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Förord 

Denna studie har gjorts under kursen teoretisk geoekologi 15 hp vid Umeås universitet, 
institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetskap. 

Som följd av den rådande utvecklingen gällande den globala uppvärmningen och dess 
konsekvenser har jag valt att studera de mätningar och studier som gjorts av massbalansen på 
inlandsisen på Västantarktis. Samtidigt har jag studerat resultaten av ett antal klimatmodeller 
för att få en ökad förståelse för den framtida utvecklingen inom ämnet. Då jag har ett stort 
intresse av glaciologi och polarmiljöer så har jag valt att fokusera hur dessa miljöer kring 
Västantarktis kommer att påverkas av den globala uppvärmningen. Detta polarområde är 
mycket känsligt för kommande klimatologiska förändringar och kan vid en eventuell 
avsmältning ha stor global påverkan på stigande havsnivåer.                 

Jag vill också tacka min handledare Rolf Zale som genom stort engagemang hjälpt mig att 
förbättra och utveckla denna text. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

This is a litteratur review which analyze the results from different hypotheses regarding the 
future massbalance of the west antarctica ice sheet. Due to the global warming many scientists 
believe the rising temperature may increase the melting rate of the ice sheets in West 
Antarctica. There have been made several studies which have investigate the melting rate of 
the ice sheet. Many of them have come to the conclusion that the melting rate have been 
increasing and that more and more ice reach the ocean in a faster speed. This is due to a faster 
flow rate for the ice sheet. However, it’s hard to say if this situation will continue in the future 
or if the system will change. Many forecast models predicts that the temperature and the 
precipitation will increase. It still uncertain what the consequences of this will be. According 
to scientist the rising temperature will be negative for the mass balance and result in a higher 
flow speed for the ice sheet. The higher temperature, caused by the global warming, leads to a 
faster melting rate. On the other hand, the increasing precipitation may change the whole 
system and result in a positive mass balance. If the precipitation increase, this will result in 
more snowfall. Because of the snowfall more ice accumulation will come and with that 
thickness of the ice sheet. Even if the temperature gets higher, the total effect could still be a 
positive mass balance for the ice sheet. According to some theories, the accumulation of the ice 
sheet will likely continue in the midland and the mountain areas, while the melting and 
negative mass balance will take place near the coast. We could see faster rising sea level, due 
to more melting, but on the other hand it could also be a situation where the increasing 
accumulation rate of the ice sheet, will slow down the speed of the rising sea level.  

Key words: Avsmältning, inlandsis, massbalans, shelfis, Västantarktis. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Den värld som vi nu lever i är en värld i ständig förändring. För första gången under jordens 
historia så är det den antropogena påverkan i det industrialiserade samhället som resulterar i 
den storskaliga globala uppvärmningen som nu råder. Sedan 1900 talets början har det pågått 
en utveckling där jordens medeltemperatur ökat i kombination med stigande halter av 
växthusgaser. Det finns inget i nuläget som talar för att denna trend skulle upphöra. Detta 
kommer få storskaliga konsekvenser i framtiden då klimatzoner och nederbördssystem 
kommer att förflyttas. 

1.1.1 Antarktis geografi  
 
Antarktis är den sydligast belägna kontinenten på vår planet och har en total landarea på 14 
miljoner km2. Detta kan jämföras med Europa vars landarea uppmätts till 10 miljoner km2. 
Kontinenten är i princip helt istäckt då 98 % av dess area täcks av den väldiga inlandsisen. Det 
är främst de högsta topparna av bergsområdena som sticker upp ovanför inlandsisen som är 
isfria de så kallade nunatakerna. Utöver nunatakerna förekomer det isfria områden kring vissa 
kustområden vid Antarktiska halvön samtidigt som det i inlandet finns områden med extremt 
torrt klimat då ingen is bildats (Hansom och Gordon, 1998).  

För att få en bättre förståelse över geografin på Antarktis så brukar kontinenten oftast delas 
upp i tre geografiska områden, Östantarktis, Västantarktis samt den Antarktiska halvön. 
Gränsen mellan Väst och Östantarktis går längst den Transantarktiska bergskedjan, vars 
toppar överstiger 4500 meter över havet. Den största delen av bergskedjan som mäter en total 
längd av 3500 km är begraven av den väldiga inlandsisen (Hansom och Gordon, 1998).  

1.1.2 Klimatet på Västantarktis 
 
I Västantarktis och hela kontinenten råder ett polarklimat vilket innebär att 
medeltemperaturen den varmaste månaden understiger 10° C samtidigt som 
årsmedeltemperaturen ligger under 0° C. Västantarktis är dock en stor landmassa med en area 
kring 2 miljoner km2 vilket är drygt 4 gånger mer än den totala landmassan för Sverige. Som 
följd av det omfattande geografiska området så råder det ett mycket varierande klimat. Det 
mildaste klimatet förekommer på den Antarktiska halvön med en årsmedeltemperatur 
omkring - 5 ◦ C (Cool Antarctica, 2001). Här råder ett klimat motsvarande det kring Svalbard. 
Sommartid kan medeltemperaturen vid den Antarktiska halvön under de varmaste månaderna 
överstiga 0° C. Detta möjliggör avsmältning och att den årliga snön töar bort. Värmerekordet 
på kontinenten är uppmätt längst i norr på den Antarktiska halvön vid forskarstationen Base 
Esperanza då 17,5◦ C observerades (belägen vid 63◦ grader syd vilket motsvarar Umeås 
nordliga läge från ekvatorn). Kring de gynnsammaste och mildaste kustremsorna på den 
Antarktiska halvön kan vissa köldtåliga arter av mossor leva. Vad gäller nederbörden är den 
mycket riklig vid kusten som har ett mycket maritimt klimat (Cool Antarctic, 2001). 

Längre inåt land blir dock klimatet genast kyligare och inlandsisen växer sig allt kraftigare. 
Nederbörden minskar också markant i inlandet då det råder ett kontinentalt klimat här. 
Faktum är att stora delar av Antarktis inland definieras som kallöknar då nederbörden 
understiger 250 mm/år då den rentav kan vara så låg som 50 mm/år (Frieler et al, 2015). 
Anledningen till den mycket ringa nederbörden beror på den torra och mycket kyliga luften 
som omger dessa områden. I inlandet av Västantarktis når temperaturer praktiskt taget aldrig 
över fryspunkten ens under de varmaste perioderna på sommaren. 
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Figur 1: Inlandsisens utbredning över den Antarktiska kontinenten med tjockleks indikationer i 500 metersintervall. De 
gråmarkerade områdena utmed kusten indikerar shelfisområden (NASA 2010). 
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1.1.3 Shelfisarna 

 
Shelfisen skiljer sig från den förekommande havsisen utanför Antarktis kust då den har sitt 
ursprung från inlandsisen. Till skillnad från havsisen så visar shelfisen ett permanent och 
stadigt förlopp då dess utbredning ej nämnvärt påverkas av årstidernas växling. Då havsisen 
kring Antarktis har en maximal tjocklek på 2-3 meter vintertid för att sedan inom stora arealer 
smälta bort sommartid så uppvisar shelfisen en tjocklek som i många områden överstiger 1000 
meter. Isen täcker 75 % av kustområdena kring Antarktis (Rignot, et al, 2013). Den väldiga 
ismassan rör sig i vissa specifika riktningar, de så kallade isströmmarna som gör att de breder 
ut sig över stora ytor. Shelfisen utgör den del av inlandsisen som berör havsområden. Längst 
ytterst utefter havsbotten ligger en frontlinje där gränsen mellan isen och vattnet går, detta 
kallas för grounding line. Det är omkring detta område som det uppstår kalvning då gigantiska 
isberg formas som följd av att isen bryts loss (figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shelfisen på Antarktis är av stor betydelse för issituationen på kontinenten och har en area på 
1,56 miljoner km2. Denna yta motsvarar hela inlandsisen på Grönland (E, Rignot et al, 2013). 
Jordens två största shelfisområden Ross ice shelf innanför Ross havet och Ronne ice shelf 
innanför Weddelhavet är båda lokaliserade på den Västantarktiska delen av kontinenten (figur 
3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Illustration av shelfis och dess kalvning. (Antarctic 
glaciers, 2014b). 
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1.1.4 Inlandsisen 
 
Inlandsisen på Antarktis är den största på jorden och har en sötvattenmängd som vid smält 
tillstånd motsvarar en havshöjning på 60 meter. Den väldiga ismassan brukar dock inte ses 
som en homogen inlandsis utan kan delas upp i två olika delar, den västantarktiska respektive 
den östantarktiska inlandsisen. Dessa ismassor är i stort sett helt separerade från varandra då 
den Transantarktiska bergkedjan fungerar som en barriär. Detta ger upphov till att de olika 
isarna har helt olika isriktningar och flöden. För Västantarktis del så förekommer det generellt 
sett tre stora flödesriktningar som inlandsisen uppvisar. Vid den nordligare isriktningen flödar 
isen ut mot Amundsenhavet, den västliga riktningen mot shelfisen vid Ross havet och den 
nord-östliga riktningen mot Weddelhavet (Antarctica glaciers 2014b). Inlandsisen på 
Västantarktis är den största marina kvarvarande inlandsisen. Den marina prägeln kommer då 
den befinner sig över en arkipelag av öar och vikar. Detta kan förstås då den nedersta delen av 
ismassan kan gå ned 2000 meter under havsnivån innan den stöter i bottnen. Därför skulle 
landskapet kring Västantarktis te sig helt annorlunda och snarare bestå av en skärgård om den 
ej vilade under den mycket omfattande inlandsisen (figur 4). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Illustration av inlandsisens tjocklek på den 
Antarktiska kontinenten ovan och dess landskapsprofil 
nedan (Antarctic glaciers, 2014a). 
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1.2 Syfte  
 
Denna uppsats är framtagen för att sammanfatta, värdera och analysera några av de hypoteser 
som förekommer gällande den framtida massbalansen på den västantarktiska inlandsisen. För 
att kunna begränsa det hela har jag valt att studera ett antal studier/mätningar gällande 
massbalansen och koppla deras resultat av mätvärden till den framtida utvecklingen. 
Därutöver handlar det om att analysera och värdera vilka hypoteser och trender som verkar 
troligast utifrån den rådande utvecklingen. En viktig del inom syftet handlar också om att 
förstå klimatmodellernas betydelse. Klimatmodellerna ger en god indikation gällande det 
framtida klimatet och kan kopplas till de nuvarande trender som ses. 

2 Metod och material 
 
Denna uppsats är en sammanställning, analys och värdering av tidigare publicerat material, 
som följd av upplägget så har ingen exkursion eller praktisk studie gjorts. Största delen av 
materialet är hämtad från internettbaserade källor och relevant litteratur inom området. När 
det gäller sökandet efter vetenskapliga och relevanta internetbaserade artiklar så har google 
scholar brukats. Exempel på sökord som använts är hur massbalansen över Västantarktis 
ändrats sig, hur den tros förändra sig i framtiden och vilken klimatdata som förekommer inom 
området. Ett exempel på litteratur som varit av stor betydelse är boken ’’Antarctic 
environments and resources a geographic perspective’’ som gett en god geografisk och 
klimatologisk inblick. Tilläggande och övrig information har hämtats från andra vetenskapliga 
hemsidor vilka kan ses på referenslistan. 

 

 

 

 

Figur 4: Antarktis utseende vid frånvaro av 
ismassan (Antarctic glaciers, 2014a). 
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3 Resultat 
 

3.1 Historiska variationer av ismassan 
 
Ismassan över Västantarktis har varit i ständig förändring som följd av de klimatförändringar 
som skett. Den tidsepok som vi nu lever i kvartär (från ca 2,6 miljoner år till nutid) 
kännetecknas av stora klimatologiska förändringar. Som följd av Milancovich cyklerna så 
uppstår det kontinuerligt glacialer då det sker en kraftig utbredning av glaciärer och 
inlandsisar. Dessa relativt långa perioder på omkring 100 000 år kännetecknas av en kraftig 
sänkning av årsmedeltemperatur samtidigt som den globala havsnivån är betydligt lägre. 
Glacialerna övergår varefter i kortare perioder på ungefär 10 000 år av interglacialer, klimatet 
blir varmare varvid stora istäckta områden retirerar och smälter samman samtidigt som 
havsnivån höjs. Sett tidsmässigt så utgör därför glacialerna de dominerande delarna av denna 
period och de som kan ses som det normala för vår geologiska tid (Peltier, 1994).  
 
Vad gäller isutbredningen på Västantarktis så har den kommit att påverkats kraftigt av tidigare 
interglacialerna och glacialerna. Under den senaste interglaciala perioden för 125 000 år sedan 
så beräknas havsnivån ha uppskattats 4-6 meter ovanför den nuvarande. Detta har antagits 
genom att studera korallers tidigare utbredning utefter kustområden världen över vid denna 
tidsperiod (Overpeck et al, 2006). En betydande avsmältning kring Västantarktis tros ha varit 
ett bidrag till att havsnivån under den tidigare interglacialen varit höger än den nuvarande 
nivån. Vilket tyder på att inlandsisens utbredning under denna tid var betydligt mindre än den 
nuvarande.  
 
Detta har konstaterats genom att studera sjösediment från sjöar på Västantarktis. Vid den 
senaste interglaciala perioden Eem för cirka 135 0000 - 125 000 år sedan så kan 
sommartemperaturen kring Antarktis ha varit 7 – 10 grader varmare än idag (Joughin och 
Alley 2011).  Under denna tidsperiod så var i stort sett alla shelfisområden kring Västantarktis 
nedsmälta. Temperaturen under sommarhalvåret var alltför hög för att kunna ge upphov till 
någon kvarvarande shelfis kring Västantarktis. Samtidigt så var stora delar av den 
Västantarktiska ismassan borta. Som bevis på detta så har det påträffats smältvattensjöar på 
1400 meters höjd i de transantartiska bergen (Joughin och Alley 2011).  Dessa smältvattensjöar 
förekom kring ett område som idag domineras av inlandsisen. Det rådde därför en betydligt 
annorlunda situation då ismassan hade en avsevärt mindre isutbredning under denna 
interglacialen jämfört med den nuvarande. Dessvärre är det svårt att få en total bild gällande 
hur stor ismassan var under den senaste interglacialen samt hur den varierat tidigare under 
historien. De spår som tidigare inlandsisar lämnat efter sig kring havsbottnen och i 
sedimentlager är sedan länge borta då nya interglacialer och glacialer påverkat dessa (Turner 
et al, 2005). Däremot tros den Östantarktiska ismassan ha varit relativt stabil under denna 
period och påverkats ytterst lite under denna uppvärmning. Slutsatsen vi kan dra utifrån 
tidigare historik är att den Västantarktiska ismassan utgör den känsliga och instabila delen av 
den Antarktiska inlandsisen medan den Östantarktiska ismassan ses som mer stabil och intakt. 
 
Omvänt så råder det också mycket stor skillnad hur ismassan över Antarktis såg ut under 
maximumet av den senaste istiden Weichsel för ca 20 000 år sedan. Då hade shelfisen en 
större utbredning jämfört med idag samtidigt som ismassan över kontinenten också var 
tjockare. De shelfisar som nu återfinns kring Ross havet hade då en utbredning som kring vissa 
områden låg mer än 1300 km bort jämfört med den nuvarande isutbredningen, och nådde då 
ut mot kontinentalsockeln (Joughin och Tulaczyk, 2002).  
 
Isens tidigare utbredning kan fastställas genom att studera de spår som isen lämnat efter sig i 
samband med att de smält samman. När en shelfis retirerar och smälter sker detta som följd 
av att de yttersta delarna av isen bildar sprickzoner kring instabila områden. Sprickbildningen 
kommer med tiden göra att ispartier bryts loss och bildar gigantiska isberg. Isbergen 
transporteras därefter med havsströmmarna som för dem norrut från den Antarktiska 
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kontinenten. Då dessa gigantiska ispartier bryts loss från isen så börjar de följa 
havscirkulationen samtidigt som de påverkas av förlopp som ebb och flod. Då underdelarna av 
isbergen träffar havsbottnen vid ebb tillfällena som uppkommer 2 gånger per dygn skapar 
detta ett symmetriskt mönster. Detta kallas för korrelation ridges och sker som följd av det 
studsliknande beteendet som ispartierna uppvisar när de frigörs från den övriga shelfisen 
(Jakobsson och Andersson, 2014). Dessa korrelations ridges befinner sig ofta i ett mönster då 
de har en våglängd på 90-200 m samtidigt som den vertikala höjden är uppemot 2 m. Ryggarna 
ligger ofta helt vinkelrätt utifrån isbergets sprick och linjesystem och ses idag som ett tydligt 
spår av tidigare avsmältningsperioder då isarna haft en ökad utbredning. Detta beror på att de 
korrelations ridges som studerats befinner sig långt utanför den nuvarade shelfisutbredningen 
(Jakobsson och Andersson, 2014). 

Ett exempel där det förekom en kraftig shelfisutbredning under det glaciala maximumet för 
20 000 år sedan var situationen med Ronne Fisher ice shelf. Kartläggning av 
havsbottenprofilen kring Weddel havet har gett upphov till en förståelse över shelfisens 
tidigare utbredning. Under denna tid hade den en betydligt större expandering då omfattande 
områden av Weddel havet var täkt av isen (figur 5). 

Det är dock svårt att fastställa hur tjock inlandsisen varit under denna period. Det finns dock 
ett exempel från en sidomorän från Mount Waecheg på Västantarktis där forskarna genom att 
studera sidomoränen kommit fram till att isen varit uppemot 45 meter tjockare för omkring 
10 000 år sedan (Andersson et al, 2002 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Illustration av Ronne Ficher ice shelf maximala utbredning under det glaciala maximumet för 20 000 år 
sedan (nedre bilden), övre bilden visar den nuvarande utbredningen. 5oo meters markeringen på den nedre bilden 
visar den vertikala höjden av ismassan utmed den geografiska position som linjen visar (Andersson et al, 2002). 
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3.2 Varför studeras massbalansen?  
 
Det förekommer ett flertal olika hypoteser inom frågan hur framtiden kommer att te sig för 
inlandsisen på Västantarktis. Mycket fokus har lagts på detta område som följd av de ytterst 
stora konsekvenser som skulle kunna uppstå i samband med en stor förändring av 
massbalansen på Västantarktis, till exempel en kraftig avsmältning. Utifrån de långa mätserier 
som gjorts gällande havsnivåförändring kan det ses att från tidsperioden år 1870 – 2004 har 
havsnivån ökat med 195 mm (Church och White, 2006). I nuläget utgör avsmältningen av 
Antarktis 28 % av det globala bidrag som smältande glaciärer och inlandsisar har på 
havsnivåhöjningen (Hock, 2009). 

Som följd av den globala uppvärmningen och dess konsekvenser så kommer det ske en 
accelerering av havsnivåökningen. Fram till år 2100 så skulle havsnivån kunna öka med hela 
80 cm vilket är en avsevärd ökning jämfört med tidigare historik, (Preffer, Harper och O.Neel, 
2008). En havsökning på uppemot 0,8 meter skulle få storskaliga konsekvenser för låglänta 
områden världen över. I nuläget råder det en avsmältningstakt över den Antarktiska 
kontinenten som bidrar till en ökad havsnivå med 0,2 mm/år (Velicogna och Wahr, 2006). För 
att kunna första hur trenden ser ut i framtiden är det därför av stor vikt att få en förståelse hur 
massbalansen förhåller sig på de stora inlandsisarna för att kunna få en inblick i den 
kommande utvecklingen. 

3.3 Mätstudier som tyder på en negativ massbalans 
 

3.3.1 Shelfis avsmältning 
 
Avmältningen av shelfisen består främst av två olika tillvägagångssätt. Shelfisen förlorar dels 
volym som följd av de storskaliga isströmmar som transporterar isen allt längre ut mot havet 
där de sedan bryts loss och bildar isberg. Denna volymminskning som följd av att isen kalvar 
till isberg utmed havet motsvarar en isvolym av ca 139 km3/år (Rignot et al, 2013).  
 
Det andra sättet som shelfisen förlorar volym sker som följd av basal avsmältning då det sker 
en smältning av ismassan underifrån. Avsmältningen kan ske som följd av att varmt havsvatten 
tränger sig in genom spricksystem och smälter av isen underifrån. Denna avsmältning står för 
en isminskning av 235 km3/år av den Antarktiska shelfisen (Rignot et al, 2013). Därför 
överstiger den basala smältningen den som sker som följd av kalvning då isberg bildas utmed 
kusten.  
 
Den basala avsmältningen som sker utmed iskanten är som störst i närheten av grounding 
zone vilket är stället där isfronten på shelfisen möter havet. En orsak till den snabba 
avsmältningen kring delar av shelfområdena på Västantarktis hänger samman med 
tidvattensskillnader. Avsmältningen påverkas i stor grad av de havsströmmar som 
uppkommer i samband med tidvatten. Denna process skapar instabilitet och påskyndar 
förloppet då isen kalvar. Den högsta isavsmältningen är lokaliserad kring trakterna av den 
Antarktiska halvön och Amundsenhavet. En intressant aspekt när det gäller avsmältningen av 
shelfisarna är att hälften av kontinentens avsmältning pågår i ett område som motsvarar 
endast 8 % av den totala arean av shelfisen på Antarktis (Rignot et al, 2013). 
 
 

3.3.2 Avsmältning kring Amundsenhavet 
 
Amundsenhavet på Västantarktis utgör ett av de mest instabila shelfisområden på den 
Antarktiska kontinenten. Orsaken till instabiliteten och områdets känslighet härstammar 
utifrån hur havsströmmarna rör sig kring området. Det pågår en kontinuerlig havsström av 
relativt varmt saltrikt vatten mot detta område (Wåhlin et al, 2010). Då strömmen inte har 
någon säsongsvariation så leder detta till en kontinuerlig påverkan som resulterar i en ökad 
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känslighet för isfronterna av shelfisarna i området. År 2008 gjordes noggranna oceanografiska 
mätningar av Amundsenhavet för att studera hur olika parametrar som salthalt, temperatur, 
syrenivå och vattenskiktsinstabilitet förhåller sig i området (Wåhlin et al, 2010). Mätningarna 
har skett kring ett flertal olika mätstationer lokaliserade kring olika delar av Amundsenhavet 
för att få en insikt i hur de storskaliga förhållandena ter sig. Studien har skett med hjälp av 
CTD samt Teledyne RD instrument som kan mäta strömhastigheten. 
Delar av resultatet av mätstudien kan ses i figur 6.  Figuren illustrerar hur temperatur-
förhållandena tett sig över området. Som ses förekommer det varmaste vattnet närmaste 
havsbotten och har en temperatur på ca 1◦ C. Vattentemperaturen sjunker sedan närmare ytan 
där det når en temperatur på - 2◦ C. Vad gäller salthalten som redogörs på bild b så ses samma 
tendenser. Salthalten är som högst närmast bottnen vilket kan förstås då det tyngsta vattnet är 
lokaliserat här varefter densiteten och salthalten sjunker närmare ytan. Bild c visar halten av 
lösligt syre i vattenmassan, vilket är en viktig indikator gällande vattenkvalitén. Bild d 
illustrerar hur strömhastigheten förhåller sig i området mätt i centimeter/ sekund (Wåhlin et 
al, 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Följderna av det varma bottenvattnet har resulterat i en omfattande minskning av shelfisarna 
kring Amundsenhavet. Under de senaste decennierna har delar av isen kring området förlorat 
en isvolym motsvarande 51 km3 år, vilket motsvarar en årlig havshöjning på 0,13 mm 
(Shepherd, Wingham och Rignot, 2004). Den hastiga avsmältningen utmed isfronterna 
resulterar i en allt snabbare flödeshastighet vilket på sikt tunnar ut ismassorna. Den årliga 
ackumulationen kan därför inte kompensera den avsmältning som sker. 
 

Med hjälp av noggranna höjddatainstrument då European remote sensing system 1- 2         (ERS 
1-2) använts kan en förståelse fås över hur den vertikala ytförändringen av ismassan varit över 
det studerade området kring Amundsenhavet (Shepherd, Wingham och Rignot, 2004). 
Satellitmätningarna har i denna studie pågått från år 1992-2001.                                                                       

Figur 6: Illustration gällande förhållande av fyra olika parametrar markerade a-d. Bild a avspeglar temperaturen 
mätt i Celsius, b salthalten mätt i promille, c lösligt syre mätt i ml och d hastighetsförhållanden för strömmarna 
mätt i centimeter per sekund. Wåhlin et al, 2010. 
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Den goda upplösningen på cirkulära rutnät på 10 km diameter ger en god möjlighet att mäta 
och ta del av massbalansförändringar även för mindre shelfisar.  

Alla de studerade shelfisarna visade på en minskad istjocklek (tabell 1). Kraftigaste var 
isminskningen kring Thwaitesglaciären som förlorade en årlig tjocklek på 59 centimeter. Den 
minsta uttunningen skedde vid Abbotisen som förlorade en årlig istjocklek på 6 centimeter. 
Utifrån tabell 1 så kan det förstås att det råder en storskalig uttunning av shelfisarna. Denna 
negativa massbalans har fått relativt stor påverkan då storskalig retirering sker. Dock varierar 
avsmältningen kraftigt mellan de olika ismassorna (Shepherd, Wingham och Rignot, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av de känsligaste shelfisarna vid Amundsenhavet är Pine Island glaciären där 
isfrontenretirerat med en hastighet av 1 km/år. Den kraftiga retireringen beror på den negativa 
massbalansen som ej kan kompensera den avsmältning som sker utmed frontzonerna. Figur 7 
visar hur isfronten dragit sig tillbaka från år 1992 – 2011. Den röda linjen markerar ismassans 
läge år 1992 medan den rosa linjen markerar ismassans utbredning år 2011(Park et al, 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Västantarktiska 
Shelfisar 

Area i km2  Årlig 
ytförändring 
cm/år 

Abbot 30 000 -       6 

Cosgrove 2600 -       8 

Crosson 3900 -     49  

Dotson 3400 -     36 

Getz 31 000 -     27 

Pine Island 2400 -     42 

Thwaites 1700 - 59 

Figur 7: Bilden visar retireringen av Pine Island 
glaciären från 1992 (röd linje) – 2011 (rosa linje), 
(Park et al, 2013). 

 

Tabell 1: Tabellen visar den vertikala nettoförlusten av 
ismassan (mätt i cm/år) för shelfisarna kring 
Amundsenhavet (Shepherd, Wingham och Rignot, 2004). 
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3.3.3 Avsmältning av Antarktiska halvön 
 
Mycket tyder på att det pågår en avsmältning utmed den Antarktiska halvön vilket också utgör 
den mildaste delen av kontinenten. Exempelvis visar forskningsstationen Faraday/Vernadsky 
att antalet dagar med en temperatur över 0° C ökat med 74 % under tidsperioden år 1950-
2000 (Vaughan, 2006). Uppvärmningen har varit särskilt kraftig kring den Antarktiska halvön 
då temperaturökningen varit omkring 0,5° C/per decennium (Turner et al, 2005). Detta 
medför en temperaturökning på 2,5° C under tidsperioden. Skillnaden blir sedan ännu 
tydligare då vintertemperaturerna studeras då uppvärmningen resulterat i en ökad 
vintertemperaturer på drygt 1° C/ decennium. Vad sedan gäller vindhastigheten så har de i 
stort sett ökat samtidigt som lufttrycket sjunkit något vilket beror på en mer lågtrycksbetonad 
väderutveckling (Turner et al, 2005). År 1950 var avsmältningstakten kring den Antarktiska 
halvön uppmätt till 28 km3/år. År 2000 så har nästintill en fördubbling skett då 
avsmältningsmängd för området ligger på 54 km3/år (Vaughan, 2006). Denna trend tyder 
därför på en pågående uppvärmning av området vilket resulterar i en ökad avsmältning.  
 
Ett tydligt exempel som använts för att ge en bild av avsmältningen över den Antarktiska 
halvön är situationen med shelfisen Larsen B. Under tidsperioden 31 januari – 7 mars år 2002, 
skedde en kollaps av ismassan då drygt 3200  km2 av shelfisen kalvades ner i havet (Van Den 
Broke, 2005). Förloppet skedde mycket hastighet och var för forskarna helt oväntat. 
Anledningen till kollapsen av Larsen B berodde på vädersystemsutvecklingen som försiggick 
under denna tid då kollapsen ägde rum. En ovanligt varm luftmassa hade smält av havsisen 
under sommaren. Värmen i kombinationen med avsaknaden av havsis tros ha varit orsaken 
till kollapsen (Van Den Broke, 2005). Det mycket hastiga förloppet då stora delar av ismassan 
försvann under drygt en månads tid visar shelfisarnas känslighet mot ökad temperatur. Därför 
är det inte helt oväntat att en ökad uppvärmning kan resultera i fler kollapsliknande beteenden 
för resterande shelfisområden i omgivningen. 
 
Den kvarvarande ismassan från Larsen B uppvisade efter kollapsen en hastigare 
flödeshastighet samtidigt som den tunnades ut (Khazendar, 2015). Under en mätperiod från 
år 2002-2012 så har det visat sig att den kvarvarande ismassan efter kollapsen sjunkit uppemot 
20 meter i vertikalled. Under samma period har flödeshastigheten för några av glaciärerna 
ökat med 55 % (Khazendar, 2015). 

 

3.3.4 Trenden gällande ismassan över kontinenten som helhet 

 
För att kunna förstå situationen gällande smältande shelfisar och den prognos som förutspås 
måste en överblick fås. Dessa isar utgör tydliga indikationer på hur situationen ter sig gällande 
avsmältning och ackumulation. Avsmältningen/ackumulationen skiljer sig kraftigt åt mellan 
olika geografiska platser, därför är det av stor vikt att få en förståelse hur helhetsbilden ter sig 
gällande om det sker en minskning eller ökning av ismassan över den Antarktiska kontinenten.   
 
Rapporten ’’Volume loss from Antarctic ice shelves is accelerating’’ är en 18 årig lång mätstudie 
som studerar massbalansen på kontinenten under tidsperioden 1994-2012 ( Paolo, Fricker och 
Padman 2015). Den långa mätstudien använder sig av satellitdata från satelliterna ERS-1,ERS-
2 samt ENVISAT. Skillnaderna här mäts likt tidigare undersökningar med hjälp av 
höjddatamätningar då vertikala förändringar kan ses. Mätningar togs var 3 månad under 
tidsperioden och hade en upplösning av rutnät 30 x 30 km. Denna relativt goda upplösning 
ger därför en god illustration av hur förhållandena varierat.  
 
Figur 8 visar hur situationen tett sig över kontinenten som helhet. De röda områdena markerar 
en avsmältning medan de blå symboliserar en istillväxt. Som tidigare konstaterat så är det 
främst kring Amundsenhavet och delar av den Antarktiska halvön där avsmältningen är som 
hastigast och mest omfattande. Isavsmältningen kring dessa områden hade en genomsnittlig 
avsmältningstakt som tunnade ut ismassan med 7-5 meter per decennium( Paolo, Fricker och 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Fernando+S.+Paolo&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Fernando+S.+Paolo&sortspec=date&submit=Submit
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Padman, 2015). Dessa ismassor har en sammanlagd yta som motsvara 20 % av den kring 
Västantarktis, ändå är det här som 85 % av avsmältningen sker. Detta indikerar därför att just 
detta område är särskilt känsligt och instabilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer den nuvarande situationen hålla i sig vilket är förväntat utifrån den pågående 
uppvärmningssituationen så kan flertalet av shelfisarna på Västantarktis helt försvinna. 
Exempelvis tros shelfisarna Larsen C samt Crosson att vara helt försvunna inom en 100 års 
period (Paolo, Fricker och Padman, 2015). Situationen är därför mycket alarmerade och 
illustrerar tydligt att det kring dessa delar av kontinenten pågår en storskalig minskning av 
ismassorna. Dock förhåller sig situationen annorlunda på Östantarktis. Här sker istället en 
ackumulation som följd av snöfallet. Den kraftigaste tillväxten förekommer kring delar av 
Dronning Mauds land där istillväxten är omkring 2 meter per decennium. Överlag tyder 
mätningarna på att det förekommer en ackumulation över dem östantarktiska shelfisarna. 
Räknas den totala nettoeffekten in gällande avsmältningen över Västantarktis och 
ackumulationen på Östantarktis så är situationen som sådan att det sker en nettominskning 
av den Antarktiska inlandsisen. Dock har situationen varierat kraftigt under mätstudien. 
Under de första åren av studien förlorade Västantarktis en isvolym motsvarande 144 km3 
varvid avsmältningen under den senare delen av mätperioden ökat till 240 km3. Detta är en 
mycket kraftig ökning som motsvarar en förhöjd avsmältningsvolym på 70 %. Vad gäller den 
totala situationen av ismassan på Antarktis så förlorar kontinenten varje år en ismassa 
motsvarande 310 km3 då det även under senare tid uppstått en viss avsmältning kring 
Östantarktis (Paolo, Fricker och Padman, 2015). 
 

3.4 Mätstudier som tyder på en positiv massbalans 
 
Utifrån en studie utförd av Wingham och Shepard år 2006 sågs en trend som tyder på en ökad 
istillväxt över kontinenten. Denna studie använder sig av satellitradar för att mäta 
höjdförändringar av inlandsisen över Antarktisk under tidsperioden 1992-2003 (Wingham 
och Shepherd, 2006). Studien bygger på data från European remote sensing (ERS-1) samt ERS 

Figur 8: Bilden illustrerar nettoförändringen av shelfisarna 
över den antarktiska kontinenten mätt i meter per 
decennium (Paulo, Fricker och Padman, 2015). 
 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Fernando+S.+Paolo&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=Fernando+S.+Paolo&sortspec=date&submit=Submit
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-2 vilket är två satelliter med identisk omloppsbana. Den omloppsbana som satelliterna har 
bygger på data från gravitationsmodellen DGME04. Mätdatan delades sedan upp i geografiska 
rutnät på 100 km2 som täcker betydande delar av kontinenten. Mätdatan från undersökningen 
täcker 85 % av arean på Östantarktis och 51 % av arean på Västantarktis.  
 
Utifrån mätvärdena gick det att se olika trender då vissa specifika områden av kontinenten 
stod för en betydande del av ackumulationen respektive avsmältningen. Studien visar bland 
annat att det råder en omfattande istillväxt över stora delar av kontinenten. Denna istillväxt 
hänger samman med den årliga ackumulationen som sker som följd av snöfall. 
Ackumulationen är som mest omfattande kring vissa områden av den Antarktiska halvön, de 
kustnära bergen vid Drottning Mauds land samt andra kustnära områden kring Wilkes land 
(del av Östantarktis). Som helhet uppvisar mätdata att istäcket växer med 4-6 mm/år 
(Wingham och Shepherd. 2006). Avsmältningen är däremot mest koncentrerad till vissa 
kustremsor bland annat dem vid Pine Island, Thwaites samt Smith glaciärerna som mynnar ut 
vid Amundsenhavet på Västantarktis. 
 
Studien visar att 72 % av den antarktiska ismassan har en istillväxt som följd av att 
snömängderna överstiger avsmältningen. Tillväxten motsvara 27-29 miljarder ton is per år.  
Denna ackumulationsmängd är jämförbar med en sänkning av den globala havsnivån med 
0,08 mm/år (Wingham och Shepherd, 2006).  
Figur 9 visar mätvärden för de genomsnittliga årliga nivåförändringarna av inlandsisen under 
perioden 1992-2003. När det gäller avsmältningen är det dem lila och blå områdena som 
indikerar en minskad massbalans då ismassan tunnas ut. Det är främst områdena kring dem 
västantarktiska shelfisarna som uppvisar en kraftig nivåminskning med uppemot -150 mm/år. 
Områden som däremot har en kraftig istillväxt är markerade med en orange, röd rosa färg. 
Tillväxten är som kraftigaste kring inlandet av den Antarktiska halvön, samt kustområden 
kring Östantarktis där nivåförändringen bidrar till en tillväxt med 150 mm/år. Som helhet 
visar figuren att det förekommer en relativt omfattande ackumulation som följd av snöfallet 
då nettoeffekten blir att det råder en positiv massbalans för medparten av kontinenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Årlig nivåförändring av den Antarktiska 
inlandsisens mätt i mm per år från 1992-2003. 
(Wingham och Shepherd, 2006). 
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Annan data som också tyder på en ökad massbalans är den förändring som skett gällande Ross 

isströmmarna på Västantarktis (  Joughin och Tulaczyk, 2002). Massbalansen för detta väldiga 
isströmsområde har studerats med hjälp av Interferometric synthetic aperture radar (InSAR). 
Denna utrustning har förmågan att studera vertikala skillnader på ismassan samtidigt som en 
bild och en förståelse kan fås gällande hur isströmmarna rör sig i området. Mätvärdena över 
det undersökta området tyder på att denna del av den västantarktiska inlandsisen har en 
tillväxt då det sker en ackumulation av ismassan. Den positiva massbalansen motsvarar en 
massa på omkring 27 km3/år. Förändringarna ter sig dock olika över området och skiljer sig åt 
beroende på vilka isströmmar som har uppmätts. Figur 10 visar resultatet från mätningen från 
InSAR radarn och illustrerar flödeshastigheten på den studerade ismassan. De grönmarkerade 
områdena är där isströmmarna är som långsammast, uppemot 100 meter per år. Desto rödare 
färgen är desto snabbare är isströmmarna, då de snabbaste uppmätts till 800 meter/år 
(Joughin och Tulaczyk, 2002). Enkelt sett kan det sägas att där isströmmarna har en låg 
hastighet sker en tillväxt medan där strömmarna har en hög hastighet sker en uttunning. 
Inlandsisen kring detta område är uppdelad i fem olika isströmmar (A – E) som rör sig ned 
mot Ross ice shelf invid Ross sea. För isström A, (längst till höger på figuren) samt E och D (till 
höger) är massbalansen i jämvikt då varken någon ökning eller minskning sker. Däremot så 
har det skett en kraftig ökning av massbalansen för isström C som också är den största och 
dominerande isströmmen i området. Det är den stora tillökningen av massan i denna isström 
som genererat en positiv massbalans för det geografiska området vilket kan ses längst ner till 
höger på figur 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra indikationer som tros tyda på viss stabilitet gällande ismassan över Antarktis är 
situationen avseende utbredningen av havsisen. Som sambandet ser ut nu så sker det ständigt 
en avsmältning av den Arktiska havsisen då den uppvisar allt mindre nivåer sommartid. Bland 
annat uppmättes den minsta utbredningen sedan mätningarna startade vid 80 talet år 2012 
(SMHI, 2014). För Antarktis del så ser sambandet omvänt ut. Där sker det istället en maximalt 
stor havsisutbredning (Bintanja et al, 2013). 
 
Trenden är tydlig då dem senaste åren från 2011 och framåt alla varit år av extremt stor 
havsisutbredningen över Antarktis vintertid.  År 2014 var bland annat det tredje året i rad då 

Figur 10: Flödeshastigheten för fem olika isströmmar (A-E) mätt i 
meter/år. Områdets geografiska läge kan ses på den mindre bilden till 
höger (Joughin och Tulaczyk, 2002).  

http://www.sciencemag.org/search?author1=Ian+Joughin&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencemag.org/search?author1=ian+joughin&sortspec=date&submit=submit
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det slogs rekord, då havsisen den 22 september år 2014 täckte en area av 20,11 miljoner km2. 
Detta kan jämföras med det tidigare rekordet på 19,47 miljoner km2 år 2013 vilket innebär en 
relativt kraftig istillväxt på ca 3,2 % sedan det tidigare rekordet sattes. Historiskt sett har dock 
havsisutbredningen varit relativt stabil över Antarktis. Sambandet är därför det motsatta 
jämfört med situationen över Arktis (Bintanja et al, 2013). 
 
I Antarktis hr det rådit en utveckling där vinterhavsisutbredningen ökat (figur 11). Från att 
omkring år 1985 ha motsvara en maximal utbredning på knappt 14 miljoner km2 så har 
isutbredningen ökat uppemot 14,6 km2 år 2005. Däremot förekommer det stora årliga 
variationer i utbredningen. Trenden är dock tydlig och tyder på en fortsatt utbredning. Den 
nedre bilden illustrerar hur trenden gällande havsvattentemperaturen i området tett sig. Som 
ses råder det en trend av sjunkande temperaturer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenden angående den ökade havsisen omkring Antarktis har pågått under relativt lång tid. 
Figur 12 visar hur salthalten, den vertikala stabiliteten i havsskiktet samt 
havsvattentemperaturen förändrat sig under tidsperioden år 1985-2010, (Bintanja et al, 2013). 
Som illustreras på den översta bilden har salthalten sjunkit i det område där isutbredningen 
blivit allt kraftigare vintertid vilket är omkring latitud 65-50◦ syd. Anledningen till den lägre 
salthalten beror dels som följd av ökad nederbörd i området och som följd av avsmältningen 
på Antarktis. En lägre salthalt resulterar i ett starkare havsvattenskikt som blir alltmer isolerat 
från det underliggande vattnet. Den mellersta bilden i bildserien visar förändringar i 
stabiliteten för skikten. Vidare kan det ses i den understa bilden att det pågått en 
temperatursänkning för ytvattnet i havsområdet. Även denna har sitt ursprung i den 
avsmältning som skett på den antarktiska inlandsisen. Det intressanta är dock att denna 
regionala avkylning kan generera processer som ökat snöfall och en regional sänkning av 
temperaturen (Bintanja et al, 2013).   

Figur 11: Förändring av den Antarktiska vinterhavsisutbredningen mätt i km2 under tidsperioden 1985-
2010 (övre bild). Den nedre bilden visar den sjunkande trenden gällande havstemperaturen mätt grader 
Celsius för havsområdet kring kontinenten (Bintanja et al, 2013). 
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3.5 Framtida klimatprognoser  
 
Klimatmodeller används som ett redskap för att kunna förutsäga och få en förståelse för hur 
atmosfären, kryosfären, biosfären och geosfären samverkar och interagerar i framtiden. För 
att exempelvis få en förståelse för hur sambandet ter sig med den globala havsnivån och 
smältande isar som är så central i Antarktis del så behövs fokus läggas kring polarklimatet och 
hur det kan komma att förändras.  

 
Den ökade nivån av växthusgaser är något som är oroande och som kan komma att få 
storskaliga konsekvenser då temperaturen stiger. IPCC tror i sin rapport att havsnivån kan 
komma att öka med upptill 0,88 meter fram till år 2100 (Overpeck et al, 2006). Den simulerade 
klimatmodell som används spår att koldioxidhalten kan uppnå en nivå år 2100 som ligger tre 
gånger det förindustriella värdet. En sådan hög halt av växthusgaser skulle enligt de 
klimatmodeller som används resultera i en ökad uppvärmning som har likartade tendenser till 
den som förekommer under den senaste interglacialen Eem för 135 000 -125 000 år sedan.  
 

Figur 12: Bildserien visar hur salthalten (mätt i promille/år), den vertikala 
stabiliteten (kg 𝑚−4/å𝑟) temperaturen (mätt i °C/år) förändrat sig omkring det 
Antarktiska havsområdet under perioden 1985-2010. ( Bintanja et al, 2013). 
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Bland annat så skulle havstemperaturen omkring Antarktis komma att stiga till temperaturer 
som är jämförbara eller rentav högre än dem som förekom under senaste interglacialen (figur 
13). Fortsätter simuleringen fram till år 2130 då växthushalterna av koldioxid väntas nå en nivå 
fyra gånger över det förindustriella värdet så visar simuleringen på kraftigt ökade 
havstemperaturer kring området. Den förhöjda havstemperaturen kommer också resultera i 
en ökad lufttemperatur samtidigt som nederbörden ökar. Trenden gällande lufttemperaturen 
tyder på en likartad uppvärmning under alla årstiderna då ingen säsongsvariation sker. Trots 
det ökade snöfallet så spår modellen att det kan ske en avsmältning kring Västantarktis då 
förhållandet jämförs med det som förekom under senaste interglacialen (Overpeck et al, 
2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt rapporten ’’Simulated Antarctic precipitation and surface mass balance at the end of the 
twentieth and twenty-first centuries ’’ (Krinner et al, 2006), tros nederbörden öka. 
Nederbörden tros stiga med 21 % jämfört med dagens nivå i Antarktisk under perioden år 
2081-2100. Fördelningen kommer dock att vara relativt ojämnt fördelad då vissa delar av 
kustområdena får en kraftig höjning medan det rentav kan uppstå en sänkt nederbörd kring 
vissa inlandsregioner. Att nederbörden ökar hänger samman med en stigande 
temperaturökning. Då varm luft kan innehålla mer fukt jämfört med kall så tros därför detta 
vara orsaken till den förväntade nederbördsökningen över området. Genom att studera hur 
ackumulationen i iskärnor har påverkats under tidigare temperaturförändringar, exempelvis 
den som uppkom för 21 000 – 10 000 år sedan så har det visat sig att nederbörden ökat med 
6 % då temperaturen stiger med 1° C (Frieler et al, 2015). Som följd av den höga nederbörden 
utmed kusten så är det dessa områden som kommer få störst effekt då det blir en betydande 
ökning i nederbördsmängden. För det västantarktiska inlandet där nederbörden är mycket låg 
så kommer den ökade procentuella mängden enbart ha en smärre påverkan. 

Den ökade temperaturen i kombination med ökad nederbörd kan också resultera i att 
nederbörden kommer som regn istället som snö. Bedömningen är dock att ökad nederbörd i 
form av regn enbart kommer ske kring de delar av den Antarktiska halvön som har ett 
förhållandevis milt klimat (Krinner et al, 2006). På samma sätt så är det områdena där 

Figur 13: Illustration som visar havstemperaturen utifrån två olika modeller (100 m samt 
200 m) för fyra olika tidsperioder. Längst till vänster ses den nutida havstemperaturen 
medan LIG illustrerar havstemperaturen under senaste interglacialen Eem (125 000 år 
sedan). Bilderna till höger visar havstemperaturen år 2100 samt 2130 då koldioxidhalten 
väntas vara tre, respektive fyra gånger högre än den förhistoriska nivån (Overpeck et al, 
2006). 
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temperaturen stiger som kraftigast som kommer få den största ökningen gällande 
nederbörden. Detta kommer äga rum kring kustnära områden av Västantarktisk och den 
Antarktiska halvön där temperaturen kan stiga så mycket som med 5° C fram till år 2100. 
Medan temperaturökningen i det Antarktiska inlandet fram till år 2100 väntas stiga med 2-4° 
C över den nuvarande temperaturen (Krinner et al, 2006). Som helhetsbild bedömer denna 
rapport att den framtida ökningen av nederbörden ger upphov till en positiv framtida 
massbalans, vilket skiljer sig åt med den tidigare klimatmodellen. Jämfört med perioden 1981-
2000 så kommer den årliga massan öka med 32 kg per m2/år kring år 2100 (Krinner et al, 
2006). En tendens till en ökad massbalans som följd av ökad nederbörd är även något som 
IPCC spår i sina studier (Velicogna och Wahr, 2006).  
 
Trots den prognostiserade temperaturökningen så är detta inget som kommer resultera i 
någon betydande avsmältning över Östantarktis. Temperaturen tros fortsatt vara under 
fryspunkten under de varmaste sommarmånaderna trots den globala uppvärmningen.  Därför 
anses i stort sett hela Östantarktis som stabilt och ej nämnvärt påverkat av uppvärmningen 
medan Västantarktis anses som den kritiska regionen där avsmältningen sker i full takt ( Paolo, 
Fricker, Padman och 2015). 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Analys av de olika hypoteserna 
 

4.1.1 Brister inom mätvärden 

 
Antarktis och polarområdena har kommit att få en central roll i den utveckling som nu sker 
där smältande isar och ökad havsnivå är något som medierna allt mer rapporterar om. Mycket 
material finns inom ämnet, då diverse studier gjorts utifrån olika underlag. Det går dock aldrig 
att framhävda vilken hypotes som är rätt då mätningarna som genomförs och studierna som 
tas enbart konstaterar den nuvarande utvecklingen utifrån dagens situation. Det viktigaste när 
det gäller de olika studierna är därför hur mätningarna är utförda det vill säga precisionen, 
omfattningen av mätdata och vilket underlag hypotes bygger på samt hur aktuella de är. 
Exempelvis är det av stor vikt att ha relativt långa mätstudier för att försäkra sig om att 
mätningarna fångar upp genomsnittsvärden och ej tillfälliga tendenser. 

Ett exempel på en studie som har ett bristande underlag gällande helhetsbilden är studien 
utförd av Wingham och Shepherd år 2006. Deras studie anger att det sker en positiv 
massbalans för 72 % av Antarktis area. Det är dock tveksamt om rapporten uppvisar tillräckligt 
goda mätvärden för att kunna ge en pålitlig helhetsbild. Dessvärre vilket också framgår i 
artikeln så är endast 51 % av arean på Västantarktis inräknad och 85 % av arean på 
Östantarktis. Det blir därför ej några pålitlig mätvärden då uppemot hälften av mätvärdena 
saknas för Västantarktis. Det råder därför en något vinklad bild för ackumulationen över 
Östantarktis som får en större betydelse i denna studie. Därför är de ej utförd enligt ett 
konsekvent mätsätt då alltför mycket mätvärden saknas för att kunna få en helhetsbild. Av stor 
vikt är också att förstå sambandet mellan havsströmmarnas betydelse och deras temperatur 
för att få en insikt hur avsmältningen ter sig kring dem marina delarna av Västantarktis vilket 
utgör de mest instabila områdena av regionen. Detta är något som studien helt missat då det 
ej finns mätvärden från detta område.  

När det sedan gäller de klimatmodeller som tagits fram så är det viktigt att komma ihåg att 
dessa har en relativt grov upplösning. Detta medför att det blir en oprecis och grovt uppskattad 
modell som ej kan ta hänseenden till lokala och regionala områden. Då den lokala och 
regionala kännedomen ej kan bekräftas så har modellerna därför heller ingen möjlighet att 
fånga upp regionala och lokala vädersystem så som påverkan på mindre strömriktningar i 
havet och olika vädersituationer som kan uppstå i lokala och regionala sammanhang. 
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Klimatmodellerna blir därför mycket storskaliga och fångar upp en helhetsbild. Dock är 
modellerna bättre lämpade på att förutspå olika scenarion, som till exempel hur olika nivåer 
av koldioxidhalten kan komma att påverka det framtida klimatet (Overpeck et al, 2006).  

Några av studierna bygger också på mätvärden som sammanställdes för mer än 12 år sedan. 
Det innebär att aktualiteten kan vara av en viss betydelse. Som följd av den pågående 
uppvärmningen så är det möjligt att det kan ha uppkommit betydande påverkningar sedan 
dess och att situationen förhåller sig annorlunda. Ett exempel är situationen gällande 
flödeshastigheten över Ross isströmmarna och studien från år 2002 som tydde på en positiv 
massbalans för området (Wingham och Shepherd, 2006). Detta förhåller sig relativt 
motsägelsefullt jämfört med hur situationen ter sig utifrån studien från år 1994-2012 som 
tyder på en omfattande negativ vertikal förändring för Ross ice shelf (Paulo, Fricker och 
Padman, 2015). Även om de geografiska områdena ej är helt identiska med varandra då 
studien från år 2002 studerar isströmmarna som befinner sig uppströms om Ross ice shelf så 
förhåller det sig märkligt. Hade det förekommit en omfattande positiv massbalans för området 
så skulle detta ej ha resulterat i en storskalig negativ vertikal påverkan för ishelfen vilket kan 
ses utifrån senare undersökningar av området. Det är därför troligt att det kan ha pågått en 
viss klimatologisk påverkan i området efter den första studien från år 2002 som kommit att få 
en allt större betydelse för området under senare tid. Studien gällande den positiva 
massbalansen över Ross ice shelf ger heller ingen direkt helhetsbild av situationen på 
Västantarktis då mätningen enbart utgår utifrån en viss region. 
 
För övrigt var det generellt sett endast äldre studier och mätvärden som uppvisade ett samband 
där det förekom en positiv massbalans. Utifrån de sökningar som gjorts av vetenskapliga 
artiklar var det ytterst svårt att finna nyare och aktuellt underlag på studier som indikerade på 
en positiv massbalans för den västantarktiska inlandsisen. Detta kan ha kommit att bero på en 
fortsatt uppvärmning som resulterar i en allt mer negativ påverkan gällande massbalansen 
vilket senare studier indikerar. 
 

4.1.2 Betydelsen av den ökade havsisutbredningen 

 
Anledningen till att det skett en kraftig ökning av havsisen runt Antarktis vintertid de senaste 
åren är inte helt klarlagt. Troligtvis kan det bero på ett flertal olika samband exempelvis en 
ökad nederbörd. En ökad nederbörd resulterar bland annat i en utspädning av havsvattnet då 
salthalten minskar vilket skapar ett isolerande skikt ovanpå det saltare tyngre havsvattnet 
under. Effekten blir ännu tydligare då sötvatten från den smältande isfronten späder ut 
havsvattnet ännu mer vilket kan ge upphov till en relativt påtaglig utspädning av salthalten. 
Denna utspädning förenklar därför frysning av havet då den lägre salthalten resulterar i ett 
mer stabilt skikt samtidigt som vattnet fryser vid högre temperatur ju lägre salthalten är. 
Mycket tyder också på att vindarna i området har ökat vilket skulle kunna resultera i att isen 
blir allt tjockare och får en utökad utbredning då den trängs ut allt längre norrut (Bintanja et 
al, 2013).  
 
Att det skett en ökning av havsisutbredningen omkring kontinenten kan komma att ha en viss 
betydelse i framtiden. Trenden som uppvisats verkar vara ihållande då det förekommit 
rekordnoteringar flera år i rad från år 2011-2014 (Bintanja et al, 2013). Därför kan detta 
framöver komma att spela en viktig roll. Is och snö uppvisar speciella egenskaper då deras 
albedo är mycket högt. Då havsvatten har ett betydligt lägre albedo så innebär detta att 
havsvatten absorberar den tillförda strålningen från solen betydligt mer effektivt än snö och is 
som reflekterar tillbaka en stor del av strålningen och därmed energin ut i rymden. En ökad 
havsisutbredning resulterar därför i mindre tillförd energi till underlaget jämfört med om det 
varit havsvatten. Detta skulle på sikt kunna resultera i positiva återkopplingsmekanismer. 
Råder det en ihållande trend vad gäller rekordnoteringar av havsisutbredningen vintertid så 
kan detta komma att ha betydelse i form av att allt mindre energi når området, vilket skulle 
verka för en ökad avkylning.  
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Skulle det förekomma en ihållande trend av växande havsisutbredning vintertid så kommer 
den verka relativt motsägelsefullt på de klimatprognoser som förutspår en temperaturökning 
över den Antarktiska kontinenten och havsvattnet (Krinner et al, 2006). Bland annat så tror 
klimatmodellerna att havsvattentemperaturen kommer stiga kraftigt fram till år 2100 då 
temperaturen kommer vara jämförbara med dem som förekom kring senaste interglacialen 
Eem (Overpeck et al, 2006). Då havstemperaturen ökar så resulterar detta i en kraftig 
minskning av havsisutbredning. Därför kan havsisutbredningen över Antarktis komma att få 
likartade tendenser till den som förekommer över Arktis där det råder en situation av kraftigt 
minskad havsisutbredning (SMHI, 2014).  

Utifrån den nuvarande tendensen så är det dock svårt att finna belägg för en kommande 
havstemperaturökning med minskad havsisutbredning som följd. Under mätperioden från år 
1985 fram till 2010 så har det förekommit en utveckling som tyder på sjunkande 
havstemperaturer för havet omkring Antarktis samtidigt som havsisutbredningen ökat 
(Bintanja et al, 2013). Därför förhåller sig de simulerade klimatmodellerna som bygger på olika 
halter av koldioxidnivåer motsägelsefullt utifrån hur verklighetsbilden ter sig.  

Situationen är därför relativt komplex, för även om havsisutbredningen enbart ökat med några 
procent i storlek under rekordåren från år 2011-2014 så finns för närvarande ingen trend som 
tyder på någon minskning av dess storlek. Därför kan inte deras klimatprognos helt styrkas 
utifrån den rådande utvecklingen.  

 4.1.3 Ökad nederbörd i kombination med stigande temperatur 

 
En ökad nederbörd i kombination med stigande temperaturer kommer att ha en tydlig 
inverkan på massbalansen för glaciärerna och inlandsisen. Faller nederbörden som snö vilket 
den till största del gör över kontinenten så kommer detta att resultera i en tillväxt. Det är främst 
i de kustnära områdena kring den Antarktiska halvön som nederbörden sommartid kan 
komma i form av regn (Krinner et al, 2006). Förståelsen över hur en ökad nederbörd kommer 
resultera på massbalansen går isär då flertalet hypoteser förekommer. Sambandet kommer 
också te sig olikartat på olika geografiska platser.  
 
Nederbörden kommer att öka som följd av en varmare luftmassa som innehåller mer fuktighet 
än en kallare (Frieler, 2015). Den stigande temperaturen är dock negativ för massbalansen och 
kommer att ha en tydlig påverkan för de Västantarktiska shelfisarna då ökad flödeshastighet 
kommer uppstå samtidigt som avsmältningen ökar. Som exempel så skulle en 
temperaturökning på 2-3 grader få mycket negativa följder på den Västantarktiska shelfisen 
(Winkelmann et al, 2012). Redan nu pågår det en storskalig retirering av den Västantarktiska 
shelfisen kring Amundsenhavet och den Antarktiska halvön. I framtiden är det därför högst 
troligt att det kan uppstå kollapser av ismassan likt den som skett kring Larsen B shelfisen vid 
den Antarktiska halvön. Det kan därför tyckas svårt att anta att det kan uppkomma en 
ackumulation som följd av ökat snöfall då en temperaturökning kommer ske.  
 
Som tidigare undersökningarna i rapporten visat så rådet det en påtaglig avsmältning av 
shelfisarna kring Västantarktis bland annat de kring Amundsenhavet (Shepherd, Wingham 
och Rignot, 2004). När det gäller avsmältningen kring dessa shelfisar så har den till stor del 
uppkommit som följd av att varmt havsvatten smälter isarna underifrån vilket i kombination 
med en temperaturökning resulterar i ökad flödeshastighet. I framtiden spår 
klimatmodellerna att det kommer ske en kraftig ökning av havstemperaturen kring 
kontinenten som följd av den globala uppvärmningen (Overpeck et al, 2006). Detta kommer 
få kraftiga följder för den västantarktiska inlandsisen. Havstemperaturen år 2100 verkar enligt 
klimatmodeller vara jämförbar med den som förekom kring senaste interglacialen Eem. Under 
denna tid så rådde en havsnivå som låg flertalet meter ovanför den nuvarande nivån då den 
västantarktiska inlandsisen hade en betydligt mindre utbredning (Joughin, Alley, 2011). Det 
är därför troligt att det kommer ske en minskning av inlandsisen vid en fortsatt uppvärmning 
då tidigare historik kan användas för att få en förståelse över hur situationen kan komma att 
te sig i framtiden. 
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Det är dock svårt att veta vilken betydelse nederbörden kommer att ha vad gäller den framtida 
massbalansen på Västantarktis. Nederbörden väntas öka med 6 % för varje grad som 
temperaturen stiger (Frieler et al, 2015). Den ökade nederbörden är dock något som skulle 
kunna resultera i en ökad massbalans som följd av ökad snöackumulation. Enligt rapporten 
’’Simulated Antarctic precipitation and surface mass balance at the end of the twentieth and 
twenty-first centuries ’’ så tros det ske en positiv massbalans för den västantarktiska 
inlandsisen då massan väntas öka med 32 kg per km2/ år kring år 2100 (Krinner et al, 2006).  
 

Det är därför svårt att kunna avgöra om en förhöjd nederbörd kommer att kunna väga upp en 
ökad avsmältning som följd av en ökad temperatur. Förhållandet är troligtvis som sådant att 
en ökad nederbörd kan väga upp massbalansen till det positiva inom en viss gräns. Situationen 
kommer också att se mycket olika ut beroende på geografisk plats. Som exempel är klimatet 
kring det inre av Västantarktis och kring höga altituder så kallt att en ökad uppvärmning med 
några grader inte har någon direkt påverkan då temperaturen även de varmaste månaderna 
kommer att vara långt under fryspunkten (Paolo, Fricker och Padman, 2015). Det är därför 
mycket osannolikt att avsmältningen kommer att beröra inlandet av Västantarktis. Situationen 
är likartad även för Östantarktis där det förekommer ett mycket kyligt klimat. Därför kommer 
den förhöjda nederbörden här verka positivt och ge upphov till en ökad massbalans.  

Den kommande avsmältningen kommer därför ha störst effekt kring dem kustnära maritima 
områdena. Detta beror dels som följd av att dessa områden uppvisar en mindre årlig 
temperaturvariation då den ökade temperaturen kommer få en allt större påverkan. 
Temperaturen är också betydligt högre här jämfört med inlandet. Årsmedeltemperaturen 
ligger kring delar av den Antarktiska halvön på - 5 ◦grader (Hansom och Gordon 1998). Det är 
därför vid kusten och kring shelfisarna som avsmältningen kommer att ha störst effekt.  

4.1.4 Andra viktiga parametrar gällande avsmältning 
 
Situationen i nuläget är dock som sådan att mycket av den observerade avsmältningen sker 
som följd av uppvärmning underifrån. Den observerade avsmältningen av Pine Island, 
Thwaitesglaciären kring Amundsenhavet tros till största del ha skett som följd av att varmt 
havsvatten smälter shelfisarna och glaciärerna underifrån. Därför är det främst temperaturen 
av det tunga bottenvatten som orsakar smältningen av shelfisarna och ej den pågående 
temperaturökningen (Shepherd, Wingham och Rignot, 2004). Viktiga parametrar som spelar 
in är därför hur vindarna kommer att påverkas i området och hur de storskaliga 
havsströmmarna kan komma att förändras. Det nuvarande antagandet enligt många 
oceanografer är att havsströmmarna i kombination med vindpåverkan är det som resulterar i 
en ökad avsmältning likt den som kan ses över Amundsenhavet (Wåhlin, et al, 2013). Därför 
är det möjligt att en kommande temperaturpåverkan har relativt liten effekt på avsmältningen 
då andra effekter är av större vikt.  

Den kommande temperaturökningen tros dock resultera i en snabbare flödeshastighet för de 
storskaliga isströmmarna som förekommer för glaciärerna på Västantarktis. En markant 
ökning av flödeshastigheten är något som har konstaterat (Khazendar 2015). Det är möjligt att 
flödeshastigheten kommer att fortsätta öka som följd av den ökade nederbörden i kombination 
med en temperaturökning. Detta skulle med all sannolikhet få en mycket negativ inverkan på 
massbalansen då istäcket förlorar ismassa i en snabbare takt. Det är därför högst sannolikt att 
det i framtiden kommer råda en trend av ökad flödeshastighet, vilket får en negativ påverkan 
för massbalansen. 

För att sedan kunna få en illustration gällande hur den framtida situationen kan te sig så är det 
viktigt att studera historiken i området. Som (Overpeck et al, 2006) antytt så rådde det en 
betydligt högre havsnivå vid förra interglacialen för ca 135 000 – 125 000 år sedan då 
sommartemperaturen låg omkring 7-10 grader över den nuvarande. Genom att studera hur 
inlandsisen kan ha sett ut vid denna period så kan en förståelse fås hur den kommande 
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utvecklingen kan komma att se ut i en framtida värld. Då klimatmodellerna hävdar att 
havstemperaturerna kring Antarktis år 2100 är jämförbara med dem som förekom under 
senaste interglacialen så är det troligt att vi går mot en situation som påminner om den senaste 
interglacialen. Det är därför sannolikt att den västantarktiska ismassan kommer att minska i 
omfattning samtidigt som havsnivåerna succesivt höjs, exempelvis förutspår IPCC att den 
globala havsnivån kan komma att stiga uppemot 0,88 m till år 2100 (Preffer, Harper och 
O.Neel, 2008). 
 
Däremot så är det troligt att avsmältningen ej kommer att beröra Östantarktis. 
Enligt (Joughin, Alley, 2011) så tros denna historiska värmeperiod under Eem-tiden inte ha 
haft någon större inverkan på Östantarktis. Utifrån det historiska sambandet så är det troligt 
att situationen kommer se likartad ut även i framtiden då avsmältningen över kontinenten till 
största del kommer vara koncentrerad till Västantarktis. 
 

4.2 Vad kan förbättras för framtida mätningar och studier inom ämnet 
 
När det gäller framtida studier inom området så är det viktigt att få en studie som bygger på 
ett flertal olika mätningsdelar. Därför behövs en helhetsbild av exempelvis satellitdata, 
temperaturdata samt oceanografiskdata från havscirkulationen, havstemperastur och 
strömmarna underifrån. Då Antarktis är en kontinent bestående av 98 % inlandsis så måste 
också en förståelse fås för hela kontinenten och inte om regioner så som Västantarktis eller 
Östantarktis. Även om en studie säger att en avsmältning sker på Västantarktis så är det svårt 
att få en förståelse för den totala nettoeffekten av kontinentens påverkan på den globala 
havsökningen då Östantarktis har en mycket stor betydelse i det hela. Därför är helhetsbilden 
av kontinenten såpass viktig då det är svårt att dra analyser utifrån en regional förändring. För 
att få en allt mer korrekt helhetsbild så fodras också långa mätserier som bör vara löpande som 
följd av den yttersta snabba klimatförändringen som pågår. Det kan också vara av stor vikt att 
fånga upp historisk data i större utsträckning gällande historiska utbredningsnivåer av 
inlandsisen på Antarktis för att kunna få en bättre indikator gällande hur isen varierat mellan 
interglacialer och glacialer. Vidare så är det också viktigt att utveckla klimatmodellerna och 
deras upplösning så dem blir allt mer noggranna och precisa och kan fånga upp både regional 
och lokal data. Den regionala och lokala kännedomen skulle därför ge bättra mätvärden 
samtidigt som ökad förståelse fås hur olika regioner påverkas olika.  

4.3 Slutsats 

Det är mycket tydligt att det pågår en förändring av klimatet på Västantarktis och kontinenten 
i helhet. Då kontinenten uppvisar en land area nästan sju gånger så stor som Grönland så blir 
det dock svårt att få en helhetsbild av situationen. Att stora delar av Västantarktis inlandsis 
smälter är dock något som de flesta forskare är överens om. Bevisen är relativt tydliga genom 
att studera havsbottenprofilen, och satellitdata. Situationen blir dock ganska komplex som 
följd av förändrade nederbördsmönster och temperaturförändringar. Som sambandet ser ut i 
nuläget så verkar inte den tillförda ackumulationen kunna väga upp avsmältningen. Däremot 
så kan detta komma att förändras i framtiden. Prognosen tyder på en ökad 
nederbördsutveckling i kombination med stigande temperaturer. Det går inte att säga om detta 
helt och hållet kommer att ha en positivt eller negativt helhetsbild för inlandsisen. Regionalt 
sett så är det mycket troligt att detta får negativa konsekvenser kring de maritima områdena 
då en ökad temperatur i kombination med ökad nederbörd resulterar i allt mer regn och ökad 
avsmältning. Detta är också något som kommer resultera i en ökad flödeshastighet för 
glaciärerna och inlandsisen, vilket kommer verka negativt. För inlandets del kommer 
nederbörden även i framtiden komma i form av snö vilket resulterar i en ökad ackumulation. 
Vad den totala nettoeffekten av dessa händelser blir är ej helt klarlagt. Hypoteserna går isär. 
De klimatologiska modellerna har heller ej förmågan att specifikt kunnat bedöma lokala och 
regionala skillnader vilket försvårar slutsatsen.  
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5 Ordlista 
 

Ordlista för ord som är viktiga att första i sammanhanget. 
 
Basal avsmältning: Avsmältning som sker underifrån av en ismassa. 
 
Flödeshastighet: Den årliga hastighet som inlandsisen genom gravitations påverkan och 
underlaget rör sig med. 
 
Glacial: Istid, långa kalla perioder på ca 100 000 år då det sker en expandering av jordens 
glaciärer och inlandsisar. 
 
Interglacial: Mellanistid, kortare varmare perioder på ca 10 000 – 15 000 år som 
uppkommer mellan istider, minskad utbredning av jordens glaciärer och inlandsis. 
 
Kalvar: Förloppet då ispartier frigörs från den sammanhängande ismassa, exempelvis då 
isberg bildas från shelfisen. 
 
Korrelations ridges: Symmetrisk sedimentmönster längs havsbotten som uppkommit 
genom avsmältning och det studsliknande beteende som isbergen får då dem frigörs från 
shelfisen och påverkas av tidvattensförlopp. 
 
Shelfis: Den marina delen av inlandsisen som löper ut i havet. 
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