 
verkligheten”21. 
 
Hur viktig är den pågående isavsmältningen i Arktis? 
I Arktis pågår en snabb och fundamental förändring. De senaste 30 åren, har den årliga trenden 
varit en betydande minskning av istäcket på slutet av sommaren22. Isutbredningen har minskat 
med 36 procent mellan 1979 och 201123. 
  
En av de stora frågorna är hur betydande den isavsmältning vi ser nu är jämfört med den vi sett 
förut. Naturliga geologiska och klimatologiska processer har utan tvekan orsakat uppvärmning 
och nedkylning i den arktiska regionen förut24, fast “det finns minimalt med bakgrundsinformation 
om hastigheten, tajmingen, orsakerna och påverkan på den arktiska temperaturväxlingen och 
minskning eller försvinnande av havsisen”25. 
 
Paleontologiska bevis visar dock att Arktis var isfritt för 65 miljoner år sedan under den sena 
kritperioden26. Därefter är det troligt att övre norra klotet var isfritt på sommaren under 
mellanistiden, Eem, för ca 125 000 år sedan (se fotnot 19). En del forskare tror att senaste 
gången Arktis var isfritt på sommaren var troligtvis under holocen, för ca 8000 år sedan27.  
 
Men hastigheten med vilken Arktis smälter idag verkar vara utan motstycke i historisk tid.  
 
Efter en genomgång av arktisk havsishistoria, fann forskare på Ohio State University att den 
nuvarande minskningen, som började i början av 1900-talet “inte verkar kunna överträffas på i 
alla fall de senaste 1000 åren och är oförklarlig med hjälp av de kända naturliga variablerna”28. 
Forskarlaget tillade att “bilden är väldigt oroande. Vi förlorar is väldigt snabbt”29. Ett forskarlag 
från NSIDC och Penn State University drog liknande slutsatser och noterade att “storleken och 

                                                 
18 Schweiger et al. (2011) Uncertainty in modelled Arctic sea volume. Journal of Geophysical Research 116:C00D06 
19 http://psc.apl.washington.edu/wordpress/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/ 
20 Laxon et al. (2013) CryoSat-2 estimates of Arctic sea ice thickness and volume Geophysical Research  

Letters 40: 732–737 
21 http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17803691 
22 http://www.arctic.noaa.gov/detect/ice-seaice.shtml 
23 Fetterer et al. (2009) Sea Ice Index. Boulder,CO: National Snow and Ice Data Center 
24 Moran (2006) The Cenozoic palaeoenvironment of the Arctic Ocean. Nature 441:601-605 
25 http://geology.er.usgs.gov/eespteam/arcticpaleoceanography/arcticclimatehistory.html 
26 http://nsidc.org/arcticseaicenews/faq/#summer_ice 
27 Funder and Kjaer (2007) Ice free Arctic Ocean, an Early Holocene analogue. American Geophysical Union,  

Fall Meeting 2007, abstract #PP11A-0203 
28 Polyak et al. (2010) History of sea ice in the Arctic. Quaternary Science Reviews 29: 1757–1778 

  http://researchnews.osu.edu/archive/sedcore.htm 
29 http://researchnews.osu.edu/archive/sedcore.htm 
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hastigheten med vilken sommarhavsisen försvunnit de senaste decennierna förefaller onormal 
jämfört med händelser från de föregående tusentals åren”30. 
 
Dessutom klarnar sambandet mellan försvinnande is och temperatur i modern tid allt mer. 
Nyligen fördubblade MIT (Massachusetts Institute of Technology) sin uppskattning av hur mycket 
klimatet värms upp och varnade för att temperaturen på planeten kunde öka med 5,1 °C till 
210031. Eller som en analytiker noterade, försvinnande av arktisk havsis “drivs av mänskliga 
utsläpp”32. 
 
 

 
 

                                                 
30   Fitzpatrick et al. (2010) Introduction: Arctic Paleoclimate Synthesis Thematic Papers. Quaternary Science  

Reviews 29: 1674–1678 
31 Sokolov et al. (2009) Probabilistic Forecast for Twenty-First-Century Climate Based on Uncertainties in Emissions  

(Without Policy) and Climate Parameters. Journal of Climate 22: 5175–5204 
32 http://thinkprogress.org/climate/2010/09/08/206152/arctic-sea-ice-history-paleoclimate-polar-amplification/ 


