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Sammanfattning: Ett av de viktigaste områdena inom klimatologi idag är utvecklingen av klimatmodeller. För att 
utvärdera hur bra en viss klimatmodell fungerar utförs jämförelser med klimatrekonstruktioner baserade på proxy-
data, vilket är indirekt klimatinformation som kan fås från klimatarkiv. Syftet med denna studie är att undersöka 
klimatmodellers förmåga att återskapa klimatet i Nordatlanten-regionen under det senaste årtusendet och undersöka 
vilka externa påverkansfaktorer och intern samverkan i klimatsystemet som kan ha gett upphov till klimatföränd-
ringarna. Som tydliga referensperioder används de väldokumenterade klimatperioderna den medeltida värmeperi-
oden (cirka 900-1250) och den lilla istiden (cirka 1450-1850).  I denna studie jämförs klimatmodellkörningen 
mil0010 från Jungclaus et al. (2010) med trädringsdata från 8 olika platser i centrala och norra Europa från Wilson 
et al. (2016) och δ18O-data från isborrkärnorna DYE3, GRIP och Crete på Grönland från Vinther et al. (2010). Mo-
dellkörningen mil0010 från Jungclaus et al. (2010) korrelerar lågt med all proxy-data. Intressant skulle därför vara 
att jämföra proxy-datan med andra modellkörningar från Jungclaus et al. (2010). Ett varmare klimat under den me-
deltida värmeperioden ses i all data från Grönland, medan den lilla istiden är mindre väldefinierad för Grönland. På 
den europeiska kontinenten ses ett varmare klimat under den medeltida värmeperioden och en mer tydlig lilla istid 
än på Grönland.  
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Abstract: One of the most important areas in climatology today is the development of climate models. To evaluate 
how well a particular climate model is working it is compared with climate reconstructions based on proxy-data, 
which is indirect climate information that can be obtained from climate archives. The aim of this study is to investi-
gate the ability of climate models to recreate the climate in the North Atlantic region during the last millennium and 
investigate which external forcings and internal variability in the climate system that have contributed to climate 
change. As reference periods the well-documented climate periods the Medieval Warm Period (~900-1250) and the 
Little Ice Age (~1450-1850) are used. This study compares climate model run mil0010 by Jungclaus et al. (2010) 
with tree ring data from 8 different sites in central and northern Europe by Wilson et al. (2016) and δ18O-data from 
the icecores DYE3, GRIP and Crete from Greenland by Vinther et al. (2010). The climate model run mil0010 by 
Jungclaus et al. (2010) shows low correlations with all  proxy-data. Hence it would be interestening to compare the 
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mate during the Medieval Warm Period, but a less well-defined Little Ice Age. The data from Europe shows a 
warmer climate during the Medieval Warm Period and a more distinguished Little Ice Age compared to Greenland.   
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1  Introduktion  
1.1 Syfte och frågeställning 
 Under det senaste decenniet har många klimatre-
konstruktioner genom proxy-data gjorts och klimatmo-
deller skapats för att på ett bättre sätt beskriva klimat- 
och väderförhållanden i Nordatlanten-regionen under 
det senaste årtusendet och deras bakomliggande orsa-
ker. Andréasson red. (2015) beskriver proxy-data som 
indirekt klimatinformation som kan fås från klimatar-
kiv. Klimatmodeller är datorsimuleringar av klimatet 
som försöker reproducera klimatet på ett så bra sätt 
som möjligt. Syftet med denna rapport är att jämföra 
hur bra klimatvariationerna i Nordatlanten-regionen 
under de senaste 1000 åren kan beskrivas med klimat-
modeller och undersöka vilka externa påverkansfak-
torer och intern samverkan i klimatsystemet som kan 
ha gett upphov till klimatvariationerna. En specifik 
målsättning är att i datan identifiera indikationer på två 
förhållandevis välundersökta klimatperioder under de 
senaste 1000 åren: den medeltida värmeperioden 
(cirka 900-1250) och den lilla istiden (cirka 1450-
1850). Dessa två klimatperioder syns tydligt i proxy-
data från norra hemisfären och kan därför användas 
som goda indikator på hur bra klimatmodeller är på att 
beskriva klimatet.    

1.2 Bakgrund 
1.2.1  Variationer i solaktivitet 
 Solens aktivitet varierar cykliskt på skalan 10-100 
år (Benestad, 2006). 11-årscykeln är den kortaste 
kända cykeln i solens utstrålning (Andréasson red., 
2015). Det är variationer i solens magnetiska aktivitet 
som ger upphov till denna strålningscykel. Eftersom 
11-års cykeln endast medför instrålningsvariationer på 
mindre än 0,1 % så anses den ha en försumbar effekt 
på jordens klimat. Den magnetiska aktiviteten ger även 
upphov till variationer i förekomsten av solfläckar. Ju 
mer magnetisk aktiv solen är, desto fler solfläckar fö-
rekommer. 
 Perioden mellan 1645 och 1715 kännetecknas av 
ett lågt antal solfläckar och har därför fått namnet 
Maunders Minimum (Benestad, 2006). Solfläckarna 
under Maunders Minimum har vanligtvis en längd på 
cirka 30 år och kännetecknas av att de har en assym-
metrisk, latitudinell fördelning. Detta kan bero på för-
ändringar i de drivande magnetfälten och är en unik 
egenskap för det stora minimat under Maunders Mini-
mum. Maunders minimum är inte det enda stora mini-
mat som har förekommit, men det enda som har obser-
verats med teleskop (Carrasco et al., 2018).  Denna 
observerade period med minimal solaktivitet bestyrker 
därför slutsatsen att solaktiviteten korrelerar med tem-
peraturerna i den norra tempererade zonen (Eddy, 
1976). Högre solaktivitet ger upphov till ett varmare 
klimat och lägre solaktivitet ger upphov till ett kallare 
klimat. 
 Ozonskiktet blir generellt tunnare ju högre solin-
strålningen är eftersom UV-strålning degraderar ozon 
kemiskt (Shindell et al., 2001). Ozonhalten ökar därför 
i den övre stratosfären när solaktiviteten är låg under 
Maunders Minimum. Detta leder till att ozonhalten 
minskar i den undre stratosfären och att det uppstår en 
negativ strålningsbalans. Denna mekanism anses ha 
haft betydelse för strålningsbalansen, särskilt för tiden 

innan industrialiseringen (Shindell et al., 2001).  

1.2.2  Växthuseffekten 
 Med växthuseffekten menas att växthusgaser, som 
exempelvis koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) och 
metan (CH4) släpper igenom den kortvågiga strålning-
en från solen men absorberar en del av den långviga 
strålningen som går ut från jorden (Andréasson red., 
2015). Detta medför en uppvärmning av atmosfären 
och jordytan på (Fig. 1). Jämfört med jorden utan at-
mosfär höjer växthuseffekten jordens medeltemperatur 
med cirka 30ºC vilket gör den fundamental för livet på 
jorden. Växthuseffekten påverkas av moln eftersom 
dessa, beroende på molnens höjd, kan förstärka växt-
huseffekten eller försvaga den genom att ge upphov 
till en albedoeffekt. För höga moln dominerar molnens 
förstärkande förmåga av växthuseffekten, vilket leder 
till att höga moln har en värmande effekt. För låga 
moln dominerar albedoeffekten, vilket leder till att 
dessa har en kylande effekt. 
 Houghton (2009) hävdar att växthuseffekten har 
spelat en försumbar roll för klimatet innan 1800-talet 
eftersom koncentrationen av växthusgaser nästan var 
konstant innan denna period. Koldioxidkoncentration-
en i atmosfären varierade till exempel med mindre än 
3 % innan år 1800. Efter industrialiseringen i början på 
1800-talet har växthuseffekten förstärkts betydligt av 
människan genom utsläpp av växthusgaser som koldi-
oxid. Pages 2k consortium (2019) ser två större trender 
för klimatet under 1900-talet. Den första beskriver 
uppvärmningen i början av 1900-talet som en kombi-
nation av antropogen påverkan och intern samverkan i 
klimatsystemet. Den andra beskriver perioden från 
1970-talet till idag, vilken kännetecknas av en kraftig 
uppvärmning. Båda trenderna överstiger alla uppvärm-
ningstrender innan industrialiseringen betydligt.    

Fig. 1. Schematisk bild över växthuseffekten. Kortvågig 
strålning från solen reflekteras av jorden och dess atmo-
sfär. En viss del av strålningen absorberas av jordytan 
och värmer den. Långvågig strålning emitteras av jorden 
och absorberas och skickas tillbaka mot jorden av växt-
husgaser och moln, vilket leder till att jordytan och den 
nedre atmosfären värms upp. Från Houghton (2009). 
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1.2.3  Orbitalt drivna instrålningsvariationer 

 Jordens omloppsbana och planeternas rörelser runt 
solen påverkar solinstrålningen mellan latituder och 
årstider (Andréasson red., 2015). Variationer i jordba-
nans excentricitet innebär att jordbanans form med en 
cyklicitet på cirka 100 000 år skiftar från att vara cir-
kulär till att bli mer elliptisk, vilket leder till variation-
er i mängden solinstrålning till jorden. Jordaxelns lut-
ning varierar mellan cirka 22,5° och 24,5 ° med en 
cyklicitet på 41 000 år, vilket leder till att amplituden i 
mängden solinstrålning förändras successivt på en viss 
plats. Temperaturkontrasterna mellan vinter och som-
mar, som styrs av jordaxelns lutning, förändras därmed 
också enligt ett regelbundet mönster. Förändringar i 
precession innebär att jordaxelns riktning ändrar sig 
något med en cyklicitet på 23 000 år. Detta har till 
följd att jordens position förskjuts successivt vid tid-
punkten för vinter- och sommarsolståndet. De orbitalt 
drivna instrålningsvariationerna anses ha en stor inver-
kan på klimatet under kvartärtiden.  
 
1.2.4  Vulkanisk aktivitet 
 Vulkaner har en stor påverkan på atmosfären och 
generellt högre påverkan ju närmare ekvatorn de har 
sina utbrott och ju starkare utbrotten är (Benestad, 
2006). Den atmosfäriska transparensen påverkas av 
kol och svavel som slungas ut vid ett vulkanutbrott, 
vilket leder till att även strålningsbalansen på jorden 
påverkas. Gaserna och stoftet som slungas upp vid ett 
vulkanutbrott har både en värmande och en kylande 
effekt, eftersom aerosoler kan ge en svag växthusef-
fekt men även en albedoeffekt. Generellt ger mindre 
partiklar i storleksordningen r < 1 µm upphov till en 
albedoeffekt medan större partiklar ger en ökad växt-
huseffekt. Större partiklar med r ≥ 1 µm faller dessu-
tom ner mot marken med cirka 2 km/månad medan de 
mindre partiklarna kan hålla sig svävande i atmosfären 
under en längre tid. Vulkanaskan leder också till en 
ökad molnbildning, eftersom den kan fungera som 
kondensationskärnor (Andréasson red., 2008) (se på-
verkan 1.2.2). Benestad (2006) anser att effekterna av 
ett vulkanutbrott kan anses vara försumbara efter 1-2 
år och att dess största klimatpåverkan är några måna-
der efter utbrottet. Partiklarna ger större klimatpåver-
kan om de kommer upp i stratosfären där de kan hålla 
sig svävande under en längre tid (Andréasson ed., 
2015). Där kan de påverka klimatet i ett eller flera år. 
På grund av en ökad absorption och reflektion av kort-
vågig solstrålning leder vulkanutbrott globalt till en 
nedkylning av yttemperaturerna och en uppvärmning 
av stratosfären (Benestad, 2006). Nedkylningen följs 
vanligtvis av en stark uppvärmning som en respons till 
vulkanutbrottet (Pages 2k consortium, 2019).  
 Brönnimann et al. (2019) jämför globala tempera-
turrekonstruktioner med väderdata, redan existerande 
klimatrekonstruktioner och klimatmodelldata för fem 
olika vulkanutbrott på 1800-talet för att bättre kunna 
studera vulkaners påverkan på klimatet. Förutom den 
kraftigare nedkylningen som syns efter alla utbrott blir 
den övre delen av havet (0-700 m) kallare till följd av 
mindre kortvågig värmestrålning från solen. Denna på-
verkan minskar vanligtvis efter 2-3 år men kan få för-
dröjda  konsekvenser för djuphavet. Efter dessa åren 
sker vanligtvis en återhämtningsfas där havet åter tar 

upp värme. Denna sker dock olika snabbt på olika stäl-
len. Havets reaktion mot vulkanutbrott liknar interna 
havsvariationer, vilket kan göra det svårt att skilja in-
terna variationer från extern påverkan. Glaciärer kan 
öka i utbredning efter ett vulkanutbrott, vilket förutom 
den kallare temperaturen också kan bero på ökad ne-
derbörd och andra väderförhållanden förknippade med 
vulkanutbrott. Slutligen hävdar Brönnimann et al. 
(2019) också att Atlantens och Europas cyklonsystem 
förflyttas söderut efter vulkanutbrott. 

1.2.5  Den Nordatlantiska Oscillationen (NAO) och 
den Arktiska Oscillation (AO) 
 Enligt Wanner et al. (2001) definieras den Nordat-
lantiska Oscillationen (NAO) som en storskalig meri-
dional svängning i atmosfärisk massa mellan de Nor-
datlantiska regionerna av den subtropiska anticyklonen 
nära Azorerna och det subpolära lågtryckssystemet 
nära Island. NAO är som mest utpräglad på vintern i 
norra hemisfären, där den har ett stort inflytande över 
temperaturer i Nordamerika och Eurasien (Hurrell & 
van Loon, 1997). Den spatiala strukturen av NAO om-
fattar temperatur- och nederbördsanomalier över 
Europa, Atlanten och östra USA och kan därför ses 
som ett dipolfält i tryck över Nordatlanten. Den är inte 
ytberoende och når upp till mellersta atmosfären.  
 Den positiva NAO (NAO+) kännetecknas av ett 
välutvecklat Islandslågtryck och Azoriskt högtryck 
(Fig. 2). Den höga tryckgradienten leder till starka 
västvindar över östra Nordatlanten och den Europeiska 
kontinenten med axeln i SV-NO riktning skiftande mot 
norr och välutvecklade passadvindar (Wanner et al., 
2001). Dessa förhållanden ger upphov till ett varmt 
vinterklimat i Skandinavien och kallt och torrt klimat i 
södra Europa och norra Afrika.  
 Den negativa NAO (NAO-) kännetecknas av ett 
svagare Islandslågtryck och Azoriskt högtryck (Fig. 
3). Den lägre tryckgradienten leder till svagare 
västvindar över östra Nordatlanten med en zonal axel 
skiftande mot söder. Detta ger upphov till motsatta kli-
matförhållanden som under NAO+, alltså ett varmt 
vinterklimat i södra Europa och norra Afrika och ett 
kallt och torrt klimat i Skandinavien.  
 NAO-fasen verkar hålla sig i samma fas flera vint-
rar i rad och byta fas över dekadnivå. NAO-fasbyten 
med 2- och 10-års intervall under de senaste 130 åren 
har registrerats av Hurrell och van Loon (1997). Atlan-
tens salinitet antas vara mindre i NAO+ än NAO- för-
hållanden eftersom saliniteten har minskat vid inflö-
dena i Barents hav genomflöde och västra Spetsbergen 
efter en förändring från NAO- till NAO+ från 1960-
1990-talet (Dickson et al., 2000). Denna teori styrks av 
det ökade sötvattensinflödet, ökade isvolymflöden från 
Arktis och en minskad total isvolym under denna pe-
riod. En komplett tryckomvändning som omfattar 
högre tryck över Island än Azorerna sker sällan men är 
speciellt viktig eftersom den förklarar en viktig del av 
variabiliteten av yttemperaturer i den nordatlantiska 
regionen på dekadskala (Moses et al., 1987). Vid en 
tryckomvändning förändras också nederbördsmönstret 
så att hög nederbörd förkommer i Medelhavet och 
Svarta havet, istället för Skottland och sydvästra 
Norge som vid NAO+.  
 Helt avgörande för klimatet i Nordatlanten är ett 
gungbrädesförhållande i temperatur mellan västra 
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Grönland och nordvästra Europa som känneteckas av 
stadierna ”Greenland Above” (GA) och ”Greenland 
Below” (GB) (van Loon & Rogers, 1978). Vid NAO+ 
förhållanden råder GB; detta innebär att temperaturer i 
Grönlandsregionen och södra Europa och Mella-
nöstern är under genomsnittet, medan temperaturer i 
östra USA och norra Europa är över genomsnittet. Ne-
derbörd över genomsnittet i norra Europa, Island och 
Skandinavien och nederbörd under genomsnittet i 
södra och centrala Europa och nordvästra Afrika kän-
netecknar också NAO+ fasen. GA-stadiet sammanfall-
ler med tidpunkter av kraftiga NAO- och här är tempe-
ratur- och nederbördsförhållandena precis motsatta 
som för GB. 
 Den Arktiska Oscillationen (AO) är den huvudsak-
liga empiriska ortogonala funktionen (EOF) av trycket 
vid havsnivå norr om 20°N med hänsyn till area 
(Wanner et al., 2001). AO korrelerar högt med NAO 
och har, precis som NAO, högst signal på vintern. 
Också den spatiala AO-modellen liknar modellen för 
NAO men omfattar hela den extratropiska hemisfären 
med störst signal över Atlanten. Precis som NAO når 
den upp till mellersta atmosfären och är inte ytbero-
ende. Zonal cirkulation anses vara den huvudsakliga 
komponenten av AO, vilket leder till att den Atlantiska 
signalen då syns som en regional förändring av den 
primära zonala signalen. Det arktiska aktionscentrat 
verkar orsaka den årliga återkomsten av AO (Deser, 
2000). Korrelation mellan AO och Atlantens eller 
Stilla Havets aktionscenter saknas, i motsats till NAO 
som uppvisar korrelation mellan alla aktionscenter 
(Anbaum et al., 2001). Den enda tydliga korrelationen 
mellan aktionscentren i AO-strukturen syns mellan Is-
land och Azorerna.  

1.2.6  Extern påverkan på NAO och AO 
 Dima et al. (2005) argumenterar för att NAO på-
verkas försumbart av variationer i solaktivitet, då 
NAO påverkas mer av luft-havskopplingar. Intern 
samverkan har en starkare signal än solaktivitetssigna-
len i dessa studier. Empiriska studier visar dessutom 
att tidsskalorna för NAO och solaktivitet korrelerar lite 
(Benestad, 2006).  
 Shindell et al. (2001) påstår att AO och NAO på-
verkas av variationer i solaktivitet. Rossbyvågors ut-
bredning påverkas av solinducerade variationer i stra-
tosfärens ozon (Shindell et al.,1999). Rossbyvågor är 
enligt Bogren et al. (2008) atmosfärens långa vågor 
med tusentals kilometer stora horisontella vågrörelser i 
atmosfären som utbildas i västvindsbältet. Strömning-
ens struktur växlar mellan flacka vågor och meand-
rande vågor och påverkar värmeutbredningen på jor-
den när vågorna är meandrande. I detta läge syns en 
koppling till AO (Shindell et al.,1999). Shindell et al. 
(2001) föreslår ett lägre indexstillstånd av AO/NAO 
under perioder med mindre solaktivitet, vilket kan få 
stor påverkan på det regionala klimatet. Detta styrks av 
att indextillståndet för AO är lägre under Maunders 
Minimum relativt med århundradet efter (Shindell et 
al., 2001). En 1-2°C nedkylning över stora delar av 
Europa och Nordamerika under Maunders Minimum 
kan ha orsakats av ett lågt AO-index, vilket minskar 
advektion av varm havsluft över land. 
 Vulkanutbrott ger en vinteruppvärmning i låglatitu-
dinella områden, vilken medför en ändrad tryckgradi-
ent som genererar kraftigare västvindar i regionen 
(Shindell et al., 2004). Västvindar gynnar Rossbyvå-
gor som refrakteras mot ekvatorn vilket leder till ett 
kraftigare polärt flöde. Detta polära flöde driver star-
kare västvindar i mellan- och höglatituderna vilket för-

Fig. 2. Storskalig bild på den positiva NAO (NAO+). 
Notera en utpräglad tryckskillnad mellan Islands-
lågtrycket och det Azoriska högtrycket som styr tempera-
turen och nederbörden över hela Nordatlanten-regionen. 
Från Wanner et al. (2001). 

Fig. 3. Storskalig bild på den negativa NAO (NAO-). 
Notera en liten tryckskillnad mellan Islandslågtrycket 
och det Azoriska Högtrycket som styr temperaturen och 
nederbörden över hela Nordatlanten-regionen. Från 
Wanner et al. (2001). 
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knippas med en starkare AO. I områden på norra he-
misfären utanför tropikerna syns till följd av detta en 
uppvärmning på vintern efter ett vulkanutbrott. 
Guðlaugsdóttir et al. (2018) hävdar att NAO skiftar till 
sin positiva fas under vintern de första två åren efter 
ett vulkanutbrott och att polarvirvlar, vilket är stora 
ytor av beständiga lågtryck över jordens polarregioner 
som innehåller mycket kall luft (Rafferty, 2014), ökar i 
styrka under denna period. Starka zonala vindanoma-
lier 1-2 år efter utbrottet ger upphov till utpräglade 
NAO+ förhållanden 3-5 år efter utbrottet. Denna trend 
syns tydligare för ett ekvartoriellt vulkanutbrott än ett 
höglatitudinellt vulkanutbrott, som verkar påverka at-
mosfärscirkulationen bara 1-2 år efter utbrottet.   
  
1.2.7  Mänsklig påverkan på klimatet 
 Aerosoler är svävande luftburna partiklar eller 
vätskedroppar som förekommer naturligt i atmosfären 
och värmer upp luften genom absorption av solljus och 
av infraröd strålning från jorden (Bogren et al., 2008). 
Detta bidrar till att dämpa temperaturssvängningarna 
under dygnet. Aerosoler kan också påverka molnbild-
ningen genom att fungera som kondensationskärnor 
för vattenånga (Andréasson red., 2015). Klimatpåver-
kan av detta beror på molnens höjd (se 1.2.2). Genom 
bland annat förbränning av fossila bränslen har männi-
skan höjt halterna av aerosoler i atmosfären (Bogren et 
al., 2008). Ett exempel är sulfataerosoler, som över 
stora industriområden kan bilda sulfatmoln, vilka med-
för disig luft. Uppehållstiden för aerosolerna är bara 
några veckor, men på grund av fortsatt förbränning 
återbildas molnen ständigt. 
 Förändringar i markanvändning anses också ge en 
klimatpåverkan, speciellt på den lokala och regionala 
skalan (Bogren et al., 2008). Genom exempelvis av-
verkan av skogsområden, betesmarkers omvandling 
till ökenområden och landsbygdens omvandling till 
stadsmiljö ändras markens albedo, vilken påverkar jor-
dens energibudget och därmed klimatet.  

1.2.8  Den medeltida värmeperioden och den lilla isti-
den 
 Två väldokumenterade klimatperioder under de 
senaste 1000 åren på den norra hemisfären är den me-
deltida värmeperioden och den lilla istiden (Wilson et 
al., 2016). Den medeltida värmeperioden, som inträf-
fade cirka 900-1250, kännetecknas av varma förhållan-
den. På denna period följde en 500-års period av ned-
kylning som kulminerade i den globala kallperioden 
den lilla istiden från cirka 1450 till 1850. Den lilla isti-
den medförde inte nedkylning i alla områden. Vissa 
områden, som centrala Nordatlanten och isolerade de-
lar av USA hade temperaturer jämförbara med dagens 
(Mann et al., 2009). Efter den lilla istiden följde en 
kraftig uppvärmning i början på 1800-talet (Wilson et 
al., 2016).  Övergången mellan den lilla istiden till da-
gens klimatperiod, dominerad av mänsklig påverkan, 
anses ha skett gradvis under mitten av 1800-talet då 
återkopplingen efter ett flertal vulkanutbrott i början 
av 1800-talet också kraftigt höjde den globala tempe-
raturen (Brönnimann et al., 2019). 
 Pages 2k Consortium (2013) hävdar att tidsgränser-
na för den medeltida värmeperioden och den lilla isti-
den är ungefärliga och skiljer sig mellan olika platser 
på jorden. Detta beror på variationer i det regionala 

klimatet som kan fördröja globala klimatförändringar. 
Pages 2k Consortiums (2013) utförda simulationer till-
skriver den långsiktiga trenden mot kallare klimat från 
cirka 900 till 1850 framförallt variationer i solaktivitet, 
vulkanisk aktivitet, förändringar i markanvändning 
och orbitalt drivna instrålningsvariationer. Regionalt 
sammanfaller perioderna med kallast klimat med tid-
punkterna när solaktiviteten är låg och den vulkaniska 
aktiviteten hög. 
 

2. Metod 
2.1 Isborrkärnedata 
2.1.1 Provtagningsmetoder 
 Vinther et al. (2010) använde sig av 20 isborrkär-
nor från 14 platser på Grönland för att mäta upp δ18O-
värden. δ18O är en proxy-metod som använder sig av 
att förhållandet mellan syreisotoperna 18O och 16O va-
rierar under nedisningar (Andréasson ed., 2015). En 
successiv utarmning på den tyngre isotopen 18O sker 
när vattenånga, som bildats vid avdunstning från ha-
ven och kondensation i atmosfären transporteras mot 
polerna och in över kontinenterna. Under nedisningar 
när mindre avdunstning och kondensation skedde anri-
kades 18O i haven. För isborrkärnor gällde följdaktli-
gen att låga δ18O-värden representerade perioder med 
kallt klimat. δ18O-värden varierade över året i  hög- 
och mellanlatituderna beroende på förändringar i ne-
derbörd och temperatur (Araguas-Araguas et al., 
2000). Vinther et al. (2010) delade in säsongsdatan 
från isborrkärnorna i vinterdata, sommardata och årlig 
data. Sommarsäsongen och vintersäsongen definiera-
des båda som 50 % av den årliga ackumulationen. För-
delarna med denna uppdelning var att den gav en obe-
roende sommar- och vintersäsong, då datan inte över-
lappade. Eftersom korrelationen mellan vinter-δ18O-
värden och SV Grönlands temperaturer var mest signi-
fikant för säsongsvalet medan sommar-δ18O-värden 
korrelerade bättre med meteorologiska temperaturer 
från Island än SV Grönland gav säsongsdefinitionen 
dessutom högt oberoende sommar– och vinter δ18O-
data och hög separering i temperatursignaler från väst-
kusten och östkusten. Då väderstationer i SO Grönland 
generellt uppvisade maximal nederbörd under vinter-
månaderna medan väderstationer i SV Grönland upp-
visade maximal nederbörd under sommaren kunde en 
balans i nederbörden mellan SV och SO Grönland fås.  

2.1.2 Databehandling 

 Från Vinther et al. (2010) övertog jag δ18O-värden 

för de tre borrkärnorna vars data sträckte sig ända till 

500-talet: DYE3, GRIP och Crete (Fig. 4). Dataserier-

na visade vinterdata, sommardata och årlig data för 

borrkärnorna. Den normaliserade vinterdatan övertog 

jag från Vinther et al. (2010). Den omfattade åren 553-

1973. Normaliseringen för sommardatan och den år-

liga datan, fanns inte tillgänglig i Vinther et al. (2010). 

Jag utförde normalisering enligt formeln:  

, där N representerar det normali-

serade värdet, v representerar ett värde i dataserien och 

V representerar hela dataserien. I MATLAB gjordes 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809518300048#!
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detta med funktionen zscore. Tidsserierna för både 

sommar- och årlig data omfattade åren 552-1973.   

 

 

 

 

 

 

2.2 Trädringsdata  
2.2.1 Provtagningsmetoder 
 Wilson et al. (2016) hade sin utgångspunkt i träd-
ringsdata från det internationella konsortiet N-TREND 
(Northern Hemisphere Tree-Ring Network Develop-
ment). Datan omfattade trädringsdata från mellan- och 
hög latituderna i den norra hemisfären, som fungerade 
som temperaturindikatorer. Genom att mäta tillväxten 
på trädringarna, trädringsdensitet eller reflektion-
egenskaper går det att spåra klimatförändringar (Yang 
et al., 2011, Kaczka et al., 2018). Trädringsproverna 
analyserades med Maximum Latewood Density 
(MXD), Blue Intensity (BI), Ring Width (RW) och en 
blanding av dessa (MIX). 
 MXD byggde på att en mindre träbit med en defini-
erad tjocklek besköts med röntgenstrålning och den 
överförda strålningen sedan dokumenterades med film 
eller digital röntgenkamera (Kaczka et al., 2018). 
Gråskalan analyserades genom att använda sambandet 
mellan materialdensitet och dämpningen av röntgen-
strålen. Röntgenstrålning användes också på ett kalibre-
ringsmaterial med känd tjocklek och densitet, i detta 
fall acetat eller akryl. Värdena från kalibreringsmateri-
alet användes för att kalibrera gråskalan till absolut 
densitet för trädringarna enligt formeln: 

 För sommartemperaturer i höglatitudinella områden 
i norra hemisfären ansågs MXD vara en av de mest ro-

busta trädringproxys.  
 BI byggde på att mäta hur mycket blått ljus som 
reflekterades från trädytan, vilket berodde av trädets 
optiska egenskaper (Kaczka et  al., 2018). Dessa 
egenskaper hängde samman med lignin-innehålllet i 
trädets cellväggar. Generellt gav BI och MXD nästan 
identiska värden med skillnaden att BI var enklare att 
utföra och billigare.   
 Vid RW samlades vanligen trädkärnor in och den 
radiella tillväxten på trädringarna över tid kvantifie-
rades med olika dendrokronologiska metoder (Zhou 
et al., 2020). Tillväxten på trädringarna visade på kli-
matförändringar och hur vegetationen påverkades av 
miljöförändringar. Den biologiska härdigheten och 
autokorrelationen var generellt högre för RW än för 
MXD, vilket ledde till att RW-rekonstruktioner inte 
ansågs vara tillförlitliga utan inkludering eller ersätt-
ning av MXD- eller BI-data (Wilson et al., 2016).    
 Wilson et al. (2016) normaliserade datan från N-
TREND över perioden 1750-1950 för att samman-
fatta värdena. För tiden innan 1750 och efter 1950 ut-
fördes iterativa rekonstruktionsmetoder. För mer de-
taljer på beräkningarna se Wilson et al. (2016). Efter 
beräkningarna omfattade den totala tidsserien åren 
750-2011. 

2.2.2 Databehandling 
 Från Wilson et al. (2016) övertog jag trädrings-
data för Maximum latewood density (6 platser), Ring 
Width (1 plats) och Ring Width/Blue Intensity (1 
plats) för 8 olika platser i Europa med olika långa 
tidsserier: Skottland, Tyrolen, Jämtland, Tjeggelvas/
Arjeplog/Ammarnäs-komplexet, Norra Fenno, For-
fjorddalen, Tatra och Södra Finland (Tabell 1). På 
denna data utförde jag en Principal Component Ana-
lysis (PCA), vilken enligt Kourti (2009) är en proce-
dur som minskar dimensionaliteten av variablerna 
genom att representera dessa med få ortogonala vari-
abler som beskriver det mesta av deras variabilitet. 
PCA-analysen gav upphov till 8 komponenter och 
omfattade åren 1200-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Karta över Grönland som visar läget av isborr-

kärnorna. Isborrkärnor som togs öst/väst om isdelaren 

är markerade med höger/vänstervridna trianglar och 

isborrkärnor som togs på isdelaren är markerade med 

en asterisk. Notera läget av de tre använda isborrkär-

norna DYE3, GRIP och Crete. Från Vinther et al. 

(2010).  
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2.3 Klimatmodelldata 
2.3.1 Simuleringar 
 Jungclaus et al. (2010) använde sig av en global 
klimatmodell (ESM) med en helt interaktiv kolcykel. 
Modellen tar hänsyn till is-albedoeffekter och kolflö-
den mellan atmosfären, biosfären och havet. De påver-
kansfaktorerna på klimatet som fungerade som indata 
för simuleringen var solaktivitet, vulkanisk aktivitet, 
förändringar i markanvändning, orbitala variationer, 
växthusgaser, aerosoler och förändringar i strålnings-
balans från de externa faktorerna. Modellkörningen 
inleddes med en kontrollkörning för de senaste 3000 
åren under orbitalförhållanden från år 800 och med 
växthusgaskoncentrationer som de var innan industria-
liseringen. Sedan utfördes en klimatsimulering för två 
olika scenarion: E1 som simulerades fem gånger med 
olika havsgrundstillstånd och ett tidspann omfattande 
år 800 till 2005 och E2 som simulerades tre gånger 
och byggde på en alternativ solaktivitetsrekonstruktion 
i form av en större minskning av solinstrålningen vid 
Maunders Minimum.  

2.3.2 Databehandling 
 Från Jungclaus et al. (2010) övertog jag simulerad 
temperaturdata i modellkörning mil0010, från modell 
E1, från platserna för isborrkärnorna och trädringsplat-
serna. Den existerade för alla tre isborrkärneplatser 
som användes från Vinther et al. (2010) där den fanns 
för juni-juli-augusti (Grön_jja) samt december-januari-
februari (Grön_djf). Jag utförde normalisering på 
samma sätt som för Vinther et al. (2010). Den simule-
rade temperaturdatan existerade för alla trädringsplat-
ser från Wilson et al. (2016) och för månaderna juni-
juli-augusti. PCA-analys utfördes för de modellerade 
temperaturerna för trädringsplatserna vilket gav mig 8 
olika komponenter. Tidsskalan var samma för både 
isborrkärneplatserna och trädringsplatserna och omfat-
tade åren 800-2005.  

2.4 Jämförelse och utvärdering av data 
 För att kvantitativt kunna jämföra proxy-datan med 
klimatmodelldatan korrelerade jag tidsserierna med 
varandra både på den årliga skalan och på dekadskala. 

Ingen signifikans beräknades eftersom detta inte om-
fattades av tidsramen för detta projekt. För att bättre 
kunna jämföra hur pass tydligt de två klimatperioderna 
den medeltida värmeperioden och den lilla istiden sågs 
i de olika dataseten plottade jag upp resultaten i tidsse-
rier i MATLAB och beräknade ett 50-års medelvärde 
för att få en bättre överblick över större klimattrender. 
Sedan beräknade jag hur många procent av alla åren 
som uppvisade en temperatur över medel och under 
medel och jämförde dessa med förhållandena under 
den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. 
Data från och med år 1971 exkluderades i denna jäm-
förelse för att minska effekterna från den globala upp-
värmningen (Pages 2k Consortium, 2019). 
 

3. Resultat 
3.1 PCA-analyser 
 PCA-analys utfördes för trädringsdatan från Wil-
son et al. (2016) och för klimatmodelltemperaturerna 
för trädringsplatserna från Jungclaus et al. (2010). För 
Wilson et al. (2016) sågs två tydliga Principal Compo-
nents (PC1_pro och PC2_pro), som förklarade 34 % 
respektive 21 % av den totala variabiliteten i data (Fig. 
5). Eftersom övriga Principal Components var betyd-
ligt mindre och vissa nästan lika stora ansågs dessa 
komponenter vara mindre betydande och med en hög 
brusfaktor (North et al., 1982). För Jungclaus et al. 
(2010) sågs en tydlig Principal Component 
(PC1_mod), som förklarade 48 % av den totala varia-
biliteten i data (Fig. 6). Eftersom övriga Principal 
Components var betydligt mindre och vissa nästan lika 
stora ansågs även dessa komponenter vara mindre be-
tydande och med en hög brusfaktor. Vid korrelation 
med övrig data användes därför PC1_pro och PC2_pro 
för Wilson et al. (2016) och PC1_mod för Jungclaus et 
al. (2010).  
 Utifrån Tabell 2 gick det att konstatera att PC1_pro 
förklarade mellan 0,10-0,44 av variabiliteten för alla 
platser. PC2_pro förklarade lite av variabiliteten för 
alla trädringsplatser förutom Tyrolen, där den var kraf-
tigt överrepresenterad (0,89) (se förklaringar till för-

Tabell 1. Beskrivning av provtagningsplatser från Wilson et al. (2016). Kolumnerna 
visar kodförkortningen för platsen, latitud, longitud, tidsomfång på tidsserierna och 
provtagningsmetod för platserna. Tabellen är modifierad från Wilson et al. (2016). 
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Tabell 2. PC1_pro och PC2_pro och hur mycket av variation-
erna för varje trädringsplats de förklarar. 

 
 
Tabell 3. PC1_mod och hur mycket av variationerna för varje 
trädringsplats den förklarar.  

 

3.2 Korrelationer  
3.2.1 Interna korrelationer  
 Korrelationsanalysen visade på en låg korrelations-
koefficient (r) mellan vinterdatan och sommardatan 
från Vinther et al. (2010) och en något högre korrelat-
ion mellan vinterdatan och den årliga datan (Tabell 4). 
Högst korrelation sågs mellan sommardatan och årliga 
datan. På dekadskala var korrelationen mellan vinter-
datan och årliga datan i princip lika hög som korrelat-
ionen mellan  sommardatan och årliga datan (Tabell 5). 
Överlägset lägst korrelation uppvisade vinterdatan och 
sommardatan. Korrelationen mellan den normaliserade 
vinterdatan enligt Vinther et al. (2010) och vinterdatan 
enligt min procedur gav r = 1, vilket visar att dessa 
värden kan anses motsvara varandra. 
 För Jungclaus et al. (2010) sågs en låg korrelation 
mellan Grön_jja och Grön_djf (Tabell 6). Korrelation-
erna mellan PC1_mod och Grön_jja och Grön_djf var 
betydligt högre. På dekadskala sågs högre korrelationer 
mellan alla data (Tabell 7). Notera att korrelationen 
mellan Grön_jja och Grön_djf och mellan Grön_djf 
och PC1_mod nu är nästan lika höga.   

 

Wilson 
et al. 
(2016) 

PC1_pro PC2_pro 

EFmean 0,41 -0,20 

SFIN 0,43 0,05 

JAEM 0,44 -0,06 

FORF 0,32 -0,33 

TAT 0,10 0,07 

TYR 0,32 0,89 

SCOT 0,22 -0,05 

TAA 0,43 -0,21 

Jungclaus 
et al. 
(2010) 

PC1_mod 

EFmean 0,07 

SFIN -0,05 

JAEM 0,26 

FORF 0,35 

TAT 0,28 

TYR 0,85 

SCOT -0,05 

TAA 0,07 

Fig. 5. De åtta komponenterna i PCA-analysen för träd-

ringsdatan från Wilson et al. (2016) och hur många procent 

av den totala variabiliteten i datan de förklarar. Notera att 

PC1_pro och PC2_pro tillsammans förklarar mer än 50 % 

av den totala variabiliteten i datan.  

Fig. 6. De åtta komponenterna i PCA-analysen för träd-

ringsdatan från Jungclaus et al. (2010) och hur många 

procent av den totala variabiliteten i datan de förklarar. 

PC1_mod är den överlägset största komponenten och för-

klarar själv nästan 50 % av den totala variabiliteten i data.  

kortningar Tabell 1). Tabell 3 visade att PC1_mod 
förklarade överlägset mest av variabiliteten för 
Tyrolen (0,85) och var välrepresenterad för Jämt-
land, Forfjorddalen och Tatra (0,26-0,35) men un-
derrepresenterad för övriga platser (< 0,10). Vid en 
jämförelse mellan båda PC1 gick det att konstatera 
att Tyrolen var kraftigt överrepresenterad för 
PC1_mod (0,85)  men inte för PC1_pro (0,32). 
Jämtland, Forfjorddalen och Tatra förklarade cirka  
0,10-0,45 av variabiliteten för PC1_pro och 
PC1_mod. Norra Fenno, södra Finland, Skottland 
och Tjeggelvas/Arjeplog/Ammarnäskomplexet var 
välrepresenterade i PC1_pro (0,22-0,45) men un-
derrepresenterade i PC1_mod (< 0,10). 
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Tabell 4. Korrelationskoefficienter på årlig skala för 
isborrkärnedatan från Vinther et al. (2010).  

 

Tabell 5. Korrelationskoefficienter på dekadskala för isborr-
kärnedatan från Vinther et al. (2010).  

 

 Tabell 6. Korrelationskoefficienter på årlig skala för klimat-
modelldatan från Jungclaus et al. (2010). 

 

Tabell 7. Korrelationskoefficienter på dekadskala för klimat-
modelldatan från Jungclaus et al. (2010). 

 

3.2.2 Korrelationer mellan isborrkärnedatan från Vint-
her et al. (2010) och trädringsdatan från Wilson et al. 
(2016)  
 Korrelationsanalysen visade på låga korrelationer 
mellan isborrkärnedatan  från Vinther et al. (2010) och 
trädringsdatan från Wilson et al. (2016) (Tabell 8). 
Alla korrelationer mellan säsongsdatan från Vinther et 
al. (2010) och PC2_pro och korrelationen mellan som-
mardatan från Vinther et al. (2010) och PC1_pro var 
dessutom negativa.   
 På dekadskala sågs betydligt högre korrelationer 
för PC1_pro med isborrkärnedatan (Tabell 9). För 
PC2_pro blev korrelationerna på dekadskala antingen 
något högre eller lika stora jämfört med den årliga ska-
lan. PC1_pro korrelerade också betydligt högre än 
PC2_pro med isborrkärnedatan. Negativa korrelationer 
sågs mellan vinterdatan från Vinther et al. (2010) och 
PC2_pro och den årliga datan från Vinther et al. 
(2010) och PC2_pro. 

 

Årlig Vinter Sommar Årlig 

Vinter 1 0,19 0,57 

Sommar 0,19 1 0,86 

Årlig 0,57 0,86 1 

Dekad Vinter Sommar Årlig 

Vinter 1 0,33 0,82 

Sommar 0,33 1 0,80 

Årlig 0,82 0,80 1 

Årlig PC1_mod Grön_jja Grön_djf 

PC1_mod 1 0,37 0,21 

Grön_jja 0,37 1 0,08 

Grön_djf 0,21 0,08 1 

Dekad PC1_mod Grön_jja Grön_djf 

PC1_mod 1 0,45 0,35 

Grön_jja 0,45 1 0,37 

Grön_djf 0,35 0,37 1 

Tabell 8. Korrelationskoefficienter på årlig skala mellan 
isborrkärnedatan från Vinther et al. (2010) och trädringsdatan 
från Wilson et al. (2016). 

 

Tabell 9. Korrelationskoefficienter på dekadskala mellan 
isborrkärnedatan från Vinther et al. (2010) och trädringsdatan 
från Wilson et al. (2016) . 

 

3.2.3 Korrelationer mellan isborrkärnedatan från Vint-
her et al. (2010) och klimatmodelldatan från Jungclaus 
et al. (2010)  
 Korrelationsanalysen visade på låga korrelationer 
mellan isborrkärnedatan från Vinther et al. (2010) och 
klimatmodelldatan från Jungclaus et al. (2010) (Tabell 
10). Notera negativa korrelationer mellan sommardatan 
från Vinther et al. (2010) och PC1_mod, sommardatan 
från Vinther et al. (2010) och Grön_jja och den årliga 
datan från Vinther et al. (2010) och Grön_jja. 
 På dekadskala sågs högre, lika höga eller lägre kor-
relationer mellan isborrkärnedatan och klimatmodell-
datan (Tabell 11). Korrelationerna var lägre mellan 
sommardatan från Vinther et al. (2010) och PC1_mod, 
den årliga datan från Vinther et al. (2010) och 
PC1_mod, sommardatan från Vinther et al. (2010) och 
Grön_djf och den årliga datan från Vinther et al. 
(2010) och Grön_djf. Alla korrelationer för sommarda-
tan från Vinther et al. (2010) var nu negativa, precis 
som korrelationerna mellan den årliga datan från Vint-
her et al. (2010) och PC1_mod och Grön_djf.  

Tabell 10. Korrelationskoefficienter på årlig skala mellan 
isborrkärnedatan från Vinther et  al. (2010) och klimatmo-
delldatan från Jungclaus et al. (2010). 

 

 

 

 

 

Årlig PC1_pro PC2_pro 

Vinter 0,01 -0,07 

Sommar -0,004 -0,08 

Årlig 0,02 -0,10 

Dekad PC1_pro PC2_pro 

Vinter 0,19 -0,07 

Sommar 0,10 0,004 

Årlig 0,17 -0,03 

Årlig PC1_mod Grön_jja Grön_djf 

Vinter 0,03 0,02 0,03 

Sommar -0,006 -0,04 0,03 

Årlig 0,02 -0,01 0,04 
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Tabell 11. Korrelationskoefficienter på dekadskala mellan 
isborrkärnedatan från Vinther et al. (2010) och klimatmo-
delldatan från Jungclaus et al. (2010). 

 

3.2.4 Korrelationer mellan trädringsdatan från Wilson 
et al. (2016) och klimatmodelldatan från Jungclaus et 
al. (2010) 
 Korrelationsanalysen visade på låga korrelationer 
mellan nästan all trädringsdata från Wilson et al. 
(2016) och klimatmodelldata från Jungclaus et al. 
(2010) (Tabell 12). Högre korrelationer sågs mellan 
PC1_pro och Grön_jja och Grön_djf från Jungclaus et 
al. (2010).  På dekadskala var alla korrelationer högre 
förutom korrelationen mellan PC1_pro och PC1_mod, 
PC2_pro och PC1_mod och korrelationen mellan 
PC1_pro och Grön_djf från Jungclaus et al. (2010) 
(Tabell 13). Notera att korrelationen mellan PC1_pro 
och PC1_mod är negativ både på den årliga skalan och 
dekadskala.  

Tabell 12. Korrelationskoefficienter på årlig skala mellan 
trädringsdatan från Wilson et al. (2016) och klimatmodellda-
tan från Jungclaus et al. (2010). 

 

Tabell 13. Korrelationskoefficienter på dekadskala mellan 
trädringsdatan från Wilson et al. (2016) och klimatmodellda-
tan från Jungclaus et al. (2010). 

 
 

3.3 Inträffande av den medeltida värmeperi-
oden och den lilla istiden 

3.3.1 Isborrkärnedata 
 För alla tidsserier för isborrkärnedatan sågs en var-
mare klimattrend från cirka 700 till 750, vilket är 200 
år innan den medeltida värmeperioden inträffade på 
den europeiska kontinenten (Fig. 7). Under den medel-
tida värmeperioden från 900-1250 var vinterdatan 
högre än medel för 65 % av åren medan den endast var 
högre än medel för 50 % av alla åren. Sommardatan 
var högre än medel 57 % av perioden medan den bara 
var högre 51 % av alla åren och den årliga datan var 
högre än medel 62 % av perioden medan den bara var 
högre 50 % av alla åren (Appendix A). Både vinterda-
tan och den årliga datan upplevde en kort kallare pe-

Dekad PC1_mod Grön_jja  Grön_djf 

Vinter 0,04 0,12 0,06 

Sommar -0,10 -0,04 -0,17 

Årlig -0,03 0,05 -0,07 

Årlig PC1_mod Grön_jja Grön_djf 

PC1_pro -0,03 0,11 0,21 

PC2_pro 0,04 0,06 0,05 

Årlig PC1_mod Grön_jja Grön_djf 

PC1_pro -0,08 0,31 0,14 

PC2_pro 0,02 0,18 0,11 

riod kring år 1200 som efterföljdes av en uppvärmning 
kring 1250, vilken också sågs i sommardatan. Den lilla 
istiden från 1450-1850 sågs tydligast i vinterdatan som 
var lägre än medel för 57 % av åren medan den bara 
var lägre än medel 50 % av alla åren. I början av 1900-
talet sågs en tydlig uppvärmningstrend, troligtvis till 
följd av den globala uppvärmningen. Intressant var att 
denna uppvärmning var mindre utpräglad i sommar- 
och årliga datan och övergick till en nedkylning i mit-
ten av 1900-talet.  

3.3.2 Trädringsdata  
 Tidsserien för trädringsdatan började först vid 
1200, vilket innebar att trädringsdatan inte kunde an-
vändas för att upptäcka spår från den medeltida värme-
perioden. För PC1_pro sågs en tydlig sänkning i data 
kring år 1450 när den lilla istiden inträffade (Fig. 8). 
Kallperioden tydliggjordes av att PC1_pro låg under 
medel för 67 % av åren under den lilla istiden medan 
den bara låg under medel 58 % av alla åren (Appendix 
B). Den tydliga uppvärmningen från och med början 
på 1900-talet berodde högst troligt på den globala upp-
värmningen. PC2_pro följde inte alls den globala kli-
mattrenden, vilket var väntat eftersom den beskrev en 
annan trend än PC1_pro för komponenterna. Att för-
söka se utbredningen av den lilla istiden genom 
PC2_pro var därför irrelevant.  

3.3.3 Klimatmodelldata 
 För klimatmodelldatan sågs för det mesta tempera-
turfluktationer utan tydligare trender för Grönland och 
Europa. En varmare klimatperiod vid tidpunkten för 
den medeltida värmeperioden sågs däremot tydligt i 
beräkningarna för PC1_mod (Fig. 9). Här var datan 
över medel för 65 % av åren medan den bara var över 
medel för 54 % av alla åren (Appendix C). Den medel-
tida värmeperioden sågs däremot inte lika tydligt för 
Grön_jja och Grön_djf. Den lilla istiden sågs tydligast 
för Grön_jja, där lägre temperaturer förekom i 57 % av 
åren. För alla åren låg denna siffra endast på 50 %. En 
kallare period från 1450-1850 sågs inte lika tydligt i 
den övriga klimatmodelldatan, där temperaturen låg 
ungefär kring medel. Vid cirka år 1800 sågs en nedkyl-
ningstrend i all klimatmodelldata som efterföljdes av 
en uppvärmning från och med mitten av 1800-talet till 
idag för Grön_jja och PC1_mod. För Grön_djf sågs 
ingen långsiktig klimattrend från början av 1800-talet 
till idag. 
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Fig. 7.  Tidsserie för isborrkärnedatan från Vinther et al. (2010). I rött syns förändringar på årlig skala och i blått 
syns förändringar på 50-årsskala. Det rödmarkerade området representerar tidsperioden för den medeltida värme-
perioden och det blåmarkerade området representerar tidsperioden för den lilla istiden.  

Fig. 8. Tidsserie för PC1 från Wilson et al. (2016). I rött syns förändringar på årlig skala och i blått syns föränd-
ringar på 50-årsskala. Det blåmarkerade området representerar tidsperioden för den lilla istiden.  

Fig. 9. Tidsserie för klimatmodelltemperaturerna från Jungclaus et al. (2016). I rött syns förändringar på årlig 
skala och i blått syns förändringar på 50-årsskala. Det rödmarkerade området representerar tidsperioden för 
den medeltida värmeperioden och det blåmarkerade området representerar tidsperioden för den lilla istiden. 

PC1_mod 

Grön_djf 

Vinter 

Sommar 

Årlig 

Grön_jja 

PC1_pro 
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4. Diskussion 
4.1 Utvärdering av korrelationer 
 Utgående från isborrkärnedatan från Vinther et al. 
(2010) syns en viss korrelation mellan vinterdatan, 
sommardatan och den årliga datan. Korrelationen är 
överlägset lägst mellan vinterdatan och sommardatan 
och betydligt högre mellan sommardatan och årliga 
datan och vinterdatan och årliga datan. Detta kan anses 
vara förväntat eftersom vinterdatan och sommardatan 
tillsammans utgör årliga datan och därför borde korre-
lera bättre med den än med varandra.  
 Korrelationerna mellan isborrkärnedatan från Vint-
her et al. (2010) och trädringsdatan från Wilson et al. 
(2016) är låga. Detta kan bero på att klimatet i den 
europeiska kontinenten har skiljt sig från klimatet på 
Grönland under den jämförda perioden 1200-1973.  
 Korrelationerna mellan isborrkärnedatan från Vint-
her et al. (2010) och klimatmodelldatan från Jungclaus 
et al. (2010) är också låga. Med tanke på att temperatu-
rerna på Grönland och det europeiska fastlandet är 
olika, är det inte så förvånande att det är låg korrelat-
ion mellan isborrkärnedatan från Vinther et al. (2010) 
och PC1_mod, som uppenbart representerar modelle-
rade temperaturer från det europeiska fastlandet. 
Isborrkärnedata från Vinther et al. (2010) korrelerar 
också lågt med Grön_jja och Grön_djf från Jungclaus 
et al. (2010). Detta skulle kunna bero på att temperatu-
ren i SV och O Grönland skiljer sig åt (Vinther et al., 
2010). Meteorologiska data från Island och ytvatten-
temperaturer från norra Atlanten korrelerar exempelvis 
bättre med sommardatan för Vinther et al. (2010) än 
med temperaturer från SV Grönland. Att då normali-
sera säsongsdata för alla isborrkärnor och jämföra 
dessa kan därför sänka korrelationen. Viktigt att po-
ängtera är att δ18O inte bara beskriver lokala tempera-
tursskillnader utan också regionala temperatursskillna-
der.    
 PC1_pro korrelerar överlägset lägst med PC1_mod, 
som ju representerar temperaturerna för trädringsplat-
serna. Detta kan bero på att tillfälliga lokala förhållan-
den på platsen, som till exempel skogsbränder, kan ha 
påverkat trädringsdatan och fått den att avvika betyd-
ligt från klimatmodelldatan. Den låga korrelationen 
mellan PC_pro och Grön_jja och Grön_djf är väntad 
eftersom temperaturerna i norra Europa och Grönland 
är så pass olika.  
 Internt så syns en svag korrelation mellan all kli-
matmodelldata från Jungclaus et al. (2010). Högst är 
denna mellan PC1_mod och Grön_jja, vilket kan för-
klaras av att de modellerade temperaturerna omfattar 
samma månader (juni-juli-augusti). Att Grön_jja och 
Grön_djf  korrelerar lägst kan förklaras av att datan 
beskriver temperaturen för olika månader. På dekad-
skala korrelerar denna data betydligt högre, vilket kan 
betyda att samma klimatvariationer syns över en längre 
tid på Grönland.  
 Flera negativa korrelationer tyder på att vissa data 
korrelerar omvänt, det vill säga att det ena datasetet 
blir större när det andra blir mindre. För korrelationer 
mellan data från Grönland och Europa kan detta vara 
en effekt av NAO-variabilitet men för interna korrelat-
ioner på Grönland eller Europa kan detta bero på lo-
kala eller regionala klimatskillnader. En inventering av 
NAO-variationerna över de senaste 1000 åren skulle 

kunna ge klarhet i huruvida variationer i NAO hänger 
samman med de negativa korrelationerna och om ett 
uppenbart samband med GA- och GB-stadier syns. För 
att utföra en komplett korrelationsanalys skulle en sig-
nifikansanalys kunna utföras på datan. 

4.2 Medeltida värmeperioden och lilla istiden 
i annan litteratur 
 Wanner et al. (2001) argumenterar att klimatet i 
Grönland och det europeiska fastlandet inte är lika utan 
ofta uppvisar motsatt klimatförhållande. Det är därför 
intressant att jämföra andra studier gjorda på dessa 
platser med undersökningsdatan från Grönland respek-
tive Europa för att se hur väl dessa stämmer överens 
och hur väl tidigare observerade klimattrender syns i 
datan.  
 Young et al. (2015) har genom kosmogena beryl-
lium-10-dateringar av moräner visat att glaciärer på 
västra Grönland och Baffin Island nådde sin maximala 
utbredning under den medeltida värmeperioden. Be-
räkningarna för isborrkärnedatan och klimatmodellda-
tan från Grönland visar dock på att temperaturen i ge-
nomsnitt var högre än medel på Grönland under den 
medeltida värmeperioden. Detta kan bero på att datan 
också bygger på isborrkärnor tagna i Grönlands östliga 
delar, där temperaturen var mer lik den i Europa och 
Island. Däremot var signalen för kallare temperaturer 
på Grönland under den lilla istiden betydligt svagare 
för datan, vilket kan tyda på att den lilla istiden, som 
Young et al. (2015) antyder, inte inträffar under 
samma period som för den europeiska kontinenten. För 
att se om en kallare klimatperiod skulle kunna ha in-
träffat i Grönland mellan den medeltida värmeperioden 
och den lilla istiden undersökte jag också datan för 
åren 1250-1450. I denna period är klimatet på Grön-
land, både för isborrkärnedatan och klimatmodellda-
tan, nära medel för de flesta åren vilket innebär att det 
utifrån undersökningsdatan inte går att dra några slut-
satser om en tidigare kallperiod på Grönland.  
 Ett generellt varmare klimat under den medeltida 
värmeperioden Europa syns i beräkningarna för kli-
matmodelldatan och bekräftas av Wilson et al. (2016) 
och Mann et al. (2009). Perioden syns inte så tydligt 
rent grafiskt. Jungclaus et al. (2010) påstår därför att 
den medeltida värmeperioden av vissa kallas för me-
deltida klimatanomali, eftersom perioden har olika 
tidsutbredning och storlek i olika data. Det hade varit 
önskvärt att PC1_pro skulle omfatta den medeltida 
värmeperioden också, så att PC1_mod kan jämföras 
med PC1_pro för denna perioden. Den lilla istiden 
syns, i motsats till Grönland, tydligt i beräkningarna 
för trädringsdatan. Också grafiskt syns en kallare pe-
riod mellan ca 1450 och slutet på 1800-talet i träd-
ringsdatan. Notera att det kallare klimatet i grafen 
sträcker sig till ungefär 1900 medan den enligt Wilson 
et al. (2016) endast går till 1850. Detta styrker Pages 
2k consortiums (2013) påstående att gränserna för den 
medeltida värmeperioden och den lilla istiden är unge-
färliga och skiljer sig mellan olika platser på grund av 
variationer i det regionala klimatet. I PC1_mod är den 
lilla istiden inte alls lika tydlig, vilket tyder på att kli-
matmodellen inte ger en tillräcklig beskrivning av kli-
matutvecklingen i Europa. En tydlig nedkylning i all 
klimatmodelldata syns dock i början av 1800-talet, 
vilken skulle kunna orsakats av de fem vulkanutbrotten 
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5. Slutsatser  
 Vid en jämförelse mellan proxy-data från Grönland 
och Europa och en modellkörning av en klimatmodell 
för samma platser syns låga korrelationer. Ett varmare 
klimat under den medeltida värmeperioden syns i all 
data från Grönland, medan den lilla istiden är mindre 
väldefinierad för Grönland. På den europeiska konti-
nenten syns ett varmare klimat under den medeltida 
värmeperioden och en mer utpräglad lilla istid än på 
Grönland. För att få ett mer heltäckande bild över kva-
litén på klimatmodellen från Jungclaus et al. (2010) 
kan proxy-datan också jämföras med de andra modell-
körningarna och modellkörningarna från E2.  
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Appendix 

Appendix A 

Tabell A1. Tabell som visar hur många procent av åren från Vinther et al. (2010) som var högre än medel för den 
medeltida värmeperioden och för alla år som tidsserien omfattade. 

 

Tabell A2. Tabell som visar hur många procent av åren från Vinther et al. (2010) som var lägre än medel för den 
lilla istiden och för alla år som tidsserien omfattade. 

 

Appendix B 

Tabell B. Tabell som visar hur många procent av åren från Wilson et al. (2016) som var lägre än medel för den lilla 
istiden och för alla år som tidsserien omfattade. 

 

Appendix C 

Tabell C1. Tabell som visar hur många procent av åren från Jungclaus et al. (2010) som var högre än medel för den 
medeltida värmeperioden och för alla år som tidsserien omfattade. 

 

Tabell C2. Tabell som visar hur många procent av åren från Jungclaus et al. (2010) som var lägre än medel för den 
lilla istiden och för alla år som tidsserien omfattade. 

 

Vinther et 
al. (2010) 

Medeltida värme-
perioden (%) 

Alla åren 
(%) 

Vinter 65 50 

Sommar 57 49 

Årlig 62 50 

Vinther et al. 
(2010) 

Lilla istiden 
(%) 

Alla åren  (%) 

Vinter 57 50 

Sommar 50 51 

Årlig 54 50 

Wilson et al. 
(2016) 

Lilla istiden 
(%) 

Alla åren (%) 

PC1_pro 67 58 

PC2_pro 58 59 

Jungclaus et 
al. (2010) 

Medeltida värme-
perioden (%) 

Alla åren 
(%) 

PC1_mod 65 54 

Grön_jja 55 50 

Grön_djf 55 51 

Jungclaus et 
al. (2010) 

Lilla istiden 
(%) 

Alla åren  (%) 

PC1_mod 48 46 

Grön_jja 57 50 

Grön_djf 50 49 
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