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ABSTRACT 
Fredriksson, T. 2014 Katastrof eller avkylning? - En studie om framtiden för Yellowstones 
vulkaniska fält. Arbetsrapporter, Kulturgeografiska institutionen, nr. 938, Uppsala universitet 
 
Genom litteraturstudier undersöks grunder för vulkanism som sedan specificeras mot 
uppsatsens avgränsade område; Yellowstone. Denna uppsats har som syfte att bilda en 
uppfattning kring platsen och dess vulkaniska aktivitet. Denna information kopplas sedan 
samman med människans psykiska välmående, samt hur vulkanism även ses som en 
naturkatastrof. På så sätt ska sedan framtida utveckling analyseras för Yellowstone och dess 
supervulkan. Metoden bygger på principer för strategiska scenarion som sätter vulkanen i 
fokus för framtida händelser; Vad vulkanismen på platsen möjligen kan åstadkomma. De 
konsekvenserna från dessa händelser behandlas för att ge en insyn till den vulkaniska 
aktivitetens framtid. Forskning indikerar från flera håll att det inte finns klara tecken för att 
Yellowstones supervulkan skulle ha ett nytt utbrott inom kommande tid. Vulkanen ses inte 
som ett hot. Framtidsstudier är dock alltid osäkra, och dessa fakta kan inte säkerställas till 
fullo, vilket medföljer risker trots bevislig fakta. 
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1. INLEDNING  
 
Vulkanism är en förutsättning till liv på jorden, men kan också agera som en potentiell 
massutrotare. Det är ett bevis på jordens oerhörda inre kraft och dess möjlighet till katastrof 
och förstörelse ger anledning och fokus till forskning. Man vet om dess existens, men hur 
mycket vet man egentligen om dess förmåga att komma emellan den framtid som människan 
tror sig ha? Hur ser framtiden ut för vulkanismen, och hur kan det tänkas påverka den 
individuella människan? 
      Mellan tre amerikanska stater, Idaho, Wyoming och Montana, ligger USA:s första 
nationalpark: Yellowstone. Ett stort naturområde öster om klippiga bergen med en hög 
strömning av turism. På denna plats återfinns något som ofta benämns som en supervulkan. 
Forskning bekräftar en tidigare stark vulkanisk aktivitet på platsen som gett storartade 
konsekvenser lokalt som regionalt. En nyfunnen rädsla har eskalerats den senaste tiden främst 
på grund av information som spridit sig snabbt på sociala medier. Oxar som tycks fly längs 
med en bilväg från Yellowstone har, bland annat, väckt diskussion om ett nytt tänkbart utbrott 
då plötslig migration av djur ofta kopplas samman med en nalkande katastrof (rt.com). Även 
efter att den starkast uppmätta jordbävningen på 30 år ägde rum den 30e mars tidigare i år på 
platsen, så har tidningar börjat diskutera möjligheten till ett nytt superutbrott (Rundkvist, F. 
2014-04-02). Med utbrottet på Island år 2010 färskt i minnet så vet man också hur mycket ett 
förhållandevis litet utbrott kan orsaka.  
      Ämnet är tydligt aktuell, men hur förhåller sig vetenskapen till situationen? Att förutspå 
händelser, är något som människan använt sig av i stor grad inom inte bara geografin utan i 
många andra vetenskapliga discipliner. Att se händelser i förväg kan ge människan en 
möjlighet att tänka efter före och undvika problem som man kan ställas inför. Med detta som 
metod och mål kan man utvärdera kring hur aktiv Yellowstones vulkaniska fält är, och hur 
utvecklingen kan tänkas fortgå. Står jorden inför ett nytt superutbrott och hur kan det påverka 
oss människor och vårt välmående? 
       
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att genom en litteraturstudie bilda en uppfattning om hur 
Yellowstones vulkaniska aktivitet kan utvecklas med tiden, och vilka följder detta kan få. 
Utöver detta undersöks även vulkanismen som naturkatastrof, och kopplas till människan och 
dennas psykiska välmående. Detta syfte specificeras i följande frågeställningar: 
 

- Vilka forskningsresultat finns för att förklara Yellowstones vulkaniska aktivitet i 
framtiden? 

- Vad indikerar till att området kyls av eller hotas av superutbrott? 
- Vilka konsekvenser kan detta få för människan och vårt välmående? 
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2. METODOLOGI  
 
Fokuset i denna uppsats ligger i att försöka förstå hur den vulkaniska aktiviteten sett ut och 
ser ut för att kunna urskilja framtiden för Yellowstones vulkaniska fält. Hur den vulkaniska 
aktiviteten kan tänka utvecklas längre fram och sedan också hur det påverkar människan som 
individ.  
       Inom metodologin för scenarioframställning finns det olika sätt att angripa 
undersökningen. Börjesson (2006) har använt sig utav tidigare studier kring ämnet, och 
sammanställt en version av denna som inkluderar olika perspektiv av framtidsstudier. Där 
delas denna typ av forskning in i tre olika kategorier, det prediktiva, det explorativa och det 
normativa, som inrymmer olika sätt att omfatta konceptet. Det som bäst passar syftet till 
denna uppsats är det explorativa, som baserar sig på frågeställningen: ”Vad kan hända?”  
      Sättet man arbetar på med det explorativa perspektivet är att studera utveckling av 
skeenden i samband till dess möjligt påverkbara variabler. En viss typ av förändringsbar enhet 
som är i behov av en granskning, då det finns indikationer på en framtida utveckling som inte 
anses gynnsam. Det används ofta vid situationer då framtiden är ovis, som kan leda till 
oförberedelse för kommande händelser. Det explorativa perspektivet delas upp i två 
undergrupper. Dessa innefattar externa scenarion, och strategiska scenarion. Skillnaden dem 
emellan ligger i hur de angriper scenarioframställningen. Externa scenarion fokuserar på de 
externa faktorer som är utom räckhåll för aktören påverkan. Om något sker, vilka 
konsekvenser kan det få oberoende av objektets vidare aktioner? Strategiska scenarion 
fokuserar istället främst på interna faktorer hos aktören. Vilka följder får händelser som 
aktören möjligen kan åstadkomma? Denna uppsats kommer byggas på strategiska scenarion, 
där aktören blir Yellowstones vulkaniska fält. De följder som främst kommer fokuseras på är 
processer inom vulkanen, och hur människans psyke påverkas av vulkanisk aktivitet. 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
Detta arbete grundar sig till stor del i litteraturstudier kring vulkanism, och de specifika 
egenskaper som Yellowstones vulkaniska fält erhåller. Detta kopplas till studier av de 
psykologiska aspekter som anknyter till detta val av ämne. Fokuset i uppsatsen ligger på att 
behandla information genom ett strategiskt scenario, och sedan analysera dessa resultat. 
      Arbetet inleds med en allmän beskrivning av vulkanism och psykologi som kan kopplas 
till katastrof, för att sedan specificera denna kunskap mot Yellowstone. Där behandlas de 
följder som vulkanen möjligen kan åstadkomma. Resultatet från detta diskuteras i avslutet där 
insamlad information ställs jämte varandra. I uppsatsens slutsats sammanställs kontentan av 
dessa diskussioner. 
 
2.2 Inblick: Tidigare arbete inom vulkanism 
Att skapa framtidsspekulativa scenarion till vulkaner och dess utbrott är ingenting som är nytt 
för den geografiska och geologiska disciplinen. När vulkaner studeras sätts det ofta in i ett 
tidsperspektiv, som främst grundar sig i att förutse faror som vulkanism kan orsaka. Man 
utvärderar om aktiviteten hos Yellowstone kaldera initierar oro inom vulkanens inre system, 
eller bara vanligt förekommande reaktioner utan betydelse i relation till utbrott. Det skapas ett 
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tydligt syfte, som blir att samla information som kan bekräfta eller förklara vulkanisk 
aktivitet. Resultat från då-, nu- och framtid kopplas samman och genererar förståelse för hur 
vulkaner agerar och dess tecken till utbrott (Tilling & Bailey, 1985).  
       Informationen sätts sedan i korrelation till risker och varningssystem. Målet blir att kunna 
förutse händelser i förväg och besvara frågor kringliggande om utbrott kommer ske, vilka och 
vad som påverkas, samt om det kan leda till att natur eller människor skadas alternativt dör 
(Sparks, 2003). Sedan 1912 har man på Hawaii haft en institution som jobbar med just detta, 
med grundläggande målet: ”No more shall the cities be destroyed” (Tilling & Bailey, 1985, s: 
431). Man försöker eliminera de problem som tidigare funnits med förutseende av vulkaniska 
händelser. Ett exempel är Mount St. Helena år 1980, där utbrottet inte förväntades ske, baserat 
på den kunskap de då erhöll (Self, 2006). 
       Man behöver mer information kring vulkaners händelseflöden. Detta uppnår man främst 
genom övervakningar. Övervakningar innebär att man studerar vulkanens egenskaper och hur 
insamlade informationsvariabler förändras. Man studerar olika geografiska inriktningar för att 
förstå platsers specifika egenskaper, och hur energi ter sig i jordskorpan. Problematiken ligger 
i att framtidsscenarion redovisar fakta som är svår att säkerställa, och i korrelation till 
vulkanutbrott som är ickelinjära förlopp, så blir säkerheten i resultaten svårbedömliga 
(Sparks, 2003).  
       Det finns många steg inom vulkanövervakande arbete som kan bli felledande. Mycket av 
de avlagringar från utbrott kan ha påverkats av utomsida processer. Ett exempel på 
problematik kring uppsamling av information är att uppmäta pyroklastiska avlagringar. Sker 
händelsen i tropikerna till exempel, så sker det snabbt en erosion genom strömmar, som för 
bort materialet (Self, 2006). Detta kan leda till att information påverkas, och så även det 
övervakande arbetet. Det finns viss kritik gentemot denna metodtyp på grund av osäkerheten 
till det resultat som framställs. Det ligger i grunden till att människan inte kan förutse 
framtiden, hur gärna vi än skulle tänkas vilja. Geografi som vetenskap innehåller också 
otaliga händelseförlopp som påverkas av otaligt många fler variabler. De olika sfärernas 
samverkan och balans skapar enorma beroendekedjor som kan omöjliggöra en säker analys. 
En disciplin som ofta kopplas till att förutse framtiden är meteorologin. Ett exempel som 
tydliggör hur omfattade observationer ändå kan leda till resultat som kan skilja i slutändan. 
Meteorologiska prognoser brukar kallas för ett kaotiskt system som, statistiskt sett, är omöjlig 
att fastställa då de involverade variablerna är för många och för opålitliga (Börjesson et al, 
2006). Vulkanismen faller också under denna kategori. I och med detta argument så kan 
proceduren att skapa en tydlig framtidsskådning uppfattas som diffus och otydlig. Även fast 
framtidsscenarion sammanställt genom bevislig fakta, initierar det inte att samma process 
kommer leda till ett framtida utbrott. Det man kan göra är att bevisa att geografiska teorier 
överstämmer med händelseförlopp, och därmed anta likartad utveckling.  
       En annan problematik som inrättar sig hos vulkanismen innefattar de stora tidsspann som 
igen kan antyda att resultat inte nödvändigtvis blir anpassningsbart för framtiden. Att förutspå 
konsekvenser som vulkanismen kan ha på till exempel klimatet kan bli ett problem, då 
klimatet är skiljt från vad det var för tusentals år sedan när det senaste utbrottet kanske ägde 
rum (Jones, Stephen, Sparks & Valdes, 2007).  
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       Trots det faktum att ingenting egentligen kan fastställas, så finns det en vikt i att försöka. 
Genom forskning av händelseförlopp kan man identifiera förändringar som kan rädda liv, och 
förvarna oss till särskilda skeenden. För USA finns fördelar med deras vulkaniska forskning, 
då det resulterat i att man kan identifiera uppbyggandet till vissa utbrott tillräckligt långt i 
förväg för att ge utrymme till att varna. Fortfarande finns dock en nackdel med att en vulkans 
sista systemfel endast kan identifieras minuter innan (Sparks, 2003) 
 
 
3. FRÅN VULKANISM TILL KATASTROF 
 
För att förstå sig på vulkanismen, och för att kunna genomföra en argumenterande studie om 
dess framtid, behövs studier specificeras mot hur den uppstår och agerar. Den övergripande 
förståelsen kopplas sedan till uppsatsens fokusområde, Yellowstone, för att skapa en större 
uppfattning kring platsens karakteristiska egenskaper. Detta görs genom att studera den 
vulkaniska aktivitetens historia, dess uppkomst, och hur dess inre processer nu agerar. Man 
kan då urskilja specifika förhållanden för Yellowstone, och hur det kan ge upphov till vissa 
förlopp i framtiden. Vulkanismen sätts även i perspektiv gentemot människan för att förstå 
hur vi på individnivå kan påverkas av det. Detta studeras i korrelation till allmänna studier om 
människans uppfattningsförmåga, samt vår relation till begreppet katastrof. På så sätt skapas 
en grundläggande, psykologisk association gentemot vulkanism, som skapar vidare 
resonemang i uppsatsen. 
 
3.1 Grundfunktioner för vulkanism 
Vulkanism är en kraftig och spektakulär process som tar form på många olika delar över 
jorden (Getis, Getis, Bjelland & Fellman, 2009). Ett av de tydligaste exempel som finns är 
stratovulkanerna, då deras konliknande karaktär är en landform som är lättidentifierad och 
även den typ av vulkan som främst visualiseras inom olika medier. En annan allmän 
association till vulkanism är den trögflytande lavan som sakta tar sig utför vulkanmynningen. 
Detta illustrerar dock endast en typ av vulkanism. Hur en vulkan ter sig beror mycket på 
kompositionen hos den inre magman, som innefattar smällt sten. Beroende på dess kemiska 
innehåll, temperatur, konsistens och mängd gas så ges en viss typ av magma som skapar 
möjligheten till en viss typ av utbrott (Strahler & Strahler, 2005). Förutsättningar för att ett 
utbrott ska ske grundar sig i att jordskorpan inte längre kan hålla emot magman, eller 
astenosfärens, inre krafter. Detta beror på att jordskorpan blivit försvagad på ett eller annat 
sätt. Jordens tektoniska plattor verkar för vulkanismen genom att dess divergerande, 
transforma eller konvergerande krafter ger möjlighet för magma att vid plattornas gränser ta 
sig uppåt. En annan faktor är att den inre magman agerar olikt för en specifik plats och 
smälter jordskorpan ovanför. Denna förtunning gör att vulkanisk aktivitet lättare tar form just 
där och är också oberoende till att endast existera kring plattgränser (Blij, Muller &Williams, 
2004).  
       Vulkanism är en av de funktioner som ger upphov till jordens topografiska skillnader. 
Denna endogena kraft ger upphov till öar och berg och kan ha en snabb och plötslig effekt på 
planeten. Det finns otroliga krafter som kan ansamlas och som i värsta fall kan skapa 
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superutbrott. Ett superutbrott är ett begrepp som är etablerat inom studier kring vulkanism, 
men som fundamentalt inte grundar sig på matematiska modeller. De inkluderar de av kraft 
och konsekvenser största uppmätta vulkanutbrott som människan i nuläget kunnat datera 
(Ellis & Mark, 2013). Viss specificerad fakta har sedan applicerats till utbrotten, då man sett 
likartade resultat dem emellan. Ett exempel är att en supervulkan ofta utlöser mer än en 450 
km3 stor magmakropp vid dess utbrott (Self, 2006).  
       Vulkanisk aktivitet sätts också inom en livsaspekt. Beroende på en mängd faktorer 
uppstår vulkanism, men på grund av lika många försvinner den även. Magman har helt enkelt 
inte samma möjligheter att ta sig uppåt. Man talar om aktiva, vilande och utdöda vulkaner. En 
aktiv vulkan har haft ett utbrott inom den mäthistoria som finns, en vilande vulkan påvisar 
inre aktivitet i jordskorpan, och en utdöd vulkan visar på ingen aktivitet. Denna klassificering 
är ingen bestående definition, utan vulkaner kan vandra mellan de olika definitionerna. Lika 
väl som att en ny vulkan plötsligt kan uppstå. Vulkanism är ett naturligt fenomen som tagit 
plats, och kommer ta plats inom jordens historia. Hur stor inverkan den kommer ha på jordens 
liv är det som ingen säkert kan veta (Blij, Muller & Williams 2004). 
 
3.2 Vulkanism - en naturkatastrof 
Även fast det inre magmatiska systemet på jorden är nödvändig för vår överlevnad, är dess 
aktivitet ovanför jordskorpan något som kategoriseras som en naturkatastrof. Det som 
innefattar en naturkatastrof är en naturlig förankrad och kraftig process som skapar någon 
form av förstörelse eller förändring som har en negativ påverkan på natur och människan. 
Naturkatastrofer inkluderar allt från pandemier till tsunamivågor. Vid fel tidpunkt och plats 
kan miljontals människor påverkas, och konsekvenserna kan bli enorma av de plötsliga 
förändringar som naturkatastrofer frambringar (Baum, Fleming & Davidson, 1983). 
       Som naturkatastrof är vulkanismen en av de förödelser som orsakat minst antal döda hos 
den mänskliga populationen. Detta beräknat från de senaste århundradena. När hemsidor listar 
jordens dödligaste naturkatastrofer inom modern tid, så är vulkanutbrott inte närvarande i 
toppen (List25.com, ). I konkurrens med vulkanismen finns bland annat spanska sjukan, 
digerdöden, översvämningar, jordbävningar och cykloner som alla orsakat miljontals 
människors liv. Det största antal människor som daterats ha dött av ett vulkanutbrott under 
1900-talet är circa 30 000, på Mount Pelée år 1902 (Doocy, Daniels, Dooling & Gorokhovich, 
2013). Värt att tillägga är dock att av de som direkt blev påverkade av utbrottet, så överlevde 
endast tre människor (Self, 2006). Dessa som dog gjorde det också på endast några sekunder 
(Strahler & Strahler, 2005) Även fast 30.000 människor är ett stort dödsantal, så finns det 
andra naturkatastrofer som tar fler människoliv. Vulkanutbrott leder inte rent statistiskt till 
samma konsekvenser räknat i människoliv. Är människan dock i nära kontakt med ett, så är 
chansen till överlevnad mindre. Att vulkanismen inte påverkar omvärlden på samma sätt som 
andra beror till stor del på förekommandet. Det är långa tidspann mellan vulkanutbrott och på 
grund av människans korta vistelse på jorden, ur ett geologiskt perspektiv, så har vulkaniska 
händelser inte krockat med människans existens. Andra typer av naturkatastrofer, som 
jordbävningar, agerar inom ett tätare spektrum. Vulkanismen innebär otroliga krafter och 
kanske är det endast tur att mänskligheten lyckats skonas från dessa. 
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3.3 Hur människans psyke påverkas av katastrofer 
Naturkatastrofer är något som inom psykologin kopplas samman till traumatiska moment. Ett 
trauma innebär att människan utöver ansedd vanliga erfarenheter sätts i extrem fara. Beroende 
på skeendet, så reagerar människan utefter det händelseförlopp som man ställs inför. Detta 
skapar reaktionsföljder i kroppen i form av substansvätskor som agerar katalysatorer till 
beslutstagande, eller emotionella anknytningar som genererar vissa förhållningssätt till den 
upplevda situationen. I relation till stark rädsla, som katastrofala situationer frambringar, 
brukar man även diskutera kopplingen mellan att fly eller fäkta, som förenklar tolkningen av 
sin egen reaktionsföljd vid trauman (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus, Wagenaar, 2009). 
       Vid identifiering och analys av mänskliga trauman så kan dess konsekvenser studeras i 
koppling till möjliga triggningspunkter. Man brukar undersöka sammankopplingen och den 
skilda relationen mellan fyra olika stressgivande faktorer: kontroll, förutsägbarhet, stora 
förändringar i livet och interna konflikter. Dessa sägs lägga grunden för hur allvarligt ett 
trauma kan tänkas bli. Beroende på hur starkt de fyra stressgivande faktorerna påverkas, så 
kan man utveckla psykologisk ohälsa eller också posttraumatisk stress (Nolen-Hoeksema, 
Fredrickson, Loftus, Wagenaar, 2009).  Ett annat sätt att se på trauma är att se det som i att 
människan istället genomgår en kris. Då analyseras och placeras händelsen inom olika faser: 
chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Detta baseras på 
socialpsykologiska värderingar (Angelöw & Jonsson, 2000). Likheten mellan de olika sätten 
att angripa situationen är identifieringen kring att människan inte bara reagerar på pågående 
händelser, utan traumatiska händelser kan vara långbelevade. Externa och interna 
konsekvenser finns kvar trots att företeelsen upphört, och på grund av att människor är 
otroligt olika blir konsekvenser av samma händelser skilda ifrån varandra beroende på vem 
som upplevt den. I denna uppsats kommer begreppet trauma att användas för att förklara 
människans negativa koppling till katastrof. 
       Det råder också en skild syn till anledningen av människans reaktionsmönster. Beroende 
på vilken psykologisk inriktning man tillhör finns det olika fundamentala grunder till hur vi 
blir som vi är, och agerar som vi gör. Inom kognitionspsykologin tror man på tankens makt, 
och att personlighet kretsar kring hur vi strukturerar våra tankesystem. Behaviorismen 
diskuterar istället stimuli och respons som gör att vi lär oss att agera på vissa sätt. Det finns 
inget tydligt rätt eller fel när det kommer till hur man tror att människans psyke egentligen 
fungerar, utan främst resultat från forskning som påvisar vissa företeelser eller 
generaliseringar (Fahlke & Johansson, 2007). 
       Beroende på dessa många, skilda syner på människans mentala existens och de olika 
sätten att klassificera eller strukturera teorier kring dem, kan man diskutera vårt befinnande i 
relation till naturkatastrofer. Människan har ingen tydlig relation till vulkanutbrott. Den 
mänskliga perceptionen, och de intryck som ett utbrott genererar är olikt fenomen som 
normalt förekommer i vardagen. Det finns bevis för associationsmekanismer mellan våra 
sinnesuppfattningar och emotioner. Färg genererar till exempel vissa typer av känslor hos 
människan (Kaya, N. & Epps, H.H.2004). Det kan vara kopplat till att samhället applicerat 
färg till vissa fenomen. Ett exempel är politiken som ofta placeras på en skala mellan röd eller 
blå. Nyanser eller kombinationer av färg påverkar också våra känslor på olika sätt, vissa med 
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överstämmande kopplingar över världen, men andra med en tydlig kulturell diversitet. Vår 
hörsel kan också påverka oss. Ett exempel är plötsliga, höga ljud som kan generera en stark 
rädsla, eller luktsinnet som har störst koppling till minnet av sinnesorganen (Nolen-
Hoeksema, Fredrickson, Loftus, Wagenaar, 2009). Människans perceptuella upptag kan också 
bidra till våra individuella reaktioner till vulkanutbrott.  
       Vulkanutbrott skapar hos många en tydlig, negativ association med starka emotionella 
inverkningar, även om detta också är något som kulturellt kan skilja sig. Genom olika orala 
traditioner kring vulkanism och inom ramen för mänsklig historia, skapas en atmosfär kring 
händelsen som ofta kopplas till något oerhört negativt. Detta kan göra att när ett vulkanutbrott 
äger rum, så kan följderna bli starkare och skapa mer utpräglade trauman för människan 
(Cashman & Cronin, 2008).  Att acceptera naturkatastrofen som ett möjligt skede kan göra 
människan mer redo mentalt, då man är förberedd för de följder vulkanismen kan frambringa. 
Att integrera sin relation till händelsen med kunskap eller konstnärligt uttryck kan underlätta 
risken för trauman i framtiden. Genom en samhällsenlig anpassning kan man ge ett tryggare 
förhållningssätt till vulkanutbrott, då det finns vardagliga ting som existerar parallellt och på 
grund av vulkanismen. Ett sätt att se på katastrof är att det är ett bevis på att människan 
misslyckats med att anpassa sig efter den omringande miljön (Cashman & Cronin, 2008). Att 
leva med den dagliga kunskapen kring att vulkanism är ett hot vet man även det påverkar 
människan. För vissa blir allt rutin, men att bli förälder kan förändra sitt egna förhållningssätt 
till platsen. Instinkten att beskydda sitt barn kan bli stressgivande, då sin egen makt över 
situationen är ytterst begränsad. Man kan gå runt med en ständig oro (Whiteford, Tobin, 
Vindrola-Padros & Laspina, 2013). 
       Då en naturkatastrof kan påverka människan starkt, kan det leda till att människan 
försöker förstå varför händelsen ägde rum. Detta resulterar till att många letar sig till religion, 
främst för att hitta svar eller orsaker till följderna (Jordan, 2000). 
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3.4 Studieområde: Yellowstone 
Yellowstone är världens första nationalpark då den grundades år 1872 genom dåvarande 
amerikanska presidenten Grant. Parken ligger belägen mellan tre stater; Wyoming, Idaho och 
Montana och omfattar omkring 9000 km2 mark som bestämdes skulle bli fri från mänsklig 
påverkan. På grund av sitt unika och dramatiska landskap som under mitten av 1800-talet 
fångades på bild och på så sätt bevisade sitt visuella värde för den amerikanska kongressen. 
Marken ansågs inte heller möjliggöra ekonomisk vinst vid denna tidpunkt, men fenomenet 
bidrog till turism som än idag är stark och lockar tusentals människor att besöka platsen varje 
år (history.com).  
       Det som gör platsen unik är dess varierande landskap som innefattar likväl stora 

grässlätter som djupa raviner. Trots detta är det inte det som parken är mest känd för. Det som 
symboliserar Yellowstone är dess vulkaniska aktivitet och genom parkens varma källor och 
runt 300 gejsrar får människan chansen för en inblick till jordens inre krafter (Schults, 2007). 
Under vilar även en betecknad supervulkan som sägs gett upphov till några av världens 
kraftigaste utbrott. 
 
3.5 Vad formade Yellowstone? 
Platsen har sedan lång tid tillbaka präglats av vulkanisk aktivitet, och många historiska 
händelser kopplat till just detta har skapat landskapets nuvarande utseende. Yellowstone har 
formats av vulkanismens endogena krafter, främst genom magmatiska och tektoniska, och har 
lämnat tydliga avtryck i den kontinentala litosfären (Christiansen, 2001). Denna aktivitet har 
dock inte alltid funnits där. Man tror att vulkanismen vandrat över det amerikanska landskapet 
genom att en stabil magmaplym, kopplat till den mobila amerikanska kontinentalplatta 
ovanför. Detta med bevis från avlagringar i bland annat Snake river plain väster om 
Yellowstone (Smith et al 2009). Figur 2 är en illustration av den vulkaniska aktiviteten på och 
runt omkring Yellowstone, och demonstrerar antydningar till en vandringsled som tänkts 

Figur 1. A) Positionen för Yellowstone nationalpark, markerad med röd punkt (google.maps.com) B) 
En illustration av Yellowstone nationalpark. Gränsen är markerad med gul linje (Smith, et. al 2009) 
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funnits för den vulkaniska aktiviteten i landskapet. Man ser hur de vulkaniska avlagringarna 
formar en bana. Genom plattans till en början rörelse norrut, vandrade vulkanismen söderut. 
Rörelsen hos plattan ändrades sedan om till en dominerande västlig riktning, vilket resulterade 
att vulkanismen rörde sig österut, och till Yellowstone. Idag finns modeller över konvektion 
och strömningar inom manteln som ger antydningar till att den tydliga västliga rörelsen hos 
plattan som förut infunnits, möjligen upphör. Rörelsen inom den övre manteln påvisar nu 
istället att den nordamerikanska plattan rör sig österut. Dessa processer är ingenting som 
kommer ge signifikant, synligt resultat förrän om tusentals år, men baserat på dessa fakta kan 
aktiviteten om miljontals år förflyttats västerut.  (Smith et al 2009) 
       Yellowstones vulkaniska aktivitet har delats in i tre olika geologiska cykler, med deras 
likartade händelseförlopp som utgångspunkt. Varje cykel inkluderar ett superutbrott, som 
också symboliserar dess klimax. Grundprinciperna varför ett superutbrott ägde rum i 
Yellowstone beror främst på den höga viskositeten hos platsens rhyolitiska magma. På grund 
av dess tröga konsistens stängde magman in energi den under, då gasen inte kunde vandra 
genom vätskan. Beroende på yttre och inre faktorer, i samband med tid, skapades sedan en 
energiansamling i form av gas. När denna energiansamling blev för stor, frigjordes den tillslut 
genom ett starkt, explosivt utbrott. När subsurface magma töms ur det inre vulkaniska 
systemet, så kollapsar landytan ovanför. Det finns inte längre något fundament som 
stabiliserar upp materialet ovanför efter utbrottet (Strahler & Strahler, 2005). Detta gjorde att 
en ny landskapsformation skapades; en kaldera. Detta har också blivit ett karaktärsdrag hos 
supervulkaner. I vissa fall kan seismologiska aspekter eller möjliga ventileringskanaler lätta 
på trycket, men ibland frigörs energin vid största möjliga kapacitet, vilket skapar ett 
superutbrott. 
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Den första cykeln inleddes för runt 2,2 miljoner år sedan vilket innefattar den senaste 
geologiska perioden, den Quarternära. Detta då det är den tidigast funna basaltiska bergart 
man daterat. Innan vulkanismen tog fart i området präglades platsen av ett kuperat 
bergslandskap och stora plana slätter, men med de närkommande vulkanutbrotten förändrades 
platsens utseende. En utav de största och tydligaste geologiska avlagringar från denna cykel är 
The Huckleberry Ridge. Den skapades när området hade sitt första superutbrott. Utbrottet 
skapade en kaldera på över 75 km i diameter, men också en enorm magmatisk sheet, som 
inrymde ett gemensamt, avkylande system som omfattade näst intill 2.500 km3. Vid den andra 
cykeln, som är den minsta till konsekvenser av de tre, skapades för 1,3 miljoner år sedan 
Mesa falls genom ännu ett superutbrott hos vulkanen. Resultatet blev en gemensam avkylande 
komponent som innefattade mer än 280km3, där den tjockaste delen var 150m djup. Den 
tredje cykeln överlappade nästintill med den tidigare, med ett utbrott genom områdets 
spricksystem för 1,2 miljoner år sedan. I  600.000 år läckte lava ut i omringade områden och 
skapade Lava Creek Tuffs. För 640.000 år sedan avslutades lavaflödet dock med ett 
ytterligare utbrott som istället präglades av askflöden. De senare cykeln är den som främst 
präglat det nutida utseendet hos Yellowstone, som bland annat inkluderar den kaldera som 
omfattar en tredjedel av parkens fulla storlek (volcanos.usgs.gov). I figur 3 illustreras de stora 
avlagringar från cyklernas superutbrott. Intet att glömma, bortsett från cyklernas klimax så har 
också området genomgått ett stort antal lava- och askflöden frånkopplat från områdets tre 
superutbrott.  Även fast resultatet från dessa är de mest omfattande, så har andra kontinuerliga 

Figur 2. En Illustration av platsens vulkaniska epicentrum över tid som påvisar en vandringsled 
              för den historiska vulkanismen (Smith et  al, 2009). På kartan syns Yellowstone nationalpark, 
              markerad med ”Y” 
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flöden också gett upphov till att området till stor del endast består utav rhyolitisk, basaltisk 
bergart, och avlagringar av rhyolitiska askflöden. (Christiansen, 2001). 
       Inte bara det närliggande området har påverkats av Yellowstones vulkaniska aktivitet de 
senaste 2,1 miljoner åren. Utbrotten har även fått regionala konsekvenser som påverkat stora 
delar av den nordamerikanska kontinenten. Figur 3 illustrerar hur aska från de tre 
superutbrotten spridit sig över stora landområden i Nordamerika, som också medfört dess 
konsekvenser (Christensen et al, 2007)    
       Inom modern tid, och sedan människan bebott platsen, har den vulkaniska aktiviteten i 
Yellowstone främst inneburit dold vulkanism under marken och genom hydrotermik. Stora 
förändringsmöjliga utbrott har inte ägt rum hos Yellowstones vulkaniska fält sedan dess. Inte 
än, i alla fall.  
 
3.6 Inre strukturer och processer hos Yellowstone 
Att urskilja tydliga visualiseringar av strukturer hos jordens inre är svårt att göra, och sedan 
bevisa. Man kan istället indikera resultat som förstärker teorier och sedan påvisar en viss typ 
av inre system hos vulkanismen. För Yellowstone finns det dock många vetenskapsmän som 
genom sin forskning bevisat att det finns en samling magma i jordskorpan (Lu et al. 2013). 
Det finns geokemiska och geofysiska bevis som indikerar att det existerar en bitvis smällt 
magmakropp av rhyolit under Yellowstone kaldera (Dzurisin, Yamashita, & Kleinman 1994). 
Denna magmakropp tros finnas på 6 - 16 km djup i jordskorpan, där den tros vara 8 % till 15 
% smällt. Detta tror man grundar sig i att det finns en het fläck i den övre manteln (Smith et al 
2009). 
       En het fläck, eller det internationella begreppet: hotspot, är ett uttryck som introducerades 
år 1963 (Wilson, 1963) och är ett välanvänt begrepp i skollitteratur. Från djupt nere i 
astenosfären stiger basaltisk magma uppåt, som i pulser tar sig upp mot ytan i form av 
lavakroppar, som sakta smälter litosfären ovanför (Strahler & Strahler, 2005). Det tydligaste 

Figur 3. A) Illustrerar avlagringar av aska under Yellowstones tre superutbrott ( Christiansen et al, 
             2007 )B ) Illustrerar avlagringar av lavaflöden under Yellowstones tre superutbrott (Ellis & 
             Mark, 2013) 
 
 
 

A
  

 
 
 

B
  

 
 
 



12 
 

exemplet som idag finns är ögruppen Hawaii, som är ett resultat av dessa pulser kopplat till 
kontinentalplattornas rörelse. I fallet Yellowstone så sägs det ligga en hotspot under den 
nordatlantiska plattan (Christiansen, 2001). Diskussioner infinner sig dock kringliggande hur 
det inre systemet av en hotspot egentligen ser ut och fungerar. I fallet Yellowstone så finns 
inget bevis för att platsens magmaplym i astenosfären sträcker sig djupare än 200km, vilket 
innebär att det vulkaniska systemet inte når såpass djupt ner i manteln som man en gång 
kanske trott. Det finns däremot inget som tyder på att magmaplymen inte sträcker sig djupare. 
Detta innebär att förklaringen till strukturen hos en hotspot kan bli missledande, eller att de 
processer som sker i Yellowstone kan vara något skiljt från begreppsförklaringen som idag 
finns etablerade (Christiansen, 2002).  
       Hur de inre förhållandena agerar gentemot varandra finns det olika beteckningar på, men 
gemensamma slutsatser kan antydas. Konvektion i manteln leder till att basaltisk magma 
agerar vid botten av jordskorpan. Det skapas en introsion zone där kroppar av den basaltiska 
magman stiger uppåt. Denna når sedan den rhyolitiska ansamlingen. På grund av olika 
densitet så separeras dem emellan, vilket då skapar ett rhyolitiskt lock. Ovanför återfinns 
sedan jordskorpa. Figur 3 demonstrerar en av många förklaringsmodeller av hur Yellowstones 
inre vulkaniska struktur kan se ut. I jordskorpan ovan sker därefter hydrotermiska processer, 
genom att kemikalier frigörs från magma som kristalliseras eller förändras i tryck. Vissa 
frigörs som gaser, gejsrar, medans andra upplöses i vätskor, heta källor (Lowernstearn & 
Hurwitz 2008) 
       Yellowstone är även den plats i klippiga bergen som har högst seismologi (Smith et al, 
2009). Jordbävningar, eller svärmar av dem, är inte ett ovanligt fenomen på eller runtom 
området utan är istället något som är ett frekvent inslag i områdets karaktär. Tektonik kan 
bidra till intensiva, plötsliga förändringar alternativt som långsamma, utdragna processer som 
formger landskapet (Getis, Getis, Bjellman, Fellman, 2009) 
 
3.7 Vad kan hända i framtiden? 
En stor förändringsvariabel som diskuteras specifikt för Yellowstone är en förhöjning av 
jordskorpan för området. Då Yellowstone definitivt är en plats som är aktiv i dess jordskorpa 
så genererar sådan här identifiering konfunderingar kring dess framtid. Genom uppmätt data 
från tidigt 1900-tal har man identifierat denna förhöjning av jordskorpan. Hastigheterna hos 
förhöjningen av Yellowstone platå och kaldera har varierat, med 14 mm/år som 
förändringsvariabel under 1923-1976, till att ligga på 7cm/år under 2000-talet (Dzurisin, 
1990; Smith et al. 2009). En signifikant ökning över tid som kan orsakas av tre olika 
naturvetenskapliga fenomen signifikant för platsen: vulkanism, seismologi och hydrotermik. 
Specifikt för Yellowstone, så är vulkanismen den starkaste indikerade faktorn till den löpande 
landhöjningen, såkallad bradyseism. Det som sker är att magma episodiskt tränger sig in i 
jordskorpan under Yellowstone caldera, och resulterar i att marken ovanför trycks uppåt. 
(Bodnar, 2007) En såkallad omladdning av den magmatiska aktiviteten i jordskorpan (Smith 
et al 2009). I och med de inre strukturer som finns specifikt för Yellowstone, så finns det 
avskärmningsmönster som stoppar magma att tränga sig upp till jordskorpan. Fenomenet 
handlar om en balans. Förändras plötsligt balansen dem emellan, så kan det ge upphov till nya 
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förutsättningar. Förändrade temperaturer, smältningsprocess, kemisk sammansättning, mängd, 
med mera, kan leda till att den vulkaniska aktiviteten förändras.  
       Yellowstone är omtalad för att världens historiskt starkaste och största utbrott skett just 
på denna plats, något som senare forskning kan antyda egentligen är felaktigt. På senare tid 
har det identifierats att The Huckleberry tuff, som sägs vara ett resultat av ett superutbrott, 
egentligen är två utbrott som skedde med 6000 års mellanrum. Genom avancerad geokemisk 
forskning och studier av isotoper kan man idag skapa tydligare geokronologisk data som i 
detta fall indikerar att ett tidigare trott superutbrott, kanske aldrig egentligen ägt rum (Ellis & 
Mark, 2013). 
       Vulkaner diskuteras ofta i förhållande till livstider. Att den är aktiv, vilande eller utdöd. 
En annan tidsaspekt är att dessa begrepp brukar kombineras med intervaller. Många vulkaner 
har förhållandevis jämna mellanrum mellan sina utbrott, och Yellowstone är inget undantag. 
Yellowstone har historiskt haft utbrott med 600 000 till 700 000 år mellanrum. Med att det 
senaste utbrottet för vulkanen var för 640 000 år sedan så faller platsen, utefter detta 
argument, i riskzonen för att påverkas (Christiansen et al., 2007). 
       Man ser också att Yellowstones smältnings- och stelningsprocesser agerar på ett sätt som 
antyder vissa slutsatser, analyserat från hur utbrotten fortgått genom historien. För att platsen 
ska följa de trender som dess aktivitet följt tidigare bör det lokaliseras en tillförsel av ung, 
fragmenterad, rhyolitisk magma, som i sin tur leder till en specifik form av avkylning hos 
magmasystemet. En process som ses som osannolik. Istället förespråkas att rådande 
förhållanden hos vulkanen beror på att ansamlingen magma kristalliseras, omladdas och 
assimileras. Hos magmaplymen har man även sett egenskaper som initierar att den är avkyld 
och svag som också påvisar en att den vulkaniska aktiviteten i framtiden kan tänkas avstanna. 
(Smith et al 2009) 
         Att Yellowstone skulle vara i stadiet för utbrott finns det inte tillräckliga bevis för anser 
Girard & Stax, (2012), men vulkanövervakande arbete grundas på att tänka efter före. Bara 
för att information presenteras, behöver det inte innefatta sanningen. Äger ett utbrott rum, så 
kan följderna bli enorma. Därav genomförs studier som baseras på möjliga konsekvenser av 
utbrott. Vid ett superutbrott slungas otroliga mängder aska upp i atmosfären och som skulle 
kunna leda till kontinentalstora askavlagringar, en regional påverkan. Detta genom att 
Yellowstone har en signifikant inverkan på atmosfärisk cirkulation. Är avlagringen runt 1 cm, 
och inte filtreras eller eroderas bort, är det tillräckligt för att döda vegetation därunder. Då 
aska även har ett lika högt albedo, likartat som snö, så reflekteras en stor del av instrålningen 
till jorden redan innan den nått marken. Detta kan leda till en avkylning. Ur ett långt 
perspektiv av tid tror man dock inte att ett utbrott skulle påverka det globala klimatet till 
samma grad som man en gång trott. Tio år efter ett superutbrott tros temperaturen sjunka 2°C, 
medans det 50 år efter utbrottet endast ligger på 0,3°C under det normala Man tror dock att 
utbrottet kan påverka varaktigheten hos säsonger genom kraftfulla kylningsprocesser, som 
kan medföra konsekvenser hos ekosystem och flora. (Jones, Stephen, Sparks & Valdes 2007). 
       Aska i atmosfären har även andra påverkningar. Vid vulkanutbrottet på Island 2010 
slungades enorma mängder aska ut ur vulkanen Eyjafjallajökull. En hög andel partiklar av 
aska i atmosfären kan utgöra fara för flygresenärer, då de påverkar motorer hos flygplan. Då 
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askan spred sig över stora delar av Europa och västra Asien, stoppades flygtrafiken som 
orsakar kommunikationsproblem för människan (Saltykovskii, 2012). 
       Inom regionen för Yellowstone finns det spridda förskjutningar i landskapet som ofta 
orsakar jordbävningar och i vissa fall även svärmar av dem, detta pågrund av en utsträckning 
av kontinentalplattan i samband med platsens hotspot (White et al 2009). Förskjutningar i 
södra Yellowstone har en glid-ratio på 1,4 mm/år, som gör att området står inför högst fara för 
jordbävningar i västra USA. År 1959 ägde en jordbävning rum med magnituden 7.5, som tog 
28 människors liv (volcanos.usgs.gov). 
       Jordbävningarna äger rum indirekt på grund av Yellowstones vulkaniska aktivitet. 
Genom platsens hotspot skapas plattans utsträckning, som skapar jordbävningar. Det sker en 
aktiv förändring i jordskorpan genom interna krafter, som i sin tur förändrar landskapet. 
Förhållandet mellan dessa krafter blir viktigt att ta in i forskning kring vulkanism, då krafter 
kan påverka varandra, eller påskynda eventuella processer. Den 30e mars under 2014 
uppmättes en jordbävning inom Yellowstone kaldera på magnituden 4,8 på richterskalan, 
vilket är det starkast uppmätta jordbävningen på 30 år (Rundkvist, F. 2014-04-02) Något som 
skulle kunna indikera att större krafter går att frigöras, om rätt förutsättningar infaller. Den 
seismologiska aktiviteten kan bli en bidragande faktor till om Yellowstone får ett utbrott då 
förutsättningar kan förskjutas.  
       Yellowstone är också den plats med högst hydrotermisk aktivitet i världen. Med 300 
gejsrar och heta källor skapas en atmosfär som tycks bevisa Yellowstones inre krafter 
(Schults, 2007). Hydrotermik kan åstadkomma explosiva utbrott, eller jordbävningar när 
hydrotermiska vätskor förflyttar sig i jordskorpan (volcanos.usgs.gov). Energi kan också 
skapas då varma regioner med låg permeabilitet skapar en migration av saltlösningar uppåt 
(Dzurisin et al. 1990). Även fast hydrotermiken kan åstadkomma förändringar på egen hand, 
så har den också en stark koppling till områdets vulkaniska aktivitet. Anledningen till 
hydrotermiken beror till stor del av ventilering hos vulkanen. Man tror att den basaltiska 
magma som tränger sig in under den rhyolitiska kroppen i vulkanens bottensystem bibehåller 
värmen nedåt i berggrunden. Gasen hos magman samlas istället i systemet ovan, vilket ger 
upphov till bland annat gejsrar och värmekällor på landytan. Detta skapar en ytlig 
hydrotermisk aktivitet (Lowenstern & Hurwitz, 2008). Vulkansystemet ventilerar på så sätt ut 
gas. Denna inre struktur kan också sedan leda till att vulkanen kyls av ovanifrån och nedåt, 
som sedan möjligtvis leder till att den vulkaniska aktiviteten avhålls, och kanske tillslut 
upphör. 
 
3.8 Hur Yellowstone påverkar människan 
Vulkanutbrott är direkt livsfarligt för människan, om man befinner sig på fel plats vid fel 
tillfälle. Historiskt sett har vulkanismen inte varit den naturkatastrof som tagit mest liv, men 
detta beror främst på att utbrottscykler infattar stora tidsspektrum. Det har inte sammanstrålat 
med mänskligheten till samma utsträckning som andra naturkatastrofer har gjort. 
Yellowstone, som tidigare gett upphov till superutbrott, blir ett hot för människan om samma 
procedurer skulle ske igen. Det kan leda till att många människor mister sina liv genom att vi 
sätts inför ett skeende som, inom många aspekter, kan påverka oss och som vi kanske inte 
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heller är redo för. Inte bara fysisk förstörelse av omgivning och genom bortgång påverkar oss. 
Människan påverkas trots att man överlevt den fysiska katastrofen. 
        Ett vulkanutbrott kan på individnivå orsaka ett mänskligt trauma. När olika psykologiska 
förändringsfaktorer skiftar i sin balans så kan det efter en specifik händelse generera en 
utveckling av ett tanke- och beteendemönster som inte är hälsosamt, bland annat 
posttraumatiskstress -sjukdom. Dessa stressfaktorer kan, som tidigare nämnt, inkludera 
kontroll, förutsägbarhet, stora förändringar i livet och interna konflikter, alla kopplat till 
händelsen. Yellowstone och vulkanism skapar en viss typ av förutsättningar till att skapa 
mänskligt trauma, om ett vulkanutbrott skulle äga rum. (Nolen-hoeksema Fredrickson, Loftus, 
& Wagenaar, 2009). 
       Genom att platsen är belägen i en nationalpark, så innefattar det att människor inte bor 
direkt inom Yellowstones vulkaniska fält. Människor bor omkring området, med den närmsta 
staden på runt 6 mils avstånd till Yellowstone kaldera. Den direkta mänskliga kontakten med 
vulkanen blir främst genom turism och jobbrelaterad aktivitet i parken. Människors vistelse på 
platsen är därmed temporär och genererar inte den normalisering som kan ske gentemot sin 
egen hemmamiljö. Människan kan skapa anknytningar mellan landskap man är van vid 
genom identifiering av liknande egenskaper Beroende på vår individuella möjlighet till dessa 
kopplingar, kan miljön skapa trygghet, men genom tydlig antydd turism kopplat till platsen 
skapas en viss typ av atmosfär. Rutinmönster i människors agerande kan syfta till deras 
förhållningsätt gentemot resandet, till sin applicerade roll som turist eller sin egen uppfattning 
och relation till naturrika områden. Beroende på sin vana till situationen skapas människans 
association till Yellowstone. Detta kan kopplas till människans kontroll över situationen. Det 
är för människan ett medvetet val att befinna sig på platsen, men det är inte något den 
enskilda människan gör som åstadkommer ett tänkbart utbrott. Man hade därmed kontroll 
över sin vistelse på platsen, men inte att ett utbrott skedde just då. Man hade kontroll inom det 
okontrollerbara. (Nolen-hoeksema Fredrickson, Loftus, & Wagenaar, 2009). 
       Den mediala påverkan på människan är stor. I medier så framhävs främst information om 
Yellowstone som något katastrofrelaterade. Med stora inflytelsestarka rubriker skapas en 
allmän kunskapsgrund som initierar att mänskligheten kan vara i stor fara. (rt.com; 
livescience.com; torontosun.com) Då kunskap finns tillgänglig om platsens vulkaniska 
aktivitet, så kan även en viss förberedelse för eventuella risker vara införstådda hos besökande 
gäster. Visserligen behöver inte kunskap kring risker egentligen indikera att människan är 
förberedd, då händelsen vid bland annat vulkanutbrott inte är självupplevd av gemene 
människa och därmed svår att förbereda sig på. Det finns dock en viss förutsägbarhet, då 
risken kring katastrofen är upplyst. Det finns vissa bevis på att människan inte skapar 
posttraumatiskstress relaterade sjukdomar lika lätt genom naturkatastrofer. Man kan dela in 
posttraumatiska händelser utefter om de är mänskligt eller icke mänskligt förankrade. 
Naturkatastrofer beror inte på direkt mänsklig kontakt, utan på processer bortkopplat från oss. 
Därav blir vulkanism kategoriserad som icke mänskligt förankrad, och ger rent statistiskt inte 
samma inverkan på människan som andra trauman man kan ställas inför (Briere & Elliott, 
2000).  
       Ett vulkanutbrott antyder en förändring i livet främst indirekt. Att utbrottet som fenomen 
äger rum skapar inte en förändring i livet för individen, men följderna av den gör. Ett utbrott 
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kan bland annat leda till fysiska skador eller förlust av en närstående. Denna faktor bidrar 
därmed som stressfaktor på grund av de följder som utbrottet kan ge.  
       Interna konflikter är något som är svårt att koppla till vulkanutbrott som unik händelse. 
Mycket beror på tidigare upplevda händelser, som är otroligt enskilt för individ till individ.  
      Ett vulkanutbrott och Yellowstone kan också ge en viss typ av perceptuell uppfattning till 
skeendet, på grund av människans sinnesupptagning. Genom synen skapar vi en visuell bild 
som ger oss emotionella flöden. Ett resultat från ett superutbrott på Yellowstone inkluderar ett 
stort, sfäröverskridande moln av aska i atmosfären som består av mörka nyanser av grått. 
Även fast svarta och mörka nyanser i skilda situationer inte nödvändigtvis initierar till en 
negativ association, till exempel inom mode, så finns det ofta en allmän uppfattning av sådan 
karaktär (Kaya & Epps 2004). Ett askmoln resulterar även att solen skyms, vilket gör att det 
blir mörkare. Aska som faller från molnet kan läggas som ett heltäckande lager på marken, 
vilket begränsar ytterligare en spridd färgskala. Allt detta förstärker mörka 
inflytandemöjligheter i landskapet. Storlek har också inverkan och kan kopplas samman med 
en maktrelation mellan stort och litet (Nolen-hoeksema Fredrickson, Loftus, & Wagenaar, 
2009). Dessa faktorer för vårt visuella intryck gör att ett vulkanutbrott på Yellowstone ger 
upphov till att färg ger utrymme för tolkning utöver det fysiska händelseförloppet.  
 
 
4. ANALYS AV MATERIAL 
 
Det finns en mänsklig strävan att framställa vetenskap som ska eliminera alla de problem som 
människan ställs inför. Målet är att underlätta och förbättra tillvaron och utvidga kunskapen 
om hur världen egentligen fungerar. Genom objektivitet och subjektivitet, mönster och 
kopplingar, generaliseringar och förklaringar tas steg emot att besvara frågan: Hur fungerar 
världen?" 
        Vulkanismen är en otydlig del av den vetenskapliga världen. Det är en inblick till jordens 
dolda, inre funktioner. Den är ytterst fysisk, och ytterst närvarande, men vetenskapen hos den 
blir kopplad till framtiden, då det är där den skapar problem. Ett utbrott är vulkanens klimax i 
det vulkaniska händelseförloppet och är ett bevis på jordens makt över allt liv. Man vill spå 
framtiden då risken för utbrott existerar och skrämmer. Genom forskning vill man undvika 
förödande konsekvenser för likväl människan som naturen. Vulkanism kopplas därav till att 
bli troliga katastrofutövare.  
       I fallet Yellowstone finns det mycket information som initierar att ett utbrott inte är ett 
uppenbart slutskede. Man ser magmaprocesser i jordskorpan som inte följer det mönster som 
en gång lett till utbrott tidigare. Man får resultat som antyder att magmaplymen är svag och 
avkyld. Annan forskning visar att det inre systemet hos vulkanen fylls på med magma, men 
att den också ventilerar ut sin gas. Man får ett intryck av att forskningen tyder åt en viss 
framtid, att ett superutbrott inte är troligt att det sker. En liknande diskussion fanns kring Saint 
Helena, år 1980. Då fanns det bevis genom forskning att vulkanen var aktiv och att ett utbrott 
förmodligen skulle ske, men inte än. Sedan kom en jordbävning på endast magnituden 5.0 
som sedan triggade igång ett utbrott. Genom forskning kan man bevisa mycket, men att spå in 
i framtiden är något som inte går att göra. Vulkanisk aktivitet är beroende av variabler som är 
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omöjliga att förutse till full säkerhet. Det man kan göra är att förlita sig på historiskt material, 
och nutida studier som visar beteendemönster. Med detta besvarar man sedan hur den 
vulkaniska aktiviteten kan tänkas se ut i framtiden. Alla är gemensamt medvetna om att det 
pågår vulkanism på platsen, men att den inte ger hot om utbrott. Mycket forskning tyder på att 
Yellowstone inte ligger i riskzonen, men är det tillräckligt?  
       Vulkanism kategoriseras ofta som en naturkatastrof och något som hos människan kan 
trigga trauman. Fysiska skador hos människan är oundvikligt att uppmärksamma som 
konsekvens av ett utbrott, men vissa andra sår blir inte lika tydliga. Alla människor hanterar 
stressande situationer olika och det går inte i förväg att bestämma hur vi kommer att reagera 
vid en katastrof. Katastrofer är dock inget helt nytt för gemene människa. I media möts vi 
dagligen av rubriker som uttrycker katastrof i dess olika former. Vi kan identifiera den och 
visualisera den, men vet vi hur det känns? I Sverige är vi skonade från konsekvenser från 
jordens krafter till ytterst stor grad. Det är inte för att vi är duktiga på att anpassa oss utefter 
jorden, utan för att vi rent geografiskt blivit gynnsamt placerade. Vi erhåller alltså en stor 
distans till situationen. I viss mån har katastrof normaliseras till att bli en avskiljd händelse 
ifrån oss. Ju längre bort från vårt eget liv händelsen sker, desto mindre blir vi påverkade av 
nyheten. Ett fall där någon blivit mördad i sin hemort får större inverkan på oss än om flera 
tusen människor dör på andra sidan jorden. När vårt liv sätts in i situationen, då får också 
situationen större effekt på oss.  
       Vi känner med andra ord bara till fenomenet naturkatastrof, men många andra platser på 
jorden löper stor risk för att bli utsatta. Människan påverkas av denna medvetna risk. 
Vardagen kan bli ett övervägande kring beskyddelse och det kan kännas som att man går runt 
med ett tungt lass på axlarna. Man kan känna sen oro kring när nästa katastrof kommer 
inträffa. Detta kan dock innebära något positivt. Det resulterar också i att människan blir 
förberedd och van med tanken på katastrof. Oron resulterar i att man får mindre psykologiska 
trauman i efterhand. Det finns dock en prioriteringsaspekt som kan diskuteras kring specifikt 
vulkanism då dödsantalet på grund av vulkanismen är inte lika skrämmande som hos många 
andra naturkatastrofer. Den tar inte lika många liv. I fallet Yellowstone som då anses 
förmodligen vara i en avkylande fas läggs oron på hyllan. Det finns andra problem att möta. 
Diskussionen blir diffus då det finns en logik i att lägga resurser på det som innefattar hög 
risk. Någonstans måste man förlita sig på den kunskap som existerar, men i korrelation till 
möjlig katastrof blir situationen abstrakt. När är kunskapen tillräcklig för att naturkatastrof 
inte ska prioriteras högst? Det är lättare att bemöta problem som sker nu, men de risker som 
ett utbrott kan generera är av en sådan grad att det känns som ett odiskutabelt ämne. 
Konsekvenserna för människans välmående kan bli enorma, och påverka oss på sätt vi innan 
inte reflekterat kring. Det finns perceptuella aspekter som kan vägas in till vulkanismen. Som 
process innehåller ett utbrott en typ av färgskala, utseende och ljud. Frågan är om det är dessa 
faktorer som påverkat vår uppfattning av händelsen, eller om det är händelsen som påverkat 
vår uppfattning av dessa faktorer? Det vi vet är att ett vulkanutbrott genererar starka intryck 
och att, till exempel, färger ger vissa typer av uppfattningar. Ett utbrott på Yellowstone 
innebär också att isolation skapas hos människan på olika nivåer. Fallen aska kan stänga av 
vägar, medans askmoln gör det farligt att flyga. Att känna sig instängd av katastrofen kan göra 
att föreställningen av händelseförloppet förvärras och de tydliga konsekvenserna dras ut på 
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tiden. Denna också begränsade frihet som det innebär kan frambringa negativa känsloflöden. 
När vi själva förlorar kontrollen och makten över situationen, så kan värre trauman skapas. Ett 
utbrott kan generera psykiska avtryck av aspekter som kanske inte direkt associeras med 
naturkatastrofen. En katastrof hos människan kan bli en temporär process i psyket, men också 
långlevnad. För Yellowstones specifika människoströmning och geografiska placering, så ger 
det förutsättningar som inte sätter lika många människoliv vid risk. Området runt om är 
förhållandevis glesbefolkat, men det är den möjliga kraften hos ett tänkbart superutbrott som 
gör det till en process som kan påverka många. Om nu superutbrott existerar, det vill säga. 
Vissa bevis finns mot att ett av de superutbrott som skett på Yellowstone istället kan ha varit 
två stycken mindre utbrott. Detta väcker frågan; Finns superutbrott i praktiken? 
Forskningsvärlden förstår hur det, rent teoretiskt, skulle kunna gå till, frågan är om det 
någonsin faktiskt ägt rum. Detta skulle kunna förändra förhållningen gentemot vulkanism, då 
det inte varit så farligt som man en gång trott. Mycket information antyder att konsekvenserna 
inte behöver vara till den grad forskning förut antytt. Ett utbrott på Yellowstone visas till 
exempel inte ha den starka påverkas på det långvariga klimatet. Det påverkar, men efter en tid 
kan det också återställas. Ny forskning bevisar ny fakta.  
       Behandling av information kan bli en diskussionsfråga. Den information som redovisar 
risken för utbrott, och redovisar det som icke troligt, är vetenskap som ofta associeras med 
”en riktig vetenskap”. Det innebär ett synsätt som grundar sig i styrkan för verifiering och 
objektivitet. På så sätt tycks informationen få en större tyngdpunk, dock kan detta bli 
missledande. Resultat redovisas också separerat från varandra, och när man sammanställer 
dem parallellt med andras slutsatser, och med ett nytt syfte, så kan svaren manipuleras och 
påvisa något som egentligen inte existerar. Det kan finnas ett stort antal argument som antyder 
att ingenting kommer ske, men det räcker egentligen bara med ett för att risken för utbrott ska 
bestå. Bara för att det finns en övervikt av argument åt det ena hållet, så behöver det inte 
nödvändigtvis betyda att den andra sidans få argumentet ska bli undantryckta. Vulkanism, likt 
meteorologin, är ett kaosartat system som innefattar ett så pass stort antal variabler som 
försvårar möjligheten att precisera kunskap till händelser. Detta gör att även de små 
argumenten kan ha stor betydelse. Oväsentliga argument kan dock också få för stor plats i 
diskuterandet. De seismologiska och hydrotermiska aspekterna är bland annat faktorer som 
för människan är tydliga exempel på aktivitet i jordskorpan. Till människans kunskap är detta 
ovanliga förlopp för vad som anses normalt beteende. Dessa blir därmed också sådant som 
lyfts fram i media, för det är argument vi lättare kan förstå. Ett annat exempel som väckt oro 
hos världen är filmer på oxar som tycks fly för sitt liv. Det finns dock information om att detta 
beteendemönster sker årligen hos arten, då de endast mobiliserar om sig vid våren, men 
placerat i fel sammanhang och till fel förklaring ger det skilda reaktioner hos människan 
       Vetenskap förklarar världen till den grad som människan förstår den. Det finns en 
begränsning, inte bara för att forskningen inte löst alla ställda frågor, utan också genom att 
människan har en viss begränsning till sin kapacitet för förståelse. De argument som talar för 
utbrott är resonemang som inte har samma informationsgrund. De syftar sig istället främst på 
att framtiden är oviss, och att man idag inte kan förutspå händelser till punkt och pricka. Det 
finns inga tydliga svar på att saker ska ske, och stora omvälvande ting kan plötsligt sätta 
käppar i hjulet. Vid en argumentation ställer man bevis emot varandra för att komma fram till 
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en slutprodukt, men när rätt och fel kunskap inte kan definieras, kan man då urskilja för vad 
som egentligen kan hända? För just fallet vulkanism och vulkanutbrott kan bestämmelser 
kring en felande angripningsmetod leda till katastrofala konsekvenser. Som tidigare redovisat 
så finns det information om hur ett superutbrott kan få regionala konsekvenser för människor 
och natur. Pyroklastisk gas dödar vid kontakt, samtidigt som det även kan förstöra biotoper. 
Ett vulkanutbrott påverkar människans psyke genom många olika referensramar, så även fast 
ett utbrott hos Yellowstone inte tar vårt liv, så kan det påverka vårt välmående genom bland 
annat trauma. 
       Naturkatastrofer tar olika slags former på jorden, och angriper oss därmed också på olika 
sätt. Medans väderfenomen är globala och mobila, så är vulkanismen platsbunden och 
stationär. Vulkanism växer fram på en plats, och stannar där tills den dör ut. En process som 
kan sträcka sig över miljontals år. Trots att vulkansim är ihågkommen som en explosiv och 
snabbt utvecklande process, så utvecklas inte vulkaner över en natt. De kan också näst intill 
upphöra, för att sedan dyka upp i form av en katastrof. Något som symboliserar den 
fortfarande existerande mystiken hos vulkanismen. 
        
 
4.1 Slutsats 
Vulkaniska utbrott är ett händelseförlopp som får katastrofstatus. Det finns mycket som 
antyder att det kan påverka oss både fysiskt som psykiskt och om ett utbrott sker så kan 
konsekvenserna bli långvariga i både naturen som hos människan. För Yellowstone är 
framtiden oviss, främst till den grad att man inte kan förutspå framtiden, men mycket 
forskning indikerar att platsen inte är av betydligt hot för människan. Diskussionen kan riktas 
mot om när resultat blir tillräckligt starka för att utesluta utbrott? Den övergripande slutsats 
som kan dras är att forskningen säger att vulkanen förmodligen kyls av och att det inte finns 
tillräckliga bevis för att ett superutbrott skulle ske inom snar framtid. Risken finns dock alltid. 
Konsekvenserna kan bli enorma, och människan kan påverkas negativt av en sådan traumatisk 
händelse. De intryck, och det icke-vardagsrelaterade förlopp som vulkanismen medför kan 
leda till att vårt psykiska välmående missgynnas, och konsekvenserna från ett utbrott kan bli 
långvariga hos individens mentalitet. 
       Vidare studier kring ämnet skulle kunna genomföras, då fler aspekter än det som 
redovisas i denna uppsats kan vävas in i situationen. Man kan undersöka styrkor och brister 
hos olika metoder att framställa kunskap kring vulkanisk aktivitet, och man kan vidare 
analysera människans tankemekanismer vid trauman. Vulkanism är ett förekommande 
fenomen och erhåller stora krafter, trots att de kanske inte är av den grad man kanske först 
trott. Ett superutbrott på Yellowstone har än inte skett under människans livstid, men en dag 
kan det ske, och då får vi vara redo för dess konsekvenser.  
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