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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens problemformulering, syfte och 

frågeställning. Avslutningsvis redovisas en kort överblick över studiens disposition.      

                                                                                                                            

1.1 Problemformulering 

Det sker en ökad global klimatförändring i vår tid och den har en stor påverkan på hur 

jordens klimat blir i framtiden. Glaciärer runt om på jordklotet har påverkats mycket av 

sentida klimatförändringar. Enligt Radic m.fl. (2014) kommer den globala 

glaciärvolymen att minska mycket de närmaste 100 åren. Denna volymminskning 

kommer att resultera i stora förändringar på miljön och för oss människor. Denna 

globala förändring leder till funderingar av olika slag. Framförallt vad kommer hända 

med den mängd volym  som smälter, vad tar det vägen, hur kommer det att påverka 

naturen runt omkring och vilken inverkan kommer det ha för människan? Hur  ser 

minskningen av glaciärer samt förändringar i klimatet ut under ett  hundraårigt 

perspektiv? Enligt forskning bidrar smältningen av glaciärer till att havsnivån ökar 

globalt. Man har kommit fram till att havsnivån redan har ökat i takt med smältningen 

av glaciärer. Forskare har också genom scenarier fått fram hur mycket havsnivån kan 

riskera att stiga i framtiden. Detta resultat har en stor betydelse för oss människor och 

speciellt för kustnära städer. En högre havsnivå  kommer att resultera i fler 

översvämningar längs världens kuster. 

 

Dock kan också samhällen som ligger högt över vatten påverkas av glaciärers 

volymreduktion. Bergsglaciärer har en betydelsefull funktion för befolkningen i 

samhällen som ligger inom glaciärernas  avrinningsområde. Bonanno m.fl. (2014) 

beskriver hur bergsglaciärer lagrar en stor mängd sötvatten och att de är en viktig 

resurskälla till sötvatten för människorna. Detta är inte bara en viktig resurskälla för 

drickbart vatten utan även för jordbruk och industriell användning. Då glaciärerna 

minskar i volym så avtar också lagringskapaciteten hos glaciärerna på sötvatten.  Detta 

har en stor effekt på befolkningen, i och med att smältvatten är en viktig resurs och en 

förutsättning för att samhället ska fungera. Tillgången av smältvatten håller på att 

minska drastiskt (IPCC, 2014).  
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Bergsglaciärer tillhör de glaciärer vilka är de som drabbas hårdast och det är de som 

minskar snabbast (Bliss m.fl. 2013). Därför kan det vara intressant att analysera hur det 

kommer sig att bergsglaciärer börjat minskar i volym allt snabbare. Det kan också vara 

intressant att jämföra olika bergskedjors glaciärer runt om på jorden som i Anderna, 

Himalaya, Alperna, Skandinavien och Klippiga bergen. Hur resultatet av minskning av 

glaciärer sker årligen kan se olika ut beroende på vilken bergskedja det gäller och 

klimatförutsättningarna där.  

 

Med hjälp av satellitbilder, modeller och andra verktyg kan vi idag se stora förändringar 

som redan skett och hur framtiden kan komma att se ut. I arbetet ingår en del bilder som 

visar omfattningen av olika glaciärer och hur de har minskat i volym under ett 

hundraårigt perspektiv. Syftet är att visa hur klimatförändringens påverkan sett ut 

genom tiden och hur det kommer att se ut i framtiden.   
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1.2 Syfte och frågeställning  

Klimatfrågan har under några decennier varit en aktuell fråga på allas läppar och 

speciellt inom politik och media. Det diskuteras om hur klimatet kommer att påverka 

människans och jordens framtid. Syftet med denna studie är att undersöka hur den 

globala klimatförändringen har påverkat glaciärer under 1900- och 2000-talet. Studien 

beskriven även, utifrån aktuell forskning vilken inverkan klimatförändringar kan 

komma att ha på glaciärer hundra år framåt. Genom analys av tidigare forskning, bilder 

och diagram jämförs 1900- och 2000-talets resultat med vad modeller eller prognoser 

säger fram till 2100-talets slut. Studien beskriver klimatförändringarnas påverkan på 

bergsglaciärer och dess följder. Analysen tar fäste i bergsglaciärer runt om i världen 

som i Anderna, Alperna, Hymalaya, Skandinavien och Klippiga bergen.  

Utifrån syftet står följande frågeställningar i fokus: 

 

 Vad har klimatförändringar haft och kommer att ha för påverkan på 

bergsglaciärer runt om på jorden, genom tiden från  1900-talet och fram till 

2100-talet?  

 Vad har klimatförändringarnas påverkan på bergsglaciärer som vattenresurs för 

konsekvenser för  människorna som bor i dessas närhet?   

 

 

1.2.1 Disposition 

Kapitel 1 är en inledning av studien med en poblemformulering, syfte och 

frågeställning. I Kapitel 2 beskrivs den bakgrund som är relevant för studien.  I kapitel 3 

beskrivs de metoder och det material som använts under studien. Här beskrivs också hur 

material har tagits fram, vilka avgränsningar som gjorts och problem som stötts på. I 

Kapitel 4 behandlas studiens resultat och  avslutningsvis redovisas i kapitel 5  slutsatser 

och disskussion med återkommande till syfte och frågeställning. Här kopplas även 

ämnet till didaktik och pedagogik för mitt framtida yrke.  
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2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras bakgrund och tidigare forskning kring klimatförändringar, 

glaciärer och modeller .  

 

2.1.1 Glaciärer och inlandsis 

Enligt Andréasson (2006) täcker glaciärer och inlandsisar idag cirka 10 % av jordens 

landyta och kan hittas på alla världens kontinenter.  De uppstår i klimatområden där det 

är mycket snönederbörd som lagras från år till år och där snön omvandlas långsamt till 

en tjock och tät ismassa. Själva omvandlingen från snö till glaciäris är en lång process. 

För att det ska kallas en glaciär så måste snö- och ismassan nå en tjocklek på 30-50 

meter och helt eller delvis ligga på land. De ska även vara i rörelse genom påverkan från 

sin egen tyngd för att kunna definieras som en glaciär. De bästa förutsättningarna för 

bildning av glaciärer finns i polarområdena och där finns cirka 98 % av jordens 

glaciäris, varav det mesta i Antarktis och på Grönland i form av  inlandsisar. För att en 

glaciär ska räknas till en inlandsis så måste den täcka en yta större än 50 000 km
2
. Detta 

gör att de kallas kontinetalisar eftersom de täcket stora kontinentala områden och skulle 

de växa ut över hav övergår de till flytande shelfisar. Täcker en glaciär mindre yta än 

50 000 km
2
 så räknas den till de mindre glaciärstyperna, exempel bergsglaciärer. Hur 

glaciärer formas beror helt på topografin runt omkring dem. Detta gäller speciellt de 

mindre glaciärer i bergstrakter, medan inlandsis inte är bunden av topografin. Själva 

isrörelsen sker från glaciärers högre delar till de lägre och riktas ut mot iskanten på 

glaciärerna. När en glaciär börjar förlora sin isvolym fortsätter rörelsen från de högre 

delarna riktat mot iskanten, men istället förskjuts iskanten bakåt då isvolymen minskar. 

För att mäta glaciärers rörelse och rörelsehastighet används markeringskäppar som sätts 

vid ytan av glaciärerna. Hastigheten kan variera och skillnaden mellan de olika 

glaciärstyperna är stora. Inlandsisar kan ha en hastighet på flera kilometer per år, medan 

dalglaciärer rör sig oftast mellan 10 till 100 meter per år. Vad som driver glaciärers 

rörelse bestäms av tjockleken av isen och lutningen av isytan. En glaciärs massbalans 

bestäms av glaciärens ackumulation och ablation. Ackumulation är tillskottet av massa 

och som sker genom snönederbörd, vindriven snö och rimfrost. Ablation är glaciärens 

förlust i massa och sker genom smältning, avrinning, avdunstning och kalvning ifall 

glaciären gränsar till vatten. Detta sker genom årtidsväxlingar, där snö- och ismassan 

växer under vintern och minskar på sommaren. När man mäter detta delar man in 

glaciären i ett ackumulationsområde och ablationsområde för att kunna se ifall det årliga 
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tillskottet av snö och is är större än avsmältningen (Ibid, 2006). Ackumulationsområdet 

visar det område där ackumulationen är större än ablationen under ett år och 

ablationsområdet visar det område där ablationen är större än ackumulationen under ett 

år (Andréasson, 2006). 

 

2.1.2 Antropogena och naturliga klimatförändringar 

Vårt klimat står inför stora klimatförändringar och jordens medeltemperatur ökar (se 

figur 1). Våra glaciärer smälter och minskar kraftigt i storlek, då medeltemperaturen 

ökar. Klimatförändringarna kan bero på antropogena och naturliga orsaker (Bogren, 

Gustavsson & Loman, 2006).  

 

Figur 1. Visar ökning av årsmedeltemperatur, där den kalla perioden i 

början av 1900-talet markerar slutet av det som kallas ”Lilla istiden” (SMHI, 2013). 

 

Atmosfärern som är uppbyggd av gaser och delas in i fyra skikt baserat på hur 

temperaturen förändras med höjden. Dessa fyra skift är troposfären, stratosfären, 

mesosfären och termosfären (Andréasson, 2006). Genom atmosfären passerar 

solstrålning som värmer upp jordytan. Den uppvärmda jordytan skickar sedan ut 

värmestrålning eller långvågig strålning som växthusgaserna i atmosfären delvis 

förhindrar och fördröjer att lämna jorden, vilket i sin tur gör att jorden värms upp. Detta 

kallas växthuseffekten som är  en naturlig process som gör att jorden är ca. 30° varmare 

än vad den skulle vara utan växthuseffekten. I och med industrialiseringen har halten av 

dessa gaser förändras och utsläppet av främst koldioxid, metan, dikväveoxid och lustgas 

har ökat. Ökningen av utsläpp av växthusgaser har lett till en rubbad strålningsbalans. 

Detta har alltså skapat en störning vad det gäller utgånde värmestrålning och istället 

ökar återstrålningen till jordytan. Detta leder till stigande global medeltemperatur 

(SMHI, 2014). I en rapport från Intergovernmental panel on climate change  (IPCC, 
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2014) drar man slutsatsen att det finns mer än 95 % sannolikhet att uppvärmningen 

sedan 1950-talet beror på utsläpp av växthusgaser från mänskliga verksamheter. Detta 

har påverkat atmosfären så att gaserna stannar kvar längre i atmosfären, vilken kan 

påverka hur klimatet styrs. Enligt IPCC (2014) har den genomsnittliga nivån av 

koldioxid-, metan- och lustgaser ökat minst fem gånger snabbare under perioden 1960-

2000 än vid någon annan period de senaste två årtusendena. Detta menar man  är en 

effekt av den industriella revolutionens framfart.  Enligt en rapport av globala 

utsläppsscenarier kommer det globala utsläppet av växthusgaser fortsätta att öka de 

närmaste årtiondena med 25-90% mellan 2000-2030 (Ibid).  

 

Enligt Andréasson (2006) finns det även naturliga orsaker som står för utsläpp i 

atmosfären vilket till exempel kan vara vulkanutbrott där aska förs ut i atmosfären som 

innehåller stoftpartiklar (aerosoler). Aerosolerna är små luftburna partiklar eller 

vätskedroppar som påverkar klimatet genom spridning och absorption av solljus. Detta 

gör att aerosolerna absorberar solljuset och värmer luften omrking sig samtidigt som de 

reflekterar och sprider inkommande strålning till både rymden och jorden (Ibid). Den 

framför allt direkta effekten av att aerosolerna absorberar och sprider solstrålar är en 

avkylande effekt. Förändringar av albedo påverkar hur mycket  av solinstråningen från 

solen som kommer att återreflekteras ut mot rymden igen. Albedo kan förändras genom 

naturfenomen som bränder av stora skogsområden eller att öknar blir större eller genom 

annan naturlig eller antropogen påverkan. Förändring av albedo gör att 

strålningsförhållanden och vattenbalansen påverkas. Ett högre värde av albedo innebär 

att mycket inkommande solstrålning reflekteras från ytan istället för att absorberas och 

yttemperaturen sjunker. Detta skulle leda till ett kallare klimat med störe utbredning av 

snö och is. Plattektonik är en annan faktor som har en påverkan på klimatet, då t.ex. 

plattkollisioner kan resultera i bergskedjeveckning. Exempel på detta kan leda till att 

bergskedjor som Anderna och Himalyas trycks upp på en högre nivå än snögränsen. 

Förändringar i jordaxelns lutning och jordens omloppsbana runt solen påverkar cokså 

klimatet. Detta handlar om Milankovic-cykler, alltså att jordens rörelse kring solen och 

kring sin egen axel har en påverkan på klimatet. Förändringar i omloppsbanan kan  

skapa skillnader i solinstrålning och detta kan påverka jordens medeltemperatur under 

ett långsiktigt perspektiv (Ibid). Genom hur jorden snurrar runt sin egen axel kan det 

uppstå förändringar i årtidsskillnader. Milankovic-cyklerna kan vara betydande för 

variationerna mellan glacialer och interglacialer (Ibid).  
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Faktorer från solen påverkar också klimatförändringar. Detta genom solfäckar som är 

mörka runda områden på solen. Solfläckarna gör att det området lyser svagare och inte 

blir lika varmt. Därför ser de ut som mörka runda områden på solens yta. Detta har med 

att solens energi inifrån hindras av solens magnetfält att nå ut till den mörka ytan. 

Många solfläckar innebär att det blir mer solaktivitet och mer strålning från solen i 11-

årscykler. Denna strålningsvariation från solen kan ha en påverkan på temperaturen i 

stratosfären och därmed en påverkan på atmosfärcirkulationen (Andréasson, 2006). 

 

2.1.3 Smältvatten 

Hur mycket smältvatten som bildas bestäms av temperaturen i glaciären. De 

tempererade glaciärerna som exempelvis de flesta bergsglaciärerna har en temperatur 

som ligger vid smältpunkten ända från ytan ner till glaciärbotten. Temperaturen är som 

högst på sommaren, medan glaciären kyls ned under vintertid och avsmältningen 

minskar. Klimatet bestämmer temperaturen och smältförhållanden på glaciärers yta, 

medan temperaturförändringar från ytan och ner påverkas av andra faktorer.  Detta gör 

att smältzonen på de tempererade glaciärerna är vid ytan. Dessutom kan isen vid 

glaciärens botten smälta vilket kallas bottensmältning. Bottensmältning påverkas av 

värmeflöden från jordens inre som värmer glaciärer undifrån. Eftersom de tempererade 

glaciärerna har en istemperatur som ligger vid smältpunken från ytan till botten gör det 

att ytvattnet kan rinna ner genom olika system, som kanaler och tunnlar. Vid glaciärens 

botten möts ytvattnet med smältvattnen som bildas genom friktion vid botten och i 

isälvstunnlar strömmar stora mängder smältvatten som blir till en viktig källa för både 

människor och naturen  (Andréasson, 2006). 

 

De polära glaciärerna som till exempel inlandsisarna har is kallare än smältpunkten i 

och med det extrema kalla klimatet. Detta också på grund av  att inlandsisarna oftast har 

högre temperatur vid botten än vid ytan. Om de polära glaciärerna är kallbaserade eller 

varmbaserade är avgörande för deras förmåga att glida på och erodera underlaget med 

underlaget. Detta har även en betydelse för de polära glaciärernas hydrologi då vattnet 

inte kan röra sig igenom den kallgradiga isen. Därigenom gör detta att ytvattnet oftast 

återfryser när det rör sig neråt i glaciären eller att det rinner av på ytan (Andréasson, 

2006). 
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2.1.4 Klimatförändring och istider 

Den senaste istiden kallas Weichsel och den började för ca 115 000 år sedan och pågick 

fram till övergången till holocen för 11 600 år sedan Andréasson (2006). 

Weichselistiden medförde flera omfattande nedisningar och kallperioder där större 

delen av norra Europa till slut täcktes av ett istäcke. Klimatet har ändrats sedan 

Weichselistiden och det har blivit mer växlande klimatförhållande. Det finns teorier om 

att för 21 000 år sedan började det bli starkare och mer solinstrålning på de norra 

breddgraderna som skapade ett varmare klimat och att istiden började gå mot sitt slut. 

Detta gjorde att temperaturen steg och mer koldioxid tillfördes till atmosfären vilket 

påskyndade den globala uppvärmningen och avsmältningen av glaciärer. Med 

smältningen av de senaste inlandsisarna ökade även havsnivån snabbt. Forskning har 

kunnat påvisa en temperaturökning för 15 000 år sedan då uppvärmningen av jorden 

började ta fart. Den senglaciala tiden fram till slutet på istiden för 11 600 år sedan hade 

ett instabilt klimat, med snabba periodskillnader av kallt och varmt. Det var också så att 

innan Weichsel-istiden fanns det en mellanistid som varade cirka 10 000 år. Denna 

period kallas Eem och hade ett klimat som var runt cirka 4 grader varmare än vad 

årsgenonsmittet är jämfört med idag. Under perioden Eem var klimatet också 

annorlunda med stora skillnader i växtlighet och havsnivå jämfört med idag. 

Landgränserna såg mycket olika ut än hur det ser ut idag och exempelvis så var norden 

en egen ö, separerad från Europa (ibid, 2006). 

 

Klimatet under den postglaciala tiden har sett annorlunda ut jämfört med istidens 

klimat. Temperaturen har stigit och vi har globalt fått ett varmare klimat med höga 

temperaturer. Detta kan ses som typiskt för en mellanistid eftersom nutidens klimat  inte 

är i så stor skillnad mot tidigare mellanistider. Under de senaste 10 000 år har det skett 

klimatförändringar mellan kalla och varma perioder. Klimatutvecklingen har alltså varit 

skiftande och smältningen av glaciärer tog fart i och med Lilla Istidens slut i slutet av 

1800-talet (Andréasson, 2006).  

 

2.1.5 Mätning och modeller 

Mätning av en glaciärs massbalans görs bland annat för att kunna förstå varför glaciärer 

drar sig tillbaka runt om på jorden. Massbalansmätningar kan alltså vara ett sätt att 

studera klimatförändringar. En annan vanlig mätningsmetod av glaciärer som kan visa 

på klimatförändringar är studier av iskärnor. Med hjälp av denna metod kan man få 
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fram resultat som visar medeltemperaturen långt tillbaka i tiden. I iskärnorna studeras 

luftbubblor och syreisotoper som förklarar  mycket om hur vårt klimat har sett ut genom 

tiden. Syreisotoperna kan visa hur temperaturen var vid den tiden då snön föll. 

Luftbubblorna kan vissa vad luften innehöll vid den tiden då luftbubblorna bildades i 

snön. Genom denna metod kan man studera vad för gaser och hur höga halter av dessa 

gaser  luften innehöll (IPCC, 2007). 

 

För att prognosticera framtidens klimat använder forskare datorbaserade klimatmodeller 

s.k. General Circulation Models (GCM). Dessa modeller baseras på fysiska processer i 

atmosfären, i haven och vid jordytan och presenteras sedan i form av prognoser 

(Naturvårdsverket, 2015). Scenarier är så kallade utsläppscenarier som baseras på olika 

tänkbara socioekonomiska och tekniska utvecklingar (SMHI, 2014). Utifrån dessa 

scenarier uppskattas sedan hur mycket klimatpåverkande gaser som kommer att släppas 

ut. Sedan beräknas vad atmosfärens sammansättning av växthusgaser, som till exempel 

koldioxid har för påverkan på klimatet. Scenarier ligger till grund för de klimatmodeller 

som beräknas för hur tänkta framtida förändringar av klimatet kan komma att se ut 

(Ibid). Representative Concentration Pathways eller RPC är scenarier som används för 

hur växthuseffekten kommer att förändrass i framtiden. Det är inte meningen att RPC-

scenarierna ska förutse hur framtiden ser ut. RPC-scenariernas funktion är åskådligöra 

en möjlig klimatutveckling beroende av klimatpåverkan av växthusgaser i atmosfären 

(SMHI, 2015).  
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3 Metod  

I detta kapitel presenteras studiens metod, avgränsningar och litteratursökning. 

 

3.1 Metod och material 

Metoden i denna studie är en s.k litteraturstudie, där data har samlats in från tidigare 

forskning och behandlats med ett kvalitativt analysangrepp. Enligt Denscombe (2009) 

är det en fördel att skriva en litteraturstudie eftersom tillgången till data är enorm och 

genom sökning efter litteratur i databaser samt via internet kan stora mängder 

information samlas ihop. Genom att använda sig av flera källor kan det skapa en bättre 

förståelse för det som undersöks (Denscombe, 2009). I  resultatkapitlet presenteras 

tabeller och diagram, för att få hög revaliditet i resultatet. Detta gör resultatet mer 

trovärdigt och läsaren får en bättre förståelse. Bilder kommer också presenteras för att 

stödja studiens resultat.  

  

I bakgrunden används litteratur som Andreassons: Geobisfären en introduktion (2006) 

och Klimatförändrngar: Naturliga och antropogena orsaker (Bogren m.fl. 2006).  I 

bakgrunden finns också artiklar, där de flesta är hämtade från IPCC’s, 

Naturvårdsverkets och SMHI’s hemsidor   

 

3.1.1 Kvantitativ Data 

I resultatet presenteras kvantitativ data i form av tabeller och diagram.  Enligt Bryman 

(2008) så tillhör diagram och tabeller de allra vanligaste metoderna för användning av 

att presentera resultat i kvantitativ data. Han menar även att dessa är lätta att förstå och 

tolka vilket underlättar för läsaren.  Den kvantitativa data som presenteras i studien 

kommer från olika forskares undersökningar.  

 

 

3.1.2 Reliabilitet och validitet 

Idag är tillgången till skriftliga källor stor. Den tillgängligheten vi har idag har gjort det 

lättare att få fram rätt informaton. Detta gör att vi har stor tillgång till informationskällor 

som är enkelt att ta till sig (Denscombe, 2009). Eftersom det är enkelt att hitta skriftliga 

källor på speciellt internet är det viktigt att dessa granskas samt att man är källkritisk till 

vad som läses och var informationen hittades. Denscombe (2009) skriver att forskare 
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aldrig ska acceptera en källa som den är och ta den för givet, utan att validiteten måste 

fastställas innan källan används. Vidare skriver Bryman att verifiera de kvantitativa data 

man hittar är mycket viktigt för den forskning man ska göra. Bryman menar på att en 

forskare eller den som gör studien alltid måste fastställa att resultatet man kommit fram 

till är riktigt, annars så är inte studien trovärdig för den som läser. För att kunna 

fastställa resultatet och validiteten i källan görs en undersökning på källans innehåll och 

vilket syfte författaren eller författarna haft med källan. Sammanfattningsvis är 

trovärdigheten mycket viktig och avgörande för all forskning (Ibid). 

 

Begreppet validitet handlar om det som mäts eller undersöks är relevant för studien. 

Alltså att man använder sig av rätt information som är relevant och trovärdig för 

studiens innehåll. Begreppet reliablititet betyder att resultatet av det som mäts ska vara 

tillförlitligt. Den kunskap som kommer fram ska förmedlas på ett tillförlitligt sätt.  Detta 

menar Bryman (2008) är viktigt att uppnå i sin studie. Det är viktigt att poängtera att 

bara för att man har en hög validitet betyder det inte att reliabiliteten är hög och vice 

versa (Bryman 2008). 

 

Det är betydelsefullt att kontrollera och följa upp trovärdigeten i den information som 

samlas in och speciellt vid användning  av internetkällor. För att försäkra sig om att en 

internetkälla är trovärdig måste sökningar ske av referee-granskat material. Bryman 

(2008) menar också att när en forskare skriver resultat och slutsatser, ska dessa inte bara 

förmedlas utan även övertyga läsaren om att de är trovärdiga och viktiga för studien.  

 

3.2 Urval och Avgränsningar 

Denna studie gäller geografiskt och ämnemässigt inriktat på bergsglaciärer. För 

insamling av data och material till studien, har jag använt mig av olika artikeldatabaser; 

Onesearch, ERIC och Swepub, LNU:s universitetsbiblotek. Jag har också använt mig av 

olika hemsidor t.ex.  IPCC’s, SMHI’s och Naturvårdsverkets hemsidor. För att ha få ett 

bättre resultat av  tidskriftsartiklar har avgränsning valts till endast referee-granskad 

forskning och bland valda sökord fanns; glacier, glaciers, climate change, glaciers 

melting, mountain glaciers, glacier methods, glaciers retreat och models and scenarios. 

Dessa sökord har kombinerats på olika vis eller använts enskilt. Mycket sökresultat har 

givit internationell forskning och motsatta sökningar på svenska har gett ett begränsat 

resultat. Generellt har det inte varit svårt att hitta relevant information för min studie.   
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3.3 Metod- och materialkritik 

En nackdel med att jag har valt att presentera resultatet med hjälp av kvantitativ data 

från tidigare forskning  kan vara att den kanske inte är tillförlitlig. Detta beskriver även 

Bryman (2008) som ett stort problem med kvantitativa studier, dvs att de inte alltid är 

tillförlitliga och kan vara missledande. Detta kan påverkas av att jag litar på den 

kvantitativa datan från tidigare forksning som jag använder mig av. 

 

Jag har medvetet valt att göra en litteraturstudie. Detta eftersom att göra en kvantitativ 

eller en kvalitativ studie skulle fr.a. kräva mer tid och tillgång till rätt instrument. Detta 

skulle också kräva att man gör studien i ett fältarbete där man besöker de glaciärer som 

ska studeras.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras det resultat som undersökningen kommit fram till. 

 

4.1 Orsaker till minskning av glaciärer 

IPCC (2013) presenterar i sin rapport att anledningen till den så snabbt ökande 

avsmältningen av glaciärer, är  ökande utsläpp av växthusgaser vilket lett till global 

uppvärmning. Man redovisar också i sin rapport att glaciärerna i Himalaya är de 

glaciärer som håller på att försvinna snabbast.  Enligt Zhao m.fl. (2014) kan glaciärerna 

i Himalaya minska med 30-33 %  redan till 2050, ifall den nuvarande ökningen av 

global uppvärmning och takten av avsmältning fortsätter 

. Adhikari och Marshall (2013) menar att temperaturen måste sjunka på sommaren och 

vinternederbörden höjas för att glaciärerna inte ska försvinna helt. Genom att man 

observerat förändringar och ökning av jordens globala temperatur har man kunnat stödja 

dess påverkan på en ökad reträtt av bergsglaciärer under de senaste 100 åren.  Enligt 

Tang m.fl. (2013) så ökar jordens medeltemperatur med cirka 0.2 grader per årtionde.  

 

Salzmann m.fl. (2013) redovisade att luftfuktigheten har haft en stor påverkan på 

avsmältningen av glaciärer. Detta i och med att ökningen av växthusgasen vattenånga 

under de senaste decennierna har lett till högre luftfuktighet. Förändring av luftfuktighet 

i atmosfären har haft en bidragande effekt på varför glaciärer börjat smälta snabbare. En 

ökad luftfuktighet påverkar glaciärers negativa förändring i massbalansen.  Detta genom 

att en ökad luftfuktighet har bidragit till en ökning av inkommande långvågig strålning. 

Detta har gjort att lufttemperaturen vid jorden och glaciärernas yta har höjts och att det 

har lett till en ökad smältning av de tropiska glaciärerna. Den ökade luftfuktigheten har 

bidragit till en stor massförlust av glaciäris hos de tropiska glaciärerna(Ibid). Detta för 

att de tropiska glaciärerna reagerar snabbast på förändringar i atmosfären i och med 

deras vanligtvis små storlekar (Ibid, 2013). Vuille (2008) styrker att tropiska glaciärer 

hamnar i en obalans med det regionala klimatet. Bonnano m.fl. (2014) också hittat 

kopplingar till en högre luftfuktighet alperna. Dett har lett till att temperatursskillnader 

har höjts under de senaste årtionden och en ökad smältning hos glaciärerna i alperna.  
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4.2 Bergsglaciärers förändring sedan 1800-talet fram till 2000-

talet   

Bergsglaciärer finns över hela jorden, inom varje kontinent (Se figur 2). Figuren visar 

hur en del av bergsglaciärers uttunning ökar årligen och att större delen av glaciärerna 

håller på att minska för varje år.  Figuren visar också att några enstaka glaciärer också 

har vuxit sedan 1970-talet (Rhode, 2006). Genom att analysera bilden kan de mest 

drabbade områdena urskiljas vilket är de allra flesta bergsområden.  

 

 
Figur 2. Visar årlig uttunning från 1970-2004 (Rhode, 2006) 

 

 

I och med massbalansförändringar hos bergsglaciärer minskar de eller ökar de samtidigt 

i längd (Se figur 3). Klimatförändringar har en tydlig inverkan på glaciärers längd. 

Enligt IPCC (2007) började en allmän reträtt av glaciärer efter 1800-talet vilket sedan 

ökat bland de flesta glaciära regioner. Det som tydligt visas i figur 3 är att sedan lilla 

istidens slut i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet har kurvan av reträtt ökat 

stadigt.  Denna ökning sker fram till 1970 då det sker en kortare period då reträtten 

minskar. Vid början av 1990 ökade glaciärers reträtt generellt snabbt igen och också in 

på 2000-talet (ibid, 2007). Enligt Leclerc m.fl. (2013) var perioden 1921-1960 den 

starkaste perioden av reträtt (Se figur 3). Fortsatt menar de att man kan se samma 

mönster under perioden 1921-1960 som för perioden 1990-2010. Detta styrker IPCC 
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(2007) där man ser ökad trend i nutiden av massförlust och längdminskning bland 

glaciärer. 

 

 

Figur 3. Utvalda bergsglaciärers längdförändringar (IPCC, 2001)  
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Massbalansmätningar påbörjades på 1940-talet och först ut var Storglaciären i Sverige 

(Se figur 4). Mätningar görs på både vinterns och sommarens massbalanss, där de vita 

staplarna visar vinterbalansen och de gråa visar sommarbalansen. Genom att att räkna ut 

nettobalansen kan man få fram ifall massbalansen varit positiv eller negativ under året. 

Detta visas genom blåa staplar som visar den positiva förändringen och de röda som 

visar en negativ förändring (Se figur 4). Det diagrammet visar är att storglaciärens 

utveckling skiftat mellan årtionen, där det överlag visar en negativ massbalans med 

vissa perioder av en positiv trend. Exempel på detta är att vi kan se en stor positiv 

balans runt 1990-talets början men vid sekelskiftet har det börjat ske en negativ trend.  

 

 

Figur 4: Storglaciärens massbalans sedan 1945 (Bolin Centre Databse, 2011) 

 

Genom analyser av massbalansen kan vi se att  glaciärer som minskar årligen i 

massbalans drar sig tillbaka, alltså sker det en reträtt. Glaciärers reträtt har skett olika 

snabbt under flera perioder. Alla bergsglaciärer har inte bara visat reträtt utan vissa har 

visat en tillväxt som t.ex storglaciären kring 1990. Att de visar en tillväxt har med att 

tillskottet av snö och is från exempel nederbörd har varit mycket större än 

avsmältningen. Alltså har ackumulationsområder varit större än ablationsområdet, vilket 

har lett till tillväxt hos vissa glaciärer (Se figur 5). Enligt mätningar med hjälp av t.ex. 

ändmoräners lägen har man kunna få fram längdförändringar hos glaciärer långt tillbaka 

i tiden (Se figur 5). Enligt IPCC (2013) så har bevisen för en ökad reträtt av glaciärer på 

grund av global uppvärmning varit mer tydliga nu på senaste åren än tidigare. 

Massförlustnivåerna har för 1990-2004 varit dubbelt så höga som perioden 1961-1990. 

Detta ser man som en effekt av den nutida globala uppvärmningen (Ibid).  
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Figur 5. Längdförändringar av glaciärer i olika regioner  (IPCC, 2007). 

 

4.2.1 De Skandinaviska glaciärerna  

Enligt Trachsel & Nesje (2015) så visar glaciärerna i skandinavien olika resultat när det 

gäller massbalansförändringar (Se figur 6). Hälften av glaciärerna visar att de har sedan 

1950-talet, medan de andra visar en mer negativ förändring av massbalansen. Detta tror 

man har att göra med att de är olika typer av glaciärer. De positiva glaciärerna räknas 

som  marina glaciärer och de som visar en negativ massbalansförändring räknas som  

kontinetala glaciärer (Ibid). Detta tror man beror på att årstiderna påverkar olika 

beroende på vilken typ av glaciär det är. Påverkan av vintermassbalansen på den årliga 

massbalansen är mycket starkare än sommarens påverkan på de fyra marina  

glaciärerna. Detta betyder att det snöar mer på vintern, men att sommaren inte blivit så 

mycket varmare. För de kontinetala glaciärerna har sommarbalansen en större påverkan 

och spelar en viktigare roll (Ibid). Detta tror man kan vara en direkt effekt av den 

globala förändringen av medeltemperaturen och att sommartemperaturen har höjts 

genom tiden. Den ökade medeltemperaturen har varit mer  känslig för de kontinetala 

glaciärerna och har därför påverkats mer än marina glaciärerna (Ibid). De kontinetala 

glaciärerna har redan börjat minska och de marina har börjat visa trend på negativa 

massbalansförändringar i början av 2000-talet. Detta kommer att fortsätta och fram till 

2050-talet kan alla komma att visa en negativ massbalansförändring (Se figur 7).  Den 

negativa massbalansförändringen en kommer också att öka ännu mer fram till början av 

2100 och glaciärerna riskerar att minska kraftigt eller helt försvinna. 
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Figur 6: Årlig massbalansförändring hos de skandinaviska glaciärerna; Ålfotbreen, 

Rembesdalsskåka, Nigardsbreen, Storbreen, Hellstugubreen, Gråsubreen, Engabreen 

och Storglaciären ( Trachsel & Nesje, 2015). 

 

 

Figur 7: Beräknad massbalasförändring i framtiden för de skandinaviska glaciärerna; 

Ålfotbreen, Rembesdalsskåka, Nigardsbreen, Storbreen, Hellstugubreen, Gråsubreen, 

Engabreen och Storglaciären  (Trachsel & Nesje, 2015). 
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4.3 Vad säger klimatforskningen om framtiden? 

Bliss m.fl. (2013) visar att det kommer ske stora förändringar fram till år 2100. Man 

presenterar att många av de regioner där glaciärer finns beräknas få dramatiska 

volymförluster av glaciäris. De mest drabbade regionerna är Kanada, USA, 

Skandinavien, Norra Asien, Centraleuropa, södra Anderna och bergskedjan Kaukasus 

vid kaspiska havet. Dessa regioner antar kommer att att förlora mer än 75 % av sin 

glaciäris fram till år 2100. Radic m.fl  (2014) menar också på att många bersglaciärer 

kan försvinna helt fram till 2100 I dessa regioner beräknas de att fullständigt eller nästan 

fullständigt försvinna till början av 2100-talet och att detta kommer leda till stora 

konsekvenser för de regioner som är i behov av tillgången på vatten. 

 

Genom modeller för tre tidsperioder kan vi se att mellan 2003-2022 sker det en minskad 

avrinningstrend i de flesta regioner med glaciärer. Det visar också att det är ett fåtal 

glaciärer som har en ökande stadig avrinning, men som i senare perioder kommer att 

avta. De regioner som visar en ökande avrinning är på höga latituder och fr.a. i Arktis: 

där de flesta glaciärerna är bergsglaciärer förrutom Grönlands inlandsis. Modellerna 

visar att under sista perioden 2080-2099 så kommer alla glaciärer minska i längd och att 

minskning av längd ökar vid varje period (Bliss m.fl. 2013). Många regioner (Se tabell 

1) visar dramatiska volymförluster där särskilda områden som Västra Kanada och USA 

(klippiga bergen), Skandinavien, Asien, Alperna beräknas att förlora mer än 75 % av sin 

nuvarande glaciärvolym till 2100 (Ibid). De allra flesta regioner visar en minskad 

avrinning från glaciärerna, men där glaciärer på låga latituder visar snabbast 

minskningar. Att de allra flesta glaciärer visar en minskad avrinning har att göra med att 

avsmältningen varit mycket större än tillskottet av snö och is. Detta har lett till ökade 

volymförluster och en minskad avrinning i takt med att glaciärerna minskar i volym. 

Dessa glaciärer riskerar nästan att fullständigt förlora sin totala volym och  

volymförlusten kan bli upp till 96 % fram till 2100 för de flesta (Ibid). Npositive (i 

tabell 1) visar den procent av det glaciära området som fortfarande visar en positiv 

ökning i volym. Här kan vi också se stora skillnader mellan perioderna i takt med att 

glaciärerna minskar med åren. Glaciärer på de nordliga latituderna visar en enorm 

skillnad från perioden 2003-2022 fram till perioden 2080-2099.  
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Tabell 1: Årlig avrinning från glaciärer i alla regioner uppdelat i 3 tidsperioder (Bliss 

m.fl, 2013, S. 723) 

 

 

4.4 En hotad vattenkälla 

Bonanno m.fl. (2014) diskuterar kring hur bergsglaciärer spelar en stor roll för 

befolkningen som bor i dess avrinningsområden. Bergsglaciärer har en funktion i att 

lagra sötvatten och fungerar som en resurskälla för befolkningen nedströms. Man 

presenterar att smältningen och minskningen av glaciärer har en stor påverkan på 

glaciärers lagringskapacitet vilket i sin tur har en effekt på tillgången till vatten i dessa 

områden. Detta stödjs av Khadka m.fl. (2014) vilka visar att glaciärer och inlandsisar 

har en viktig roll, då de lagrar cirka 75 % av världens sötvatten. Vidare presenteras även 

att bergsglaciärer bara står för 0.5% av jordens glaciäris. Dock, när det kommer till 

användbart vatten så är bergsglaciärer oerhört mycket viktigare på grund av deras lägen 

i förhållande till var människor bor.  IPCC publicerade en rapport (2007), som stödjer 

att klimatförändringar kommer leda till konsekvenser för människorna som bor i 

områden vid bergsglaciärer. I sin rapport stödjer man bara inte att sötvattentillgången är 

hotad men även att det är flera andra faktorer som kan förvärras, som till exempel att 

flera olika sjukdomar kan bli allt vanligare. Enligt Tang (2013) bor 23 % av 

befolkningen i Kina i västra Kina där avrinningen från glaciärer är en viktig vattenkälla. 

Avrinningen av smältvatten bidrar också till en viktig tillgång på vatten till 
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konstbevattning. Temperaturökningen kommer att fortsätta i Kina och leda till att vid 

2050 kan de allra viktigaste glaciärerna som fungerar som vattentillgångar vara helt 

borta  (Ibid).  I början av 2000-talet och fram till 2050-talet kommer det att ske kraftig 

ökning av avsmältning, men att avrinningen av smältvatten i sydöstra Asien kommer att 

kraftigt minska i mängd beroende på att glaciärerna blir mindre (Ibid). Detta kommer 

leda till att funktionen som vattenkälla blir annorlunda och i början kan den ökade 

avsmältningen ses som en fördel för den ekonomiska utvecklingen.  Till slut kan 

tillgången komma att minska drastiskt, vilket kan leda till stora problem för 

människorna (Ibid).   

 

Vuille m.fl. (2008) visar hur viktiga glaciärer är i form av vattenkällor är för människor. 

T.ex. smältvattnet från glaciärer i Peru är viktigt för att kunna klara av de torrperioder 

som förekommer där. Men då avrinningen av smältvatten från glaciärer sker under hela 

året på grund av att glaciärerna håller på att försvinna, så kan det leda till att man inte 

får tillräcklig med vatten för att klara torrperioderna i framtiden.  

 

Enligt Thorsteinsson m.fl. (2013) är glaciärerna på de låga latituderna i riskzonen att 

förlora sin lagrinskapacitet av vatten, medan andra länder påverkas annorlunda av 

glaciärers smältning. Glaciärerna på de nordliga latituderna används som en ekonomisk 

källa för att producera el med hjälp av deras avrinning. I de nordiska länderna, Alperna, 

Kanada och USA använder man vattnet från glaciärerna till vattenkraft . I takt med att 

glaciärer drar sig tillbaka och smälter så kommer detta att drabba dem som använder 

smältvattnet som vattenkraft. I flera årtionden har smältvattnet ifrån dessa glaciärer 

fungerat som en viktig utveckling för vattenkraft och elproduktion. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att studera problemen med klimatförändringar och speciellt 

när det gäller påverkan på bergsglaciärer globalt. Genom modeller och scenarier har det 

presenterats betydande fakta på hur bergsglaciärer påverkats genom klimatförändringar. 

Den globa uppvärmningen har lett till att medeltemperaturen höjs för varje årtionde 

genom naturliga och antropogena klimatförändringar. En ökad medeltemperatur på 0.2°  

per årtionde har  skapat effekter på glaciärer. Den ökade temperaturen har förändrat 

glaciärers funktion med en stabil vinterackumulation respektive ablation under 

sommaren (Tang m.fl 2013). Istället har det blivit en negativ trend med en ökad reträtt 

av glaciärer globalt. Sedan i början på 1900-talet har man sett stora längdförändringar 

och massförluster hos glaciärer. Under Perioden 1921-1960 minskade glaciärena kanske 

som mest och man ser en liknande trend i slutet på 1900-talet och början på 2000-talet 

(Leclerc m.fl. 2013) Klimatförändringarna har redan satt stora spår hos många glaciärer 

och reträtten ökar för varje årtionde.  Modeller visar att glaciärer i de flesta regionerna  

kommer att ha dramatiska volymförluster. Många bergsglaciärer beräknas förlora upp 

till 75-90 % av sin totala volym eller försvinna helt fram till år 2100 (Bliss m.fl. 2013). 

 

En av frågeställningarna handlade om människors beroende av smältvattnet som en 

vattenresurs och hur den påverkas genom smältningen av bergsglaciärer. Flera miljoner 

människor lever i bergsområden som i Anderna och Hymalayas. Dessa kommer att stå 

inför en kraftigt försvagad vattentillförsel i och med att glaciärer minskar i storlek. Det 

är i och för sig en liten procent av världens population som är beroende av smältvatten 

från glaciärer, men om  scenarierna stämmer och glaciärer fortsätter att smälta, kommer 

det att leda till stora problem, ekonomiskt, ekologiskt och socialt för människor 

(Garrard, 2012).  Bergsglaciärer har en viktig roll med deras placering i närhet till 

människor och den mängd sötvatten de lagrar. Det handlar om dessa människors 

huvudkälla till att klara av torrperioder, få rent och drickbart vatten, bedriva jordbruk 

och industrier. I takt med klimatförändringars påverkan på glaciärer kan denna 

vattenresurs minska drasiskt. 

 

5.1 Ämnets integrering i skolan 

I det centrala innehållet att följande ska behandlas i ämnet geografi;  
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 Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser 

förändringarna får för människor, samhällen och miljön i olika delar av världen 

(Skolverket, 2011).  

 

Här finns stora möjligheter att lyfta ämnet om glaciärers situation eftersom de påverkas 

enormt av klimatförändringarna som sker idag. Den smältning som sker av glaciärer gör 

att det även får en påverkan på naturen och människor på olika vis. Enligt skolverket 

(2011) ska också skolan ha som uppdrag att ge eleverna möjlighet till att skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor utefter ett miljöperspektiv.  Detta gör 

det mer relevant att lyfta fram klimatförändringars påverkan på glaciärerna. Jag ser det 

som en stor möjlighet för flera temaarbeten och uppgifter där man kan arbeta kring 

klimatförändringar. Där man pratar om hur klimatförändringar påverkat glaciärerna 

genom tiden och speciellt hur de ser ut idag och kommer att se ut i framtiden.  Detta kan 

man göra till diskussionsfrågor där elever ska diskutera runt klimatförändingars 

konsekvenser och påverkan med hjälp av att man studerar glaciärernas föränding.  

 

Det är därför viktigt att fortsätta bedriva forskning inom detta område för att kunna visa 

hur den globala uppvärmningen påverkar naturen och oss människor. Smältningen av 

glaciärer är ett tydligt bevis för klimatförändringar och dess påverkan. Inte bara vad det 

har påverkat, utan vilka konsekvenser som har skett och vilka konsekvenser det kan ha i 

framtiden. Genom forskning om klimatförändringar och hur dessa påverkar 

bergsglaciärer och oss människor, kan vi få mer insikt i vad vi behöver förbereda oss på. 

Till exempel att havsnivån höjs, eller att vattenkällor minskar för de som är i behov av 

dem.  
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6 Sammanfattning 
 

Denna studie syftade till att undersöka klimatförändringens påverkan på bergsglaciärer, 

dessas betydelse som vattenresurser och vad det har för konsekvenser för människorna 

som bor i dessas närhet. Glaciärer täcker idag cirka 10 % av jordens landyta och finns 

på alla världens kontinenter. Dessa glaciärer bildar smältvatten som sedan strömmar ut 

och blir till en viktig vattenkälla för människor som bor i deras närhet. Bergsglaciärer 

står idag inför stora klimatförändringar,av både naturliga och antropogena orsaker  som 

bl.a. beroende på ökning av växthusgaser i atmosfären. Klimatet har också sett olika ut 

genom tiden med istider och mellanistider, vilket har påverkat glaciärernas utveckling.  

 

Resultatet visar att större delen av jordens bergsglaciärer håller på att minska för varje 

år och att de allra flesta bergsområden är drabbade. Klimatförändringar har haft en 

tydlig inverkan på glaciärers utveckling och reträtten av många glaciärer ökar allt 

snabbare. Detta har kunnats ses efter lilla istidens slut i slutet av 1800-talet och i takt 

med ökande utsläpp av växthusgaser. Det man ser idag är att de allra flesta 

bergsglaciärerna visar resultat av ökande massförluster och volymminskningar. Genom 

massbalansmätning av storglaciären i Sverige kan man se skiftande 

massbalansförändringar av vinter- och sommarbalansen genom årtionden. Alla glaciärer 

visar inte bara en reträtt, utan en del har visat en tillväxt. 

  

Modeller visar att det kommer att ske stora förändringar fram till år 2100. Mång av de 

regioner där bergsglaciärer finns beräknas att få stora volymförluster, där många kan 

komma att förlora upp till 75 % av sin glaciäris eller nästan helt försvinna fram till 2100 

(Radic, 2014). Detta beror på att temperaturen i framtiden kommer att öka globalt i takt 

med de ökande klimatförändringarna. I takt med att bergsglaciärer minskar i volym så 

kommer det att drabba avrinningen av smältvatten. Detta kommer även att orsaka en 

minskande lagrinskapacitet. Glaciärer inkl. Antarktis och Grönlands inlandsisar lagrar 

cirka 75 % av världens sötvatten och innehåller en stor mängd användbart vatten för 

människor som i behov av det som en vattenresurs. I framtiden kommer bergsglaciärers 

minskningar leda till stora konsekvenser för människornas tillgång till vatten. 
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