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Abstract 

How Arctic Clouds Affect the Expansion and Reduction of the Sea Ice 
Sofie Petersson 

In the Arctic the climate changes faster than anywhere on the planet. It is especially 
the expansion of the sea ice that is affected. Over the years 1979-2012, the annual 
average extent of the Arctic sea ice has been reduced with 3.8 % per decade. 
In order for climate models to make the best possible calculations of the future 
climate, more observation data and better understanding of the Arctic climate system 
are needed. The Arctic climate is complex, difficult to reach for observations and 
therefore less explored than the climate systems in the rest of the world. This means 
that climate models currently have limitations for the region. 
 The Arctic clouds constitute an uncertain factor in this context. Clouds are an 
important part of the radiation balance and have a strong correlation with the sea ice. 
The Arctic clouds have a clear seasonal variation with more cloudiness in summer 
than during the winter. This makes the Arctic clouds, unlike in the rest of the world, to 
have a total warming effect all seasons except during the summer. 
 The researchers also agree that more observation data and knowledge are 
needed for the area. It would improve climate models and expand the science about 
the correlation between the clouds and the Arctic sea ice. 
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Sammanfattning 

Arktiska molns påverkan på havsisens utbredning och minskning 
Sofie Petersson 

Klimatförändringarna i Arktis sker i en snabbare takt än någon annanstans på jorden. 
I regionen är det framförallt havsisens utbredning som drabbas, vilken har minskat 
med 3.8 % av medelstorleken per decennium under åren 1979-2012. För att 
klimatmodellerna ska kunna göra så bra beräkningar som möjligt av det framtida 
klimatet behövs mer observationsdata och bättre förståelse av Arktis klimatsystem. 
Det arktiska klimatet är komplext, svåråtkomligt för observationer och därför mindre 
utforskat än klimatsystemen på resten av jorden. Detta gör att klimatmodellerna i 
nuläget har begränsningar för regionen.  
 De arktiska molnen utgör en osäker faktor i sammanhanget. Molnen är en viktig 
del i strålningsbalansen och har en stark korrelation med havsisen. De arktiska 
molnen har en tydlig säsongsvariation med mer molnighet sommartid än under 
vinterhalvåret. Detta gör att molnen över Arktis till skillnad från i jordens övriga 
regioner har en totalt sett värmande effekt alla årstider förutom sommaren.  
 Forskarna är även överens om att mer observationsdata och kunskap behövs 
inom området, vilket skulle förbättra klimatmodellerna och öka kunskapen kring 
korrelationen mellan molnen och den arktiska havsisen.  
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1. Inledning

Klimatförändringar är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och forskning. 
Under de senaste åren har, enligt FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel of 
Climate Change (IPCC 2007; 2013) mänskliga utsläpp av växthusgaser lett till en 
ökning av den globala medeltemperaturen.   
 Arktis, som är jordens nordligaste region, är en av de platser som drabbas allra 
hårdast av klimatförändringarna. Här sker temperaturhöjningen i en snabbare takt än 
någon annanstans på jorden (IPCC 2007). Detta leder i sin tur till att den arktiska 
isen sommartid smälter mer än normalt och vintertid inte breder ut sig i samma 
mängd som vanligt. En förändrad aktivitet i den arktiska isens tillväxt och smältning, 
är en av de klimatförändringar som inte bara påverkar regionen Arktis utan senare 
kan komma att ge upphov till konsekvenser och förändringar i klimatsystemen på 
flera andra ställen på jorden (Vaughan et al. 2013). 
 Processen med den smältande arktiska isen påverkas av många olika faktorer 
som samspelar med varandra. Mest känt och omskrivet är mänskligt orsakade 
faktorer som exempelvis utsläpp av växthusgaser och bidrag till en större mängd 
aerosoler i atmosfären. En annan viktig faktor som bör tas med i diskussionen är hur 
molnen över Arktis påverkar klimatförändringarna och den arktiska havsisen.  
 Totalt sett över hela jordklotet minskar molnen den globala uppvärmningen och 
har en avkylande effekt (NASA 2014) men i regionen Arktis verkar molnen istället 
under vissa årstider totalt sett uppvärmande (Sedlar et al. 2011). Moln är en av 
svagheterna i klimatmodellerna och en faktor som försvårar förståelsen av 
klimatsystemen. Molnen utgör därför den allra största osäkerheten för förutsägelse 
av framtida klimat (IPCC 2007). Det är därför av allra största vikt som vi måste förstå 
molnens roll i jordens klimatsystem. Hur molnen bidrar till jordens klimatförändringar 
och vilken inverkan klimatförändringarna har på molnen, här med fokus på den 
arktiska isens utbredning och smältning, vilken är frågeställningen för denna studie. 

2. Teori

2.1 Jordens strålningsbalans 
För att medeltemperaturen på jorden ska vara stabil och därmed klimatet inte ska 
komma att förändras behövs en balans mellan den inkommande och den utgående 
strålningen, kallad jordens strålningsbalans. Balansen bygger i huvudsak på att 
jorden tar emot energi direkt från solen samt att jorden själv avger energi. Den 
inkommande elektromagnetiska strålningen från solen finns till största delen i 
våglängdsområdet 300 - 4000 nm och är vad vi kallar kortvågsstrålning. Strålningen 
som jorden avger har huvudsakligen störst mängd energi i området 4000 - 100000 
nm och kallas långvågsstrålning. Det är alltså energin i dessa våglängdsområden 
som dominerar jordens strålningsbalans (SMHI 2013). 
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 Väl inne i atmosfären kan den elektromagnetiska strålningen ta många olika 
vägar, se figur 1. Strålningen kan växelverka med moln, atmosfärens olika gaser, 
jordens yta och aerosoler, olika processer sker beroende på den rådande 
situationen. Växthuseffekten, det vill säga att växthusgaserna i atmosfären 
absorberar värmestrålning, är troligtvis den mest omtalade processen och även den 
som ger oss möjlighet till en behaglig temperatur att leva i. Ökad mängd 
växthusgaser i atmosfären är dock en stor orsak till att jordens medeltemperatur 
ökar.  

Figur 1. Illustration över jordens strålningsbalans. Figur från Le Treut et al. (2007). 
Copyright © Intergovernmental Panel on Climate Change. 

 Ännu en för strålningsbalansen viktig faktor är markytans albedo. Albedo är ett 
mått på hur procentuellt mycket strålning en yta reflekterar, ju större mängd strålning 
markytan reflekterar desto högre albedo. Den starkt reflekterande isen samt snön 
som täcker stora delar av Arktis har albedo på runt 0.7-0.9 medan det betydligt 
mörkare havet, som täcker resten av området, istället har albedo på ungefär 0.06-0.1 
och absorberar mycket mer energi än isen (Bralower & Bice). Om markytan 
förändras från snö- och istäckt till barmark eller hav förändras alltså ytans albedo 
vilket kan få en stor effekt på klimatet. Detta kallas albedoeffekten och beskrivs 
utförligare under rubriken Återkopplingsmekanismer. 
 Moln är en väldigt viktig del och har stor påverkan på strålningsbalansen. Molnen 
leder dels till att en stor del av den inkommande strålningen direkt reflekteras tillbaka 
ut i rymden samtidigt som molnen absorberar och emitterar den utgående 
långvågsstrålningen. Beroende på molnens täthet, vertikala och horisontella 
utsträckning sker reflektion, absorption och emission i olika mängd vid olika 
förhållanden.  
 Strålningen rör sig med ljusets hastighet medan molnen rör sig med vindens 
hastighet, detta gör att mängden inkommande kortvågsstrålning kan förändras 
väldigt fort. Om solen skuggas av moln kan den direkt inkommande strålningen 
sjunka från 900 till 0 W/m2 på väldigt kort tid, vilket direkt kan märkas på 
strålningsbalansen och temperaturen nära markytan (SMHI 2013). 
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 Mängden inkommande strålning varierar över det nästan sfäriska jordklotet och 
minskar med ökad latitud, det vill säga är allra minst vid polerna. Arktis, regionen 
som denna uppsats fokuserar på, har vad som brukar kallas bara ett dygn. På 
nordpolen, jordens nordligaste punkt, går solen upp i slutet på mars och ner igen i 
slutet på september. Det långa dygnet gör att processen med inkommande 
kortvågsstrålning endast sker under sommarhalvåret, medan jordens emission av 
långvågsstrålning sker hela tiden. Detta borde betyda att temperaturen på jordens 
poler skulle sjunka under hela vinterhalvåret. För att skapa en balans jämnar 
jordklotet ut detta genom att transportera värme från ekvatorn, i luften med den 
allmänna cirkulationen och i vattnet genom havsströmmar, till polarområdena 
(Ackerman & Knox 2007). 

2.2 Moln i Arktis 
En parameter som har en väldigt stor inverkan på strålningsbalansen är moln. 
Tillsammans med jordens ökenområden och polarisar bidrar molnen till att nästan en 
tredjedel av den inkommande kortvågsstrålningen från solen reflekteras tillbaka ut i 
rymden (SMHI 2011). Vattendropparna i molnen absorberar även jordytans 
utstrålade långvågsstrålning, fungerar som ett täcke och emitterar tillbaka en del av 
långvågsstrålningen. 
 Nettoeffekten av moln skiljer sig säsongsvis i Arktis-regionen. På sommaren, då 
en del av den arktiska isen smälter, är det nollgradigt i luften och det bildas dimma 
samt låga moln som till stor del reflekterar den inkommande strålningen. Detta ger en 
avkylande nettoeffekt som därmed dämpar isens smältning. Vintertid sker ingen 
inkommande kortvågsstrålning utan värme strålar endast ut från jordens yta. 
Temperaturen på isytan samt i atmosfären kommer då att sjunka. Här fungerar då 
molnen som ett täcke och kommer hindra en del av värmen att stråla rakt ut i rymden 
vilket sammantaget ger en värmande nettoeffekt som hämmar utbredningen av isen 
(Polarforskningssekretariatet 2015). 
 Hur moln fungerar är en vetenskap i sig och om molnen verkar uppvärmande eller 
avkylande beror på många olika parametrar som exempelvis droppstorlek, 
molnbashöjd och molnets tjocklek. Små molnpartiklar har högre albedo och 
reflekterar därför mer strålning, vilket ger en avkylande effekt på jordens temperatur. 
Låga moln har en temperatur som närmar sig jordytans och värmer inte lika mycket 
som högre och kallare moln gör, detta enligt Stefan Boltzmanns lag, ! = !!!, där E 
är totala energimängden, T är temperaturen och σ är Stefan-Boltzmanns konstant 
(Knox & Ackerman 2007). 
 Enligt NASA (2014) har moln en avkylande nettoeffekt globalt sett, men så 
kommer det kanske inte alltid vara eftersom molnen tros förändras med ett förändrat 
klimat. Enligt SMHI (2011) visar många klimatmodeller att förändringar i molnighet 
tros komma att förstärka den globala uppvärmningen. 
 Moln är unika, de bildas, omformas och försvinner, vilket gör forskningen om 
morgondagens moln svår och komplex. Klimatet är väldigt känsligt för hur molnen 
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kanske kommer att förändras, vilket de med all säkerhet kommer att göra. Klimatet 
går mot en ökad temperatur på jorden och eftersom en varmare atmosfär innehåller 
mer vattenånga kommer troligtvis molnen förändras. Variationen av partiklar i luften 
samt andra parametrar gör dock att förutsägelsen om de framtida molnen är mycket 
svår. 

2.3 Klimatförändringar i Arktis 
Klimat definieras som vädret under en längre period på en bestämd plats och 
karaktäriseras ofta som ett medelvärde och variation av klimatet under en period runt 
en månad eller mer (Ackerman & Knox 2007). I regionen Arktis råder polarklimat 
enligt Köppens klassificering, vilket definieras av att alla månaders medeltemperatur 
är mindre än 10 grader. 
 Arktis är som tidigare nämnt den region på jorden som drabbas hårdast av den 
globala uppvärmningen. Mätningar och observationer som gjorts mellan åren 1979-
2012 visar att den årliga medelstorleken av den arktiska havsisen har minskat med 
3.8% för varje decennium (Vaughan et al. 2013). Medelvärdet för havsisens tjocklek 
under vintern har under 30-årsperioden 1978-2008 blivit ungefär 1.8 meter tunnare. 
Havsisens massa och utbredning kan såklart variera från år till år men den totala 
volymen av havsisen och tjockleken av den fleråriga isen kan bara återhämta sig 
långsamt. 

2.4 Återkopplingsmekanismer 
Inom klimatforskningen talas det ofta om återkopplingsmekanismer eller 
feedbackprocesser. Detta är processer som orsakats av klimatförändringar och som 
sedan antingen stabiliserar (negativ feedbackprocess) eller förstärker (positiv 
feedbackprocess) en förändring. I en positiv feedbackprocess kan en liten förändring 
leda till stora förödelser, medan en negativ får tillbaka förändringen till 
ursprungsläget. 
 I regionen Arktis sätts ofta fokus på en återkopplingsmekanism kallad 
albedoeffekten. Albedo är en viktig parameter när det talas om klimatförändringarna i 
Arktis och även en viktig faktor i jordens strålningsbalans. Som tidigare nämnt har 
isen, som täcker stora delar av regionen, högre albedo än havet som täcker resten 
av området. Därmed absorberar havet mycket mer energi än isen. En minskad 
isutbredning leder alltså till ett större område som absorberar mer energi, det vill 
säga mer upptagen värme, som i sin tur leder till en ännu mindre mängd havsis. 
Detta kallas som sagt albedoeffekt och är ett exempel på en positiv 
återkopplingsmekanism som alltså förstärker de negativa klimatförändringarna 
(Ackerman & Knox 2007). 
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Figur 2. Schematisk bild av albedoeffekten, vilken är en positiv återkopplingsmekanism 
som förstärker issmältningen i Arktis. 

 Det finns flertalet andra återkopplingsmekanismer som är viktiga i regionen. Ökad 
mängd växthusgaser i atmosfären leder till ökad växthuseffekt som ger högre 
temperatur. Den varmare luften kan bära mer vattenånga, vilket är en växthusgas 
som kommer absorbera mer värme, göra atmosfären ännu varmare, förstärka 
växthuseffekten och bilda en positiv feedbackeffekt.  
 Det finns även exempel på en negativ återkopplingsmekanism som stabiliserar 
isens förändring och får den att återgå till grundtillståndet. Förutsatt att mängden 
värme som transporteras genom den allmänna cirkulationen regleras på grund av 
den rådande temperaturen i atmosfären över Arktis. Det vill säga låg temperatur ger 
hög värmetillförsel och tvärtom. Om denna korrelation stämmer skulle det finnas en 
sådan negativ återkopplingsmekanism men denna feedbackprocess anses vara 
väldigt osäker (Polarforskningssekretariatet 2015). 

2.5 Klimatmodeller 
En klimatmodell är ett verktyg som används för att studera det framtida klimatet. Det 
är tredimensionella matematiska beskrivningar av jordens atmosfär, hav, sjöar, is och 
landytor. I modellerna, som är baserade på fysikaliska processer, beräknas och 
beskrivs hur jordens klimat kan komma att förändras om atmosfärens 
sammansättning förändras. 
 I klimatmodellerna delas jordens atmosfär upp i ett tredimensionellt rutnät från 
markytan och upp i atmosfären. I rutnätet beräknas sedan stegvis framåt i tiden 
utvecklingen för olika meteorologiska parametrar som exempelvis vind, nederbörd 
och temperatur. Det finns både globala modeller som beskriver och beräknar de 
globala processerna som sker i atmosfären och regionala modeller där rutnätet 
istället täcker ett mindre område. De globala modellerna har en sämre detaljrikedom 
eftersom rutnätet måste vara ganska glest medan de regionala modellerna, som kan 
ha tätare rutnät, ger ett mer detaljerat resultat (SMHI 2009). 
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3. Genomförande

Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie som sammanfattar resultat av forskning 
kring området om hur moln och issmältning samt tillväxt i Arktisregionen samverkar. 
Detta för att besvara frågeställningen om hur de arktiska molnen påverkar havsisens 
utbredning och minskning. I uppsatsens diskussionsavsnitt sammanfattas bland 
annat vad forskarna anser bör och måste göras för att få mer kunskap inom området 
samt för att föra forskningen framåt.  
 Denna studie motiveras av att vi måste förstå korrelationen och de komplexa 
mekanismerna mellan moln och havsis för att kunna förbättra klimatmodellerna och 
därmed få en bättre bild av framtida klimat. 
 Forskningsartiklarna som uppsatsen bygger på är utvalda ur en större mängd 
artiklar som studerats, där de mest relevanta valts ut. Några av dem bygger på 
varandra och har till en viss del samma forskare bland författarna. Somliga är 
välciterade och andra är nyutgivna med aktuella resultat. Artiklarna är utgivna mellan 
år 2006 och 2016, detta för att möjligtvis kunna se om det uppkommit nya resultat 
som skiljer sig från äldre slutsatser.  
 Forskningen som presenteras i artiklarna bygger på olika metoder. Några av dem 
är baserade på data från mätningar samt observationer som gjorts på plats under 
diverse Arktis-expeditioner. Andra bygger på analys av satellitbilder, beräkningar 
gjorda med klimatmodeller eller observationer från väderstationer på land, 
drivstationer på havsisen eller observationer som gjorts från fartyg. Det finns såklart 
både för- och nackdelar med alla olika metoder som används, mer om detta kan 
läsas under Diskussion. 

4. Resultat

I medeltal är molntäcket geografiskt sett över Arktis ungefär 70 % (Eastman & 
Warren 2010). Denna stora mängd moln året runt gör att Arktis kan klassas som en 
väldigt molnig region.  
 De flesta studier som gjorts inom området är överens om att molnen totalt sett har 
en värmande effekt på temperaturen nära markytan i Arktis, förutom under 
sommaren då de istället totalt verkar avkylande (Eastman & Warren 2010). Även 
molnens innehåll har stor betydelse, desto större del av molnet som består av 
vattendroppar ger desto större inverkan på strålningsbalansen (Sedlar et al. 2011). 

4.1 Säsongsvariation 
Mängd och typ av moln varierar beroende på årstid och även molnens inverkan på 
energibalansen och då indirekt issmältningen är också något som varierar efter 
säsong (Sedlar et al. 2011). Eftersom molntyperna varierar under året har de därför 
olika effekter på klimatet under de olika årstiderna. Viktigast och mest intressant i 
sammanhanget är de låga molnen över Arktis som större delen av året har en 
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tendens att värma markytan till skillnad från dagar med klar himmel då temperaturen 
nära markytan istället sjunker. Detta är något som skiljer Arktis låga moln från låga 
moln i regioner med lägre latitud, vilket beror på en balans mellan den arktiska 
markytans höga albedo och molnens optiska egenskaper.  
 Eastman & Warren (2010), vars forskning är baserad på analys av mätvärden från 
väderstationer på land och hav under tidsperioden 1971-2007, anser också att de 
arktiska molnen har en stark årstidsvariation, där vintern är mindre molnig än 
sommaren, se tabell 1. Särskilt tydlig är variationen för låga stratiforma moln: Stratus, 
Stratocumulus och dimma. För dessa molntyper ses en stor ökning under våren och 
en tydlig minskning under hösten, se figur 3. Åren då isutbredningen är mindre ses 
generellt ett mer utbrett molntäcke, detta under alla årstider förutom sommaren 
(Eastman & Warren 2010). 
 Över hela Arktis ses även en trend att mängden moln med nederbörd verkar 
minska medan mängden låga stratiforma moln ökar. Hösten visar en positiv 
korrelation mellan låga moln och minskning av havsisen. Sammanfattningsvis säger 
Eastman och Warren (2010) att förhållandet och de tydliga korrelationerna mellan 
moln, is och temperatur, ger en antydan att förändringar av molnen över Arktis kan 
komma att förstärka uppvärmningen och därmed bidra till en påskyndad minskning 
av havsisen. 

Tabell 1. Procentuell molnmängd för alla molntyper beräknad i medelvärde över regionen 
60o – 90o. Summan av molnigheten överstiger det totala molntäcket på grund av 
överlappande molnlager. DJF=december, januari, februari, MAM=mars, april, maj, JJA=juni, 
juli, augusti, SON=september, oktober, november, Annual=medelvärde för hela året. 

Bildkälla: Eastman & Warren (2010). Copyright © [2010] AMS. 
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Figur 3. (a) Årlig medelvariation för det totala molntäcket på tre olika breddgradsintervall i 
Arktis. (b) Årlig medelvariation för låga stratiforma moln på samma breddgradsintervall som 
(a). Figur från Eastman & Warren (2010). Copyright © [2010] AMS. 

 Stor del av den forskning som görs inom detta område är säsongsuppdelad och 
fokuserad på specifika årstider samt övergångarna mellan dessa. Det arktiska 
klimatet har fyra årstider precis som här i Sverige och de har stora likheter med 
årstiderna i norra Sverige. Vintrarna är kalla, mörka och är den perioden då isen 
breder ut sig över det Arktiska havet. Somrarna är svala, korta och den tid då en del 
av isen smälter naturligt på grund av konstant nedåtgående kortvågsstrålning från 
solen och därmed ökad temperatur i atmosfären. Övergångsperioderna mellan 
sommar och vinter, då strålningen från solen börjar öka respektive minska är vår 
respektive höst. På våren sker islossning och snö- och istäcket börjar smälta och 
hösten kommer med isläggning då isen fryser och börjar breda ut sig. 
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4.2 Sommartid 
Som tidigare nämnt har molnen sommartid totalt sett en avkylande effekt. 
Det beror på att molnen under denna årstid reflekterar tillbaka en stor del av den 
konstant inkommande kortvågsstrålningen från solen (Eastman & Warren, 2010). 
Denna avkylande effekt kan endast ske på just sommaren då solen står högt och 
snötäcket över isen har smält. 
 Det har under de senaste åren gjorts en del forskningsexpeditioner till Arktis och 
Arctic Summer Cloud Ocean Study (ASCOS) är ett exempel på en säsongsbaserad 
forskningsexpedition som gjordes under slutet av sommaren och övergången till 
hösten (2 augusti till 9 september 2008). Under 40 dagar studerade ett stort antal 
forskare bildning och livscykel hos låga moln i den arktiska regionen. Även Arctic 
Clouds in Summer Experiment (ACSE) är en liknande forskningsexpedition som 
utspelades under ungefär samma period men 6 år senare (2014). 
 Resultat från forskningen under ASCOS, som pågick under slutet av sommaren 
och början på hösten, visade att molnen under sensommaren har stor inverkan på 
vid vilken tidpunkt hösten gör intåg och isläggningen tar vid. Avsaknaden av moln 
leder till förändring i den emitterade långvågsstrålningen, se figur 4 och 5, vilket får 
markens temperatur att sjunka väldigt drastiskt. Molnen, eller dess frånvaro, spelar 
alltså en stor roll i strålningsbalansen. Det konstaterades det att förändringar i 
temperaturen nära markytan till stor del styrdes av solvinkeln, förändring av 
markytans albedo samt förändring av nedåtgående långvågsstrålning från moln. 
(Sedlar et al. 2011). 
 Ungefär en tredjedel av tiden under ASCOS var himlen täckt av optiskt tunna och 
låga moln. Vilket totalt sett gav en värmande effekt på markytan och motarbetade att 
höstens frysning av isen skulle påbörjas (Tjernström et al. 2014). 
 Under ACSE var dimma och låga stratusmoln, som följd av varmluftsadvektion, 
frekvent förekommande över den arktiska havsisen. Över den öppna havsytan, vilken 
är varmare än ytan med isen, förekom istället oftare stratocumulus samt 
cumulusmoln. De under ACSE observerade molnen bestod oftast endast av 
vattendroppar och under den tidiga hösten, förekom även så kallade blandfas-moln, 
vilka innehåller både vattendroppar och iskristaller. Tidigare resultat har visat att 
blandfas-moln även kan förekomma sommartid (Sotiropoulou et al. 2016). 
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Figur 4. Övre figur: 10-min andel moln på himlen, där 0 är helt klart och 1 är helmulet, under 
expeditionstiden. Svarta prickar: moln med molnbashöjd under 1000 meter, turkosa prickar: 
moln med molnbashöjd över 1000 meter. Undre figur: strålningspådrivning i W/m2. 
Röd=kortvågsstrålning, blå=långvågsstrålning och svart=total strålning. På x-axeln ses 
numret på dagen vid mättillfället. Bildkälla: Sedlar et al. (2011).  
Copyright © [2011] Springer, återpublicerad med tillstånd. 
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Figur 5. Medelvärden av de olika komponenterna i energibudgeten för (a) snötäckt markyta 
och (b) havsisen. Värden beräknade under fyra huvudsakliga tidsregimer som identifierats 
med streckad svart linje i figur 2, dag 227-233, dag 234-236.5, dag 237-243 och dag 244-
245. Ett positivt flöde representerar en värmande effekt och ett negativt flöde representerar 
en avkylande effekt, bortsett från sensibelt och latent flöde, som är definierade tvärtom. 
Bildkälla: Sedlar et al. (2011). Copyright © [2011] Springer, återpublicerad med tillstånd. 

4.3 Höst och isläggning 
När hösten kalendermässigt gör intåg börjar solens inkommande kortvågsstrålar 
minska och temperaturen i luften sjunker. Vattnet blir då kallare, isläggningen tar vid 
och isen börjar breda ut sig över Arktiska havet. Övergången från sommaren till 
hösten är en väldigt kritisk tid. Det är inte ovanligt att isläggningen kan komma väldigt 
plötsligt och inte i ett jämnt balanserat tempo som borde vara mer normalt med tanke 
på strålningsbalansen. Under ACSE konstaterades just ett sådant fall. Övergången 
från sommar till höst kom inte succesivt med minskad instrålning från solen utan 
väldigt hastigt och kylde ner hela den lägre delen av atmosfären (Sotiropoulou et al. 
2016). 
 Schweiger et al. (2008) kan med sin forskning konstatera att det under hösten kan 
ses en nära korrelation mellan variation i det lägre molntäcket och förändring av 
havsisen. Minskning av låga moln leder till återväxt av isen samtidigt som ökning av 
medelhöga moln också medför ökad tillväxt av havsisen. Detta förklaras med att 
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molnens förändringar troligtvis kommer av att temperaturstrukturen i atmosfären 
förändras och att temperaturen nära isytan ökar då isen smälter. Kay och Gettelman 
(2009), vars studie kombinerar satellitobservationer samt molnmätdata från perioden 
sommar och tidig höst under åren 2006-2008, har sett en tendens av större mängd 
låga moln över öppet vatten under hösten och håller i sin artikel inte med Schweiger 
et al. (2008). De konstaterar dock att även om det inte stämmer att förändringar i 
molntäcket leder till förändringar hos den arktiska isen eller tvärtom och de håller 
med om att det har med en säsongsvariation att göra. 
 Hösten är särskilt viktig när det kommer till is-albedo-effekten. Under sommaren 
fångar det Arktiska havet upp värme som under hösten kommer sändas ut i 
atmosfären. Molnen är på grund av sin inverkan på strålningsbalansen en av de 
mekanismer som styr värmeflödet så att en viss del stannar kvar i havssystemet. 
Detta är viktigt för att bevara feedbackprocessen till nästa smältsäsong. Förändringar 
i istäcket kan i detta fall förändra molntäcket genom att förändra värme- och 
fuktutbyten mellan hav och atmosfär (Schweiger et al. 2008). 
 De tillfällen under hösten som istäcket istället minskar leder till en minskad statisk 
stabilitet i gränsskiktet. Detta som följd av att temperaturen i det undre gränsskiktet 
ökar mer än i det övre skiktet. Även markinversionen, vilken brukar täcka igen 
molnluckor kommer minska. Andra förändringar som sker till följd av minskad 
isutbredning är minskad relativ fuktighet i det lägre gränsskiktet, ökad relativ fuktighet 
högre upp samt ökad höjd på gränsskiktet. Förändringen i molntäcket och den 
minskade mängden låga moln leder på grund av det minskade flödet av 
långvågsstrålning till en liten negativ feedback. Vilken samtidigt motverkas av ökad 
mängd medelhöga moln, där det kan ses en liten korrelation mellan förändring av 
långvågsstrålningsbalansen och minskning av isen. Det tyder däremot mer på att det 
är turbulenta flöden som dominerar förändringar i värmebalansen nära markytan på 
hösten istället för en förändrad molnmängd (Schweiger et al. 2008). 
 Schweigers et al. (2008) resultat, som grundar sig i analys av satellitdata, stämmer 
inte överens med Francis och Hunters (2006) slutsats, vilken också bygger på 
analyserade satellitbilder, utan säger istället att förändringar i den nedåtgående 
långvågsstrålningen, under våren, som ett resultat av förändringar i molntäcket är de 
främsta anledningarna till att havsisen minskar. Det ses därmed en skillnad mellan 
olika årstider även för is-moln-feedback-effekten. Enligt resultaten från Schweiger et 
al. (2008) konstateras att is-moln-feedback-effekten inte hade någon betydande roll i 
att hålla kvar värme från sommaren i havet till nästa sommar och smältperiod. Trots 
detta verkar molnens förhållanden reagera på förändrade havsisegenskaper, men 
effekten på strålningsbalansen av detta är så liten att den kan ses som en negativ 
feedbackeffekt. Detta konstaterades alltså år 2008 och Schweiger et al. (2008) 
skriver avslutningsvis att ”Det återstår att se om denna slutsats håller när vi ser mer 
dramatiska förändringar i havsistäcket”. 
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4.4 Vinter och vår 
Vintertid har Arktis ingen inkommande kortvågsstrålning från solen. Då fungerar 
molnen som ett värmande täcke och emitterar tillbaka långvågsstrålningen som 
jorden sänder ut (Eastman & Warren 2010). Som tidigare nämnt förekommer det 
mindre moln på vintern än sommaren och molnen har under vinterhalvåret 
sammanlagt en värmande effekt på temperaturen nära markytan. 
 Under våren förändras enligt Francis & Hunter (2006) molntäcket, vilket leder till 
en förändring av den nedåtgående långvågsstrålningen, som är en av 
huvudfaktorerna i minskningen av havsisen. Tidpunkten för när islossningen inträffar 
har ett nära samband med variationen i långvågsstrålning, vilken som sagt förändras 
av ett förändrat molntäcke. 
 För Arktis klimat är det viktigt att isen inte minskar mer än normalt på våren och 
sommaren. Under denna tid på året sker den största instrålningen av 
kortvågsstrålning från solen och isen med sitt höga albedo reflekterar bort en stor del 
av denna strålning. Om det är mindre is kommer istället det mörka havet absorbera 
strålningen och under följande höst och vinter kommer albedoeffekten kopplas in och 
den ökade värmen i havet bidrar till en mindre isutbredning och förstärker de 
negativa klimatförändringarna (Francis & Hunter 2006). 

4.5 Framtidens klimat 
Enligt klimatmodellernas beräkningar för Arktis framtida klimat så kommer både 
nederbörd och molnighet att öka. Den förhöjda temperaturen, i och med 
uppvärmningen i den arktiska regionen, kommer leda till en särskild ökning av låga 
moln innehållande vattendroppar. Till följd av en större mängd låga moln kommer 
under hela året förutom sommaren långvågsstrålningen att öka och därmed leda till 
ökning av temperaturen nära markytan (Eastman & Warren 2010).  
 De flesta studier är överens om att som följd av ett arktiskt klimat under ständig 
uppvärmning tros förändringar i havsisen kunna påverka molnen och därmed hela 
strålningsbalansen. Det är därför viktigt att förstå hur molnen och havsisen 
samspelar och att dessa processer och mekanismer finns med i beräkningarna i 
klimatmodellerna. 

5. Diskussion

Sammantaget av de sammanfattade forskningsresultaten kan det konstateras att det 
finns en stark korrelation mellan moln och issmältning samt att denna är 
årstidsvarierande. Om detta är forskningen överens och det besvarar 
frågeställningen om hur molnen påverkar issmältningen i Arktis. 
 Forskarna är även överens om att mer kunskap behövs inom området och att 
många förbättringar behöver göras. De klimatmodeller som används inom 
molnklimatologin har begränsningar när det kommer till polarområdena. Det är därför 
viktigt att klimatmodellerna förbättras, eftersom de är ett nödvändigt verktyg och har 
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en viktig roll i att öka vår förståelse för Arktis komplexa klimatsystem. Det finns ett 
underskott på högkvalitativa observationer i de centrala delarna av Arktis, vilket 
kommer behövas för att utveckla klimatmodellerna. Den svårtillgängliga miljön och de 
krävande förhållandena fördröjer och försvårar tyvärr observationerna (Tjernström et 
al. 2014). Särskilt behövs detaljerade mätningar och observationer av turbulenta 
värmeflöden, moln och korrelationen mellan molnen och strålningsbalansen nära 
markytan. En bättre förståelse för hur omfattande albedoeffekten är för Arktis klimat 
är en viktig del i utvecklingen av forskningen inom området.  
 De senaste åren har den arktiska havsisens utbredning mest observerats med 
satellit. Satellitövervakningen över Arktis är ganska dålig relativt för lägre latituder. Hit 
når inga geostationära satelliter och de polära satelliterna ger ingen kontinuerlig 
täckning, vilket ger en sämre överblicksbild av framförallt moln över Arktis. 
Svårigheter i satellitövervakningen uppkommer förutom den geografiska placeringen 
till exempel på grund av att molnen och markytan har liknande albedo samt 
temperatur vilket ger en mindre sanningsenlig bild av verkligheten. Även 
pixelstorlekens begränsningar försämrar bildresultatet och bidrar till sämre 
förutsättningar för att modellera framtidens klimat. Förhoppningsvis utvecklas 
satellitnätet inom en snar framtid med en omloppsbana som fokuserar på 
polarområdena. Detta skulle vara ett steg i rätt riktning inom all polarforskning. 
 Klimatmodellerna måste kunna beskriva dåtidens och nutidens klimatförhållanden 
så realistiskt som det går för att få en trovärdig bild av det framtida klimatet. Enligt 
SMHI (2012) ska den nyutvecklade globala molnklimatologin förbättra möjligheten att 
göra simuleringar med hög trovärdighet av moln- och ytreflektion över 
polarområdena, men endast under sommarhalvåren. Detta tyder på att det kvarstår 
problem för simuleringar under vinterhalvåren. En möjlig anledning skulle kunna vara 
mörkret som ligger över Arktis under hela vintern. Vilket skiljer polarregionerna från 
resterande delar av världen. 
 Under litteraturstudien behandlades många artiklar med fokus på årstiderna 
sommar samt höst, något mindre på våren och inte alls mycket forskning fokuserad 
på vintern. Trolig anledning till denna brist skulle kunna vara att den arktiska vintern 
är en otroligt kall och mörk årstid och därmed kanske inte ultimat för långa 
forskningsexpeditioner. De mörka dagarna och nätterna ger i nuläget inga utmärkta 
satellitbilder vilket gör årstiden svår utforskad. Eftersom det konstaterat finns en 
tydlig årstidsvariation behövs forskning från alla delar av året för att koppla samman 
alla mekanismer som sker mellan molnen för att förstå korrelationen till 
issmältningen. 
 För att utveckla litteraturstudien hade fler artiklar kunnat inkluderas. Men området 
är stort och någonstans behövdes en gräns för mängd information dras. De utvalda 
artiklarna enas om poängen att detta är ett viktigt område och att mer forskning 
behövs. Mer forskning som ger mer kunskap som förhoppningsvis kan ge en bättre 
bild av framtiden och även bättre möjligheter för oss att rädda framtidens klimat. 
Schweiger et al. (2008) anser att deras studie är ett första steg i rätt riktning, vilket 
ger en positiv syn på framtiden. 
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7. Slutsats

Alla studier som sammanfattats i denna uppsats är överens om att det finns en tydlig 
korrelation mellan molnen och havsisen i Arktis. Molnen har en betydande roll i 
strålningsbalansen där förändrad mängd moln leder till förändrad balans mellan 
inkommande och utgående strålning. Denna obalans ger i sin tur en varmare eller 
kallare temperatur nära markytan som leder till förändring i isutbredningen. Med ett 
minskat istäcke på det Arktiska havet får albedoeffekten en stor roll i 
klimatförändringarna som en positiv återkopplingsmekanism som förstärker 
issmältningen och förvärrar situationen. 
 Molnen i Arktis har ett märkbart säsongsberoende där sommaren har ett högre 
procentuellt medelmolntäcke än vinterhalvåret vilket gör att molnen sommartid totalt 
sett har en avkylande effekt. Detta på grund av att molnen sommartid reflekterar 
tillbaka en stor del av den konstant inkommande kortvågsstrålningen från solen. 
 Mest forskning verkar utföras under sommaren och hösten, troligtvis på grund av 
Arktis hårda vinterklimat. Men eftersom en tydlig säsongsvariation är konstaterad 
behövs forskning över hela året för att få tydligare resultat och se fler samband 
mellan årstiderna och koppla samman hur molnen och isen samverkar under hela 
året. 
 Mer forskning inom området behöver göras för en fortsatt utveckling av dagens 
forskning. Klimatförändringarna sker nu och för att förbättra klimatmodellerna och 
därmed med bättre noggrannhet kunna beräkna framtidsscenarion behöver arbete 
mot nya framsteg göras inom en snar framtid. Detta för att få en mer exakt bild av det 
framtida klimatet på Arktis och en tydlig metod för att kunna vända den negativa 
trenden med en minskad havsis.  
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