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Sammanfattning: Vulkanisk aktivitet har sedan längre observerats ha en stor påverkan på klimatet. Svavelaeroso-
ler från utbrott bildar molntäcken som kan sprida sig runt globen och hindrar en del solstrålar från att nå markytan. 

Till följd av detta sker en temperaturminskning av marknära luft under det område som molnet täcker. Den här kan-
didatuppsatsen reder ut skillnaden mellan inverkan på klimatet samt atmosfärcirkulationen från vulkanutbrott på låg 

respektive hög latitud. Forskning visar att direkt samt indirekt inverkan på klimatet och atmosfärcirkulationen avvi-
ker sig beroende på var i världen utbrotten sker. Utbrott på låga latituder anses generellt ha en större påverkan än 

utbrott som sker på höga latituder. Anledningen till detta är bland annat att aerosolerna kan sprida sig längre bort, 
till skillnad från höglatudinella utbrott där aerosolerna oftast koncentreras vid den norra eller södra hemisfären. 
Resultaten antyder på att Lakis utbrott på Island (höglatitudinell) hade en betydligt mindre klimatpåverkan än Tam-

boras i Indonesien och Pinatubos i Filippinerna (låglatitudinella). Andra fenomen och atmosfärcirkulationsmönster 
som har en betydande klimatpåverkan är den Nordatlantiska Oscillationen (NAO) och El Niño-Sydlig Oscillation 

(ENSO). 



 

 

Abstract 

Fanni Végvári 

Végvári, F., 2019: Volcanic impact on the climate and atmosphere circulation: A literature study that compares 

volcanism on low and high latitudes. Dissertations in Geology at Lund University, No. 575, 13 pp. 15 hp (15 ECTS 
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Abstract: Volcanic activity has long been observed to have a great impact on climate. Sulfate aerosols from an 
eruption form aerosol clouds that can spread around the globe and prevent some solar radiation from reaching the 

surface of the Earth. As a result, there will be a reduction of the surface air temperature below the aerosol cloud. 
This bachelor thesis discusses the difference between the impact on the climate and atmospheric circulation from 

volcanic eruptions on low versus high latitude. Research shows that direct and indirect impact on climate and at-
mosphere circulation deviates depending on the location of the eruption. Eruptions on low latitudes are considered 

to have a generally bigger impact than those on high latitudes. The reason behind this is that the aerosols can spread 
longer distances, in contrast to eruptions on high latitudes where the aerosols are concentrated at the northern or 
southern hemisphere. The results suggest that the Laki eruption on Iceland (highlatitudinal) had less climate impact 

than the Tambora eruption in Indonesia and the Pinatubo eruption in the Philippines (lowlatitudinal). Other phe-
nomenon and atmospheric circulation patterns that have a great impact on the climate is the North Atlantic Oscilla-

tion (NAO) and El Niño-Southern Oscillation (ENSO). 
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1  Introduktion 
Vulkaniska utbrott har sedan länge varit en viktig na-

turlig episodisk påverkan på klimatförändringar och 

har påvisats generera responser i klimatsystemet 

(McCormick 1995; Robock 2015). Vissa stora explo-

siva vulkanutbrott slungar ut mycket stora mängder 

svavel i stratosfären som ombildas till svavelsyra och 

sulfataerosoler. Dessa aerosoler stannar i den nedre 

stratosfären 1-3 år efter utbrottet där de absorberar och 

reflekterar inkommande solstrålning (Robock 2000). 

Detta leder till avvikelser i jordens strålningsbalans 

som kan kyla jordytan med flera grader (Robock 2000; 

Payne & Egan 2019). Flera fall av extraordinärt kalla 

vintrar under historisk tid har varit förknippade med 

vulkanutbrott, t.ex. 1816 "året utan sommar” efter 

Tamboras utbrott i Indonesien (Stothers 1984; Brönni-

man & Krämer 2016). Utöver den totala avkylningsef-

fekten påverkar den här typen av vulkanutbrott också 

vindmönstret på olika sätt beroende på var de äger 

rum. Utbrott nära ekvatorn stärker västvindarna över 

Nordatlanten, medan nya studier tyder på att utbrott på 

höga latituder (t.ex. på Island) försvagar västvindarna. 

 Syftet med detta arbete är att reda ut skillnaden 
mellan vulkanutbrott på höga respektive låga latituder 

och hur dessa har påverkat klimatet och atmosfärcirku-
lationen. Frågeställningen som arbetet ska besvara är 

därmed vilken inverkan vulkanutbrott har på klimatet 
och atmosfärcirkulationen beroende på vilken latitud 
som utbrottet sker på och identifiera skillnaderna mel-

lan de olika utbrottens inverkan. 

 
1.1 Metod 
Följande kandidatarbete är en litteraturstudie som be-
handlar och sammanfattar olika studiers resultat om 

vulkanisk inverkan på klimatet och atmosfärcirkulat-
ionen. De mest centrala observationer och teorier om 

direkt respektive indirekt inverkan beskrivs och disku-
teras i kapitlen nedan. Fokus har varit på studier från 

tre olika vulkaner som har haft utbrott mellan åren 
1783 och 1991 på varierande latituder; Laki på Island, 
Pinatubo i Filippinerna och Tambora i Indonesien. 

 

2 Bakgrund 
Beroende på utbrottets magnitud kan olika vulkanut-

brott generera olika inverkan på klimatet samt atmo-
sfärcirkulationen. Nedan beskrivs den direkta respek-
tive indirekta inverkan av stora vulkanutbrott. 

 

2.1 Direkt inverkan 
Vid vulkanutbrott sprutas stora mängder gaser och 

partiklar i atmosfären (Robock 2000). Av alla gaser 

och partiklar är det främst svavelgaser, oftast i form av 

SO2, som har en signifikant inverkan på klimatet 

(Pollack et al. 1976; Rampino & Self 1984; Robock 

2000; Brönniman & Krämer 2016). Svavelgas reagerar 

med OH och H2O i atmosfären och omvandlas inom 

ett par veckors tid till sulfataersoler (H2SO4), en pro-

cess som påverkar molnbildningen (Robock 2000; 

Chenet et al. 2005; Sigl et al. 2015). Aerosoler samlas 

i stora molntäcken som hindrar solstrålar att penetrera 

igenom, då en del av solstrålarna reflekteras tillbaka ut 

i rymden eller absorberas av molnet (Robock 2000). 

Aerosolmolnet absorberar även terrestra strålar som 

reflekteras tillbaka från markytan och värmer upp den 

lägre delen av stratosfären (Robock 2000). Direkt un-

der molnet i den lägre troposfären och vid markytan 

sker det en temperaturminskning av luften (Robock 

2000; Chenet et al. 2005; Sigl et al. 2015). Den lägre 

stratosfären hettas upp mer i tropikerna än vid polerna 

på grund av vinkeln av inkommande solstrålning 

(Robock 2000). Ovan beskrivna yttemperaturavvikel-

ser av den lägre troposfären finns även under normala 

förhållanden, därför är det viktigt att urskilja dessa 

från vulkanisk aktivitet vid simuleringar (Parker et al. 

1996). 

 Klimatpåverkans effekt beror på utbrottets magni-

tud, vilken altitud som aerosolerna hamnar i samt 
vindmönstret under tiden som aerosolerna befinner sig 

i atmosfären (Brönniman & Krämer 2016; Payne & 
Egan 2019). Dessutom utgör ett tjockare aerosoltäcke 

en större klimatpåverkan (Payne & Egan 2019). Effek-
ten av strålningsbalansen är ytterligare beroende på 
aerosolernas livstid i atmosfären, deras utbredning och 

partiklarnas storleksfördelning (Toohey et al. 2019). I 
troposfären har aerosolerna en livslängd på några 

veckor och deponeras relativt snabbt till markytan ef-
ter utbrottet. Hamnar aerosolerna i stratosfären där 

deras livslängd är upp till några år, kan aerosolerna 
spridas långa sträckor och ha en global påverkan på 

klimatet (Robock 2000). Aerosolernas spridning beror 
främst på vindhastigheten och vindriktningen på höga 
altituder (Grattan & Pyatt 1994). Figur 1 illustrerar de 

essentiella strålningsprocesserna som påverkas av ett 
stratosfäriskt aerosolmoln från ett stort explosivt ut-

brott.  

 

2.2 Indirekt inverkan 
2.2.1 NAO 

Påföljande vinter på norra hemisfären efter ett tropiskt 

utbrott har en avvikande klimatrespons från utbrott på 

höga latituder (Robock 2000). Utbrott som sker vid 

låga latituder värmer upp den lägre stratosfären i tropi-

kerna mer än vid polerna. Detta resulterar i en förstärkt 

pol-till-ekvator temperaturgradient, som förstärks vid 

nordhemisfärisk vinter (Robock 2000). En förstärkt 

temperaturgradient producerar en starkare polar jet-

ström som fångar upp den stratosfäriska cirkulationens 

vågenergi (Robock 2000; Wanner et al. 2001). Ett ka-

raktäristiskt stillastående vågmönster bildas, Nordat-

lantiska Oscillationen (NAO). Istället för en typisk 

nedkylning av yttemperaturen, producerar detta våg-

mönster vinteruppvärmning över norra hemisfären och 

dominerar vintercirkulationen (Robock & Mao 1992;  

Robock 2000). 

NAO kan vara i antingen en positiv eller negativ 
fas (Wanner et al. 2001). Faserna beskriver styrkan av 
cirkulationsmönstret. Positiv NAO (NAO+) innebär en 
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förstärkt tryckgradient mellan tropikerna och nordpo-
len på grund av temperaturskillnaden i stratosfären 
(Robock 2000). En starkare gradient leder till starkare 
och fler nordvästliga vindar, som ger upphov till rik 
nederbörd i Skottland och sydvästra Norge (Wanner et 
al. 2001). Vid negativ NAO (NAO-) är gradienten 
mindre påtaglig och resulterar i svagare västliga vindar 
som dessutom är placerade längre söderut. NAO- ge-
nererar kraftig nederbörd över Mediterrana områden 
och Svarta havet (Wanner et al. 2001). Figur 2 illustre-
rar den indirekta inverkan vid utbrott på låga och höga 
latituder, där NAO är positiv för utbrott vid låga latitu-
der samt negativ vid höga latituder. 

 
2.2.2 ENSO 
El Niño-Sydliga Oscillationen (ENSO) är en av de 

viktigaste naturliga fenomen som påverkar det globala 

klimatet och har en cyklicitet på 2-7 år (Liu et al. 

2018; Sun et al. 2019). Likt NAO, har även ENSO två 

olika faser; en varm fas som kallas El Niño och en kall 

fas som kallas La Niña (Sun et al. 2019). Vid El Niño 

värms havsytan upp vid tropiska Stilla havet som för-

skjuter atmosfärcirkulationen. Reducerad nederbörd 

sker över Indonesien och Australien, medan kraftig 

nederbörd och tropiska cykloner formas över ekvatori-

ella Stilla havet. Passadvindarna som typiskt blåser 

från öster till väster längs med ekvatorn försvagas eller 

ändrar vindriktning under El Niño. La Niña är det mot-

satta, den kalla fasen av ENSO där havsytan är kallare 

än vanligt. Passadvindarna förstärks och är mer ihål-

liga och tar med sig mer nederbörd in mot Australien 

samt Sydostasien, medan Sydamerika drabbas av 

torka. 

 Explosiva utbrott anses kunna framkalla eller öka 

möjligheten till El Niño-event (Lui et al 2018; Sun et 

al. 2019). Den starkare nedkylningen på nordhemisä-

riska kontinenten vid utbrott på låga latituder medför i 

en förändring i temperaturgradienten vilket tvingar en 

migration av den intertropiska konvergenszonen 

(ITCZ) längre söderut mot ekvatorn (Pausata et al 

2015; Lui et al. 2018; Sun et al. 2019). 

 

3 Resultat 
Nedan presenteras resultaten från tidigare nämnda 
vulkanutbrott genom tidigare studiers simulationer 

samt data och specifikt hur de har påverkat klimatet 
samt atmosfärcirkulationen. 

 

3.1 Laki 
År 1783 hade Laki ett stort vulkanutbrott på Island 

(Stothers 1996). Utbrottsplatsen befinner sig på en 

25km lång basaltisk sprickzon (Chenet et al. 2005; 

Fig. 1. Schematisk bild över ett vulkanutbrott, dess partiklar som injekteras ut i atmosfären och hur det påverkar klimatet i 

närområdet. Utbrott som ger upphov till troposfäriska aerosoler har en kort livslängd och deponeras snabbt. Stratosfäriska 

aerosoler har en längre livstid och kan spridas globalt och därmed ha en större klimatpåverkan. Aerosoltäcket hindrar vissa 

solstrålar att penetrera igenom via absorption eller reflektion, vilket bidrar till en temperaturminskning av yttemperaturen 

under molnet och en ökad temperatur av den lägre stratosfären. Illustrationen är tagen från Robock 2000.  
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Stothers 1996). Utbrottet varade i åtta månader (juni 

1783 – februari 1784) där det skedde 10 utbrott under 

de första fem månaderna med en kort explosiv fas där 

gaser och aska emitterades ut i atmosfären (Chenet et 

al. 2005). Vatten från sprickzonen bidrog till att det 

mesta av svavelgaserna (SO2) omvandlades direkt till 

H2SO4 (Thordarson & Self 2003). Kolumnen av aska 

ska ha varit 13km hög, med en stor injektion i den 

lägre stratosfären och spridit sig i norra hemisfären 

med hjälp av den starka polara jetströmmen 

(Thordarson & Self 2003; Chenet et al. 2005). Enligt 

Stothers (1996) beskriver ögonvittnen hur pass långt 

aerosolmolnet kunde observeras. Från västra Skottland 

vidare till Europa, norra Afrika och Syrien. Detta har 

bekräftats genom detektering av förhöjda halter av 

svavelsyra i isborrkärnor på Grönland under åren 1783

–84 (Stothers 1996).  

 Aerosolerna som injekteras från sprickliga vulka-
ner har dock oftast inte kapaciteten till att kunna pene-

trera stratosfären (Grattan & Pyatt 1994). Trots att 
aerosoler anses ha penetrerat stratosfären, uppskattar 

Stothers et al (1986) att det inte var särskilt mycket 
som kan ha penetrerat. Enligt Thordarson & Self 

(2003) ska mindre än 10% av askan deponerats längre 
bort än 10km från utbrottets läge. Detta bekräftar var-
för det mesta av disen hade försvunnit från den euro-

peiska kontinenten vid slutet av året då utbrottet sked-
de (Stothers 1996). Highwood & Stevenson (2003) har 

påvisat att troposfäriska aerosoler kan ha en betydande 
påverkan på klimatet vid utbrottets hemisfär och på 

säsongen som utbrottet sker på. Anledningen till detta 
kan vara att aerosolmolnet orsakar stora och vid-

spridda störningar i strålningsbalansen som påverkar 
mer än vad man tidigare trott och ett stadigt läge av 
troposfäriska aerosoler (Highwood & Stevenson 

2003). Under de första månaderna påvisas ingen för-
ändring i strålningsbalansen vid ekvatorn och plymen 

verkar vara koncentrerad vid norra hemisfären 
(Pausata et al. 2015). Efterföljande vinter var den kall-

aste som registrerats i flertalet länder i Europa, Norda-
merika och Japan på grund av dimman från aerosol-
molnet (Stothers 1996; Thordarson & Self 2003). 

Sommaren 1783 på Island hade kalla och hårda förhål-
landen, i Europa och norra Amerika blev det en varm 

sommar (Highwood & Stevenson 2003). Resten av 
året 1783 var ovanlig och extrem; torrt och varmt i 

norra Europa, relativt normala förhållanden i centrala 
och östra Europa och snöfall i Ryssland (Thordarson 

& Self 2003). De följande tre åren efter Lakis utbrott 
var väl under medelyttemperaturen i Europa och norra 
Amerika, de kallaste åren under senare delen av 1700-

talet (Thordarson & Self 2003). Inga temperaturano-
malier från södra hemisfären antyder endast på att en 

ökning av sulfataerosoler över större delen av norra 
hemisfären, slutsatsen dras att det enbart skedde en 

regional temperaturändring vid norra hemisfären 
(Highwood & Stevenson 2003). 

 
3.2 Tambora 
Tambora hade ett utbrott i Indonesien i april år 1815, 
det största utbrottet i historisk tid som injekterade sex 
gånger mer svavel i stratosfären än Pinatubo (Stothers 
1984; Oppenheimer 2003). Kolumnen ska ha varit hela 
43km hög, vilket är baserat på spridningen av tefraav-
lagringar (Brönniman & Krämer 2016). Svavel ska ha 
oxiderats inom några veckors tid till sulfataerosoler 
(Stothers 1984; Brönniman & Krämer 2016). De finare 
aerosolpartiklarna ska ha injekterats i stratosfären och 
spridit sig globalt, medan de grövre partiklarna ska ha 
fallit ner med nederbörd inom de första veckorna efter 
utbrottet (Stothers 1984). Den negativa strålningsba-
lansen resulterade i en global nedkylning (Brönniman 
& Krämer 2016). I västra och centrala Europa samt 
Amerika var sommaren betydligt kallare än normalt, 
året 1816 kom till att kallas ”året utan som-
mar” (Stothers 1984; Brönniman & Krämer 2016). 
Nordvästliga vindar transporterade snö och frost till 
Nya England, nordöstra Amerika, samt Kanada och 
förde även kraftigt skyfall till västra Europa (Stothers 

Fig. 2. A. Schematisk bild över förhållandena för ett vul-

kanutbrott vid ekvatorn. Aerosolmolnet ger upphov till stra-
tosfärisk uppvärmning som producerar en pol-till-ekvator 
temperaturgradient som i sin tur ökar tryckgradienten och 
förstärker jetströmmen. B Schematisk bild över förhållan-
dena för ett vulkanutbrott vid norra hemisfären. Den strato-
sfäriska uppvärmningen är mindre och ger upphov till en 
svagare pol-till-ekvator temperaturgradient, vilket innebär att 
tryckgradienten inte är lika markant och istället försvagar 
jetströmmen. Bild A är baserad på Robocks (2000) figur och 
inspirerade figur B. 

A 

B 
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1984). De starka sydvästliga monsunvindarna som drar 
sig in mot västra Afrika och Indien reducerades och 
gav till följd svagare monsuner (Stothers 1984; 
Brönniman & Krämer 2016).  
 
3.3 Pinatubo 
År 1991 i Filippinerna hade Pinatubo ett utbrott, som 

är den näststörsta störningen i atmosfären på århundra-

det, efter Tamboras utbrott år 1815 (McCormick et al. 

1995). Kolumnen ska ha stigit till 34 km höjd. Pina-

tubo producerade en global temperaturminskning på ca 

0,3 – 0,5  ̊C som varade under 2 år (Highwood & Ste-

venson 2003). Sulfataerosolerna ska ha spridit sig mot 

polerna från ekvatorn, cirkulerat jorden på tre veckors 

tid och täckt hela globen i januari 1992 (Parker et al. 

1996; Robock 2000). Parker et al. (1996) upptäckte en 

global nedkylning av lägre och mitten av troposfären 

på 0.5  ̊C mellan utbrottet och sommaren år 1992 på 

norra hemisfären. Nedkylningsmaximum observerades 

vara ungefär ett år efter utbrottet (Robock & Mao 

1992). En indikation på en temporär vinteruppvärm-

ning på norra hemisfären upptäcktes av Parker et al. 

(1996) och Robock (2000), värmen var koncentrerad 

över kontinenterna på grund av avvikelser i atmosfär-

cirkulationen efter Pinatubos utbrott. 

 En stark anticyklonisk tryckanomali centrerades 
över de brittiska öarna, vilket resulterade i en ad-
vektion av varm luft tvärs över Skandinavien. En posi-

tiv temperaturanomali längre söderut fortsatte på 
grund av advektion tillsammans med ett sydligt till-

flöde i centrala Asien (Parker et al. 1996). 
 

4 Diskussion 
Diskussionen jämför två figurer från Robock (2000) 

och Pausata et al. (2015) som båda visar den globala 

yttemperaturanomalin för nordhemisfärisk vinter. Ob-

servationer från äldre stora låglatudinella utbrott som 

Laki saknas, därför använder forskare sig av modell-

körningar som kan simulera tidigare vulkanutbrott. 

 Vinteruppvärmningsmönstret illustreras i figur 3 

som visar den globala yttemperaturanomalin under 

nordhemisfärisk vinter efter Pinatubos utbrott 1991. 

Positiva temperaturanomalier kan observeras över 

Nordamerika och Europa samt negativa temperatur-

anomalier över Grönland. Dessa förhållanden är ty-

piska för vulkanutbrott på låga latituder som genererar 

en positiv NAO-fas (Robock 2000). Figur 4 är en mo-

dellkörning från ett utbrott på hög latitud som visar 

förhållanden tvärtom till det som kan observeras i fi-

gur 3. Negativa temperaturanomalier kan ses över 

Nordamerika och Europa. Pausata et al. (2015) tolkar  

resultatet som en El Niño-liknande anomali som orsa-

kas av nedkylningen på norra hemisfären. Den asym-

metriska nedkylningen medför en sydlig riktning av 

ITCZ mot ekvatorn. Den negativa temperaturanomalin 

stämmer även överens med andra studier där nedkyl-

ning upptäcktes över Europa samt Nordamerika efter 

Lakis utbrott på Island 1783 (Stothers 1996; Thordar-

son & Self 2003). Dock är det viktigt att nämna att 

resultaten från Pausata et al. (2015) är från en modell-

körning och resultaten kan därmed vara bristfälliga.  

 Robock (2000) testade en modellkörning lik den 

som visas i figur 3, fast exkluderade vulkanisk aerosol-

påverkan. Simulationen visade då endast ENSO-

mönster, vilket inte matchade det som ses i figur 3. 

Detta ledde till en konklusion att vinteruppvärmnings-

mönstret över Nordamerika och Europa inte berodde 

på ENSO-anomalier utan på en ökad stratosfärisk 

strömvirvel producerad av en ökad temperaturgradient 

mellan ekvatorn och polerna som orsakades av vulka-

niska sulfataerosoler i stratosfären (Robock 2000). Jag 

föreslår att det dessutom finns en liknelse till en nega-

tiv NAO-fas som Pausata et al. (2015) inte diskuterar i 

studien (se figur 4). Vid utbrott på höga latituder mins-

kas pol-till-ekvator temperaturgradienten i stratosfären 

och försvagar jetströmmen som i sin tur bidrar till en 

negativ NAO-fas (Robock 2000). Denna teori har ännu 

inte kunnat bekräftats, men Oman et al. (2006) har 

med hjälp av förbättrade modellkörningar bekräftat att 

vinteruppvärmningsmönstret på hög latitud är motsatt 

till den som produceras vid låga latituders vulkanut-

brott. Dessutom håller Robock (2000) på att testa yt-

terligare modellkörningar för att undersöka djupare.  
 Det krävs mer forskning om kring klimatpåver-

kan av vulkanisk aktivitet för att få en bättre förståelse 
av dess innebörd. Uppdatering av temperaturerrekon-
struktioner och korrelation med andra existerande mo-
dellkörningar samt simuleringar är en bra metod som 
kan ytterligare bekräfta eller avkasta teorin 
(Luterbacher et al. 2016). Nya och flera modellkör-
ningar samt historiska arkiv från flera vulkanutbrott än 
de som nämns i arbetet kan även vara viktiga för att 
utvinna mer information om hur klimatet och atmo-
sfärcirkulationen har och kan påverkas efter vulkanut-
brott (Luterbacher et al 2016). 

 

5 Slutsatser 
Studier om vulkanisk inverkan på klimatet och atmo-
sfärcirkulationen är viktigt då det kan hjälpa till att 
förstå risken med klimatkatastrofer och extremt väder, 

då utbrott sker episodiskt. I det här arbetet har det re-
dogjorts för vilka skillnader som finns mellan inverkan 

på klimatet och atmosfärcirkulationen beroende på 
vilken latitud vulkanutbrott sker på. Skillnaden mellan 

högltitudinella och låglatudinella utbrott är signifikant. 
Studier visar på att utbrott på låga latituder har en 

större inverkan på klimatet då sulfataerosolerna har en 
global spridning som bidrar till en stor störning i strål-
ningsbalansen och ökar temperaturgradienten i strato-

sfären, vilket i sin tur leder till en förstärkning av jet-
strömmen och bidrar till en positiv NAO-fas. Utbrott 

på höga latituder har visat på en mindre inverkan på 
klimatet på grund av en koncentration sulfataerosoler 

vid norra hemisfären som bidrar till en mindre markant 
temperaturgradient som istället försvagar jetströmmen. 
Jag förslår att utbrott på höga latituder har en an-

norlunda effekt till utbrott på låga latituder, där höga 
utbrott eventuellt kan ge upphov till en negativ NAO- 



 

Fig. 3. Illustrerar den globala yttemperaturenanomalin vid nordhemisfärisk vinter efter Pinatubos utbrott år 1991. 
Mönstret är typiskt efter ett stort tropiskt utbrott, med positiva anomalier över Nordamerika, Europa, Sibirien och 
negativa anomalier över Alaska, Grönland, Mellanöstern och Kina. Figur tagen från Robock 2000. 

Fig. 4. Illustrerar den globala yttemperaturanomalin vid nordhemisfärisk vinter från ett stort utbrott på hög lati-
tud, likt Laki. Negativa anomalier visas över Nordamerika och Europa. Figur tagen från Pausata et al. 2015. 

11 



 

 

fas. Dock krävs mer forskning inom ämnet för att få en 
djupare insikt till hur vulkanisk aktivitet kan klimatet 

och atmosfärcirkulationen. Fler modellkörningar samt 
klimatrekonstruktioner tillsammans med uppdatering av 

historiska arkiv är några exempel på förbättringsmöjlig-
heter. 
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