
Leder uppvärmningen av Arktis och avsmältningen av havsis på sommaren 

till ökad förekomst av extremväder på mellanbreddgraderna? 

 

Sammanfattning 
Det är för tillfället inte möjligt att avgöra om det finns en koppling mellan avsmältningen av is i Arktis 

och en förhöjd tendens till ökad nord-sydlig (”meridional”) strömning och därmed extremt kalla vin-

terförhållanden på nordliga mellanbreddgrader, möjligen med undantag för östra Sibirien, även om 

man kan påvisa att styrkan i de västliga vindarna (”jetströmmen”) har påverkats av den minskade tem-

peraturkontrasten. Frågan kommer därför att fortsätta att vara obesvarad under den närmaste framti-

den, men jakten på svaret ökar vår kunskap om det Arktiska klimatet och hur detta samspelar med det 

på mellanbreddgraderna. 

Uppvärmning och extremväder 
Temperaturen i Arktis ökar mer än dubbelt så snabbt som för jorden i medeltal och havsisens utbred-

ning har minskat dramatiskt, särskilt på sommaren. Uppvärmningen över norra halvklotet är dock 

mycket heterogen, särskilt på vintern (figur 1). Centrala Arktis har sett en kraftig uppvärmning liksom 

de norra delarna av den amerikanska kontinenten och Grönland medan Sibirien sett en avkylning, i ett 

mönster som ofta kallas ofta ”Warm Arctic/Cold Euro-Asia”. Efter att ett antal extremt kalla vintrar 

inföll efter somrar med liten isutbredning i Arktis i början av 2010-talet, har frågan om kopplingar 

mellan förändringarna i Arktis och extrema vinterförhållanden på mellanbreddgraderna rests.  

Hypotesen är följande: Den kraftigt minskande havsisen 

öppnar stora ytor av öppet vatten som under sommaren 

värms upp av solen. När isen återbildas under hösten, 

avges denna extra värme till atmosfären, vilket påverkar 

atmosfärens cirkulation. Detta minskar temperaturkon-

trasten mellan Arktis och sydligare breddgrader vilket i 

sin tur minskar hastigheten på den västliga jetströmmen, 

som är mycket viktig för vädret på mellanbreddgra-

derna. Den svagare jetströmmen favoriserar en mer 

nord/sydlig strömning (jmfr. ”wavy jet stream”) och 

ökar frekvensen av blockerande stationära högtryck. 

Kall arktikluft kan då under längre perioder strömma sö-

derut över vissa regioner samtidigt som varm luft ström-

mar upp över Arktis på andra platser. 

Generellt finns det ett större stöd för tankegången ovan 

från studier av observationer än från studier med på kli-

matmodeller. Det finns en relativt robust koppling mel-

lan förlusten av havsis i Barents hav och Karahavet och 

kalla vintrar i östra Sibirien, men liknande robusta sam-

band för andra regioner saknas. Istället förefaller det vara fråga om en komplicerad koppling åt båda 

hållen mellan Arktis och mellanbredderna. Mellanbreddgradernas klimat- och vädersystem påverkar 

Arktis i hög grad. Men hur de förändringar i Arktis som detta genererar sedan påverkar mellanbredd-

graderna, beror delvis på mellanbreddgradernas eget tillstånd. Cirkulationen runt norra hemisfären ka-

rakteriseras ofta med ett index; Arctic Oscillation (AO-) index. Positiva värden innebär en mer västlig 

strömning medan negativa värden hänger samman med mer nord-sydlig strömning (figur 2). Det ver-

kar som ökande avsmältningen av is under sommaren i Arktis ökar sannolikheten för stora negativa 

värden på AO, men endast om atmosfären redan befinner sig i en negativ fas av AO.  

Bakgrund 

Debatten startades av flera föredrag, bland annat på AAAS (American Association for the Ad-

vancement of Science) årliga konferens, som ledde till en artikel av Francis och Vavrus (2015), och 

sedan dess har många uppsatser publicerats med varierande resultat och syn på detta problem, t.ex. 

Cohen m.fl. (2014), Overland m.fl. (2015 & 2016) och Screen (2017).  

Figur 1 Förändringen av vintertemperaturen på norra 
halvklotets mellanbreddgrader och polarområden för 
tidsperioden 1989 – 2016. Den globala ökningen av 

vintertemperaturen under samma period var ~0.5 C. 
Data från https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 



Ett antal workshops och konferenssessioner har också fokuserat på detta 

problem; exempel rapporteras i Jung m.fl. (2015) och Screen (2016). Arti-

keln av Francis och Vavrus (2015) startade en intressant och viktig dis-

kussion, men som så ofta har problemet visat sig vara svårare än man initi-

alt trodde.  

Ett grundläggande problem i sammanhanget är att extrema händelser per 

definition är sällsynta och observerade tidsserier är ofta för korta för att 

kunna utesluta att observerade extrema händelser endast beror på slumpen. 

Till exempel finns tillförlitliga data om isens utbredning endast sedan 

1979, då satellitobservationer påbörjades.  

Satellitobservationer av atmosfären är också kritiska för s.k. återanalyser 

med globala vädermodeller, särskilt i Arktis där andra observationer är 

sällsynta. Även dessa är därför endast tillförlitliga från slutet av 70-talet.  

Simuleringar med klimatmodeller visar genomgående en större tempera-

turökning i Arktis än globalt. Samtidigt är klimatmodellerna behäftade 

med svagheter, t.ex. har de flesta modeller problem med att simulera ut-

bredningen av havsis och alla modeller har problem med molnen i Arktis. 

Dessutom kan man inte förvänta sig att modellerna exakt fångar en obser-

verad temperaturutveckling p.g.a. klimatsystemets kaotiska struktur.  
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Figur 2 Schematisk beskriv-
ning av Arctic Oscillation 
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