
Fig. 1. Provtagning av isborrkärna.

Introduktion
Ett av de viktigaste områdena inom klimatologi idag är utvecklingen av klimatmodeller. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur väl en klimatmodell kan återskapa 
klimatvariationerna i Nordatlanten-regionen under de senaste 1000 åren. Detta kan 
utföras genom att jämföra klimatmodeller med klimatrekonstruktioner baserade på proxy-
data, vilket är indirekt klimatinformation som kan fås från klimatarkiv. Speciellt viktigt är 
det att se hur klimatet i dessa rekonstruktioner och beskriver klimatet under två specifika 
klimatperioder under det senaste årtusendet som kan anses fungera som 
referensperioder: den medeltida värmeperioden (cirka 900-1250) och den lilla istiden 
(cirka 1450-1850). En viktig orsak till klimatförändringarna är förändringar i solaktivitet. 
Solens aktivitet varierar cykliskt på en skala från 10-100 år. Ju mer aktiv solen är, desto fler 
solfläckar förekommer och desto varmare blir det på jorden. I Nordatlanten-regionen 
spelar atmosfärscirkulation och havsströmmar en viktig roll. Den Nordatlantiska 
Oscillationen är en beteckning på den atmosfärscirkulation som uppstår till följd av en 
tryckskillnad mellan det Azoriska högtrycket och Islandslågtrycket. Systemet skiftar mellan 
att omfatta en stor tryckskillnad (NAO+) och en liten tryckskillnad (NAO-) över decennier, 
vilket ger upphov till förändrade temperatur- och nederbördsmönster under vintern. 
Vulkanutbrott medför global klimatpåverkan över en kort tidsrymd på några år. 
Aerosolerna som slungas ut i atmosfären kan blockera den inkommande solstrålningen 
och öka molnbildningen, vilket sammantaget ger en nedkylning på jorden. Sedan 
industrialiseringen på 1800-talet har människan gått in som en betydande klimatfaktor. De 
stora utsläppen av växthusgaser som koldioxid medför en förstärkning av växthuseffekten 
och en storskalig global uppvärmning. Utsläpp av aerosoler från industriområden och 
förändringar i markanvändning påverkar också klimatet.

Metod
I denna studie jämfördes proxy-data från Grönland och Europa med klimatmodelldata för 
samma platser. 𝛿18O-värden från isborrkärnorna DYE3, GRIP och Crete på Grönland användes 
från. Vinther et al. (2010) (Fig. 1). Denna data var säsongsbaserad, det vill säga uppdelad i 
vinter-, sommar och årlig data, och sträckte sig från 500-talet till 1973. Datan normaliserades i 
MATLAB för de tre isborrkärnorna, för att på ett lättare sätt kunna utvärdera den. 
Trädringsdata från 8 olika platser i centrala och norra Europa användes från Wilson et al. 
(2016) i en period från 700-talet till idag (Fig. 2). För att kunna utvärdera datan
komprimerades undersökningsperioden till åren 1200-2000, där data existerade för alla 
platser och en Principal Component Analysis (PCA) utfördes i MATLAB. Klimatmodelldatan
som användes var modellkörning mil0010 i scenario E1 från Jungclaus et al. (2010). 
Klimatmodellen byggde på en global klimatmodell med en helt interaktiv kolcykel. 
Temperaturerna som modellerades beskrev temperaturen där isborrkärnorna togs upp för 
december-januari-februari och juni-juli-augusti samt temperaturerna där trädringarna togs 
upp för juni-juli-augusti i en period från 800-2005. Normalisering i MATLAB utfördes för 
isborrkärnetemperaturerna medan PCA utfördes för trädringstemperaturerna. Sedan 
korrelerades all data på årlig skala och decennieskala. För att se hur tydligt den medeltida 
värmeperioden och den lilla istiden syns i den olika datan beräknades hur många procent av 
åren temperaturerna var över medel under den medeltida värmeperioden och hur ofta den 
var under medel under den lilla istiden för de olika dataseten. Detta jämfördes med 
procentsatserna för hela undersökningsperioden.

Resultat
Ur PCA-analysen framkom att PC1 och PC2 förklarade mer än hälften av variationerna för 
trädringsdatan och PC1 förklarade nästan hälften av variationerna för trädringstemperaturerna 
från klimatmodellen. Därför användes dessa vid korrelationer med övrig data och vid 
utvärdering av tidsperioderna. PC2 från trädringsdatan beskrev inte alls samma klimattrend 
som PC1, vilket ledde till att den inte användes vid utvärdering av tidsperioderna. 
Korrelationerna mellan all data var låga på r < 0,5. Viss data korrelerade negativt, vilket skulle 
kunna bero på NAO-variabilitet för korrelationer mellan Grönland och Europa. För 
korrelationerna mellan Grönland och Europa kan detta bero på skillnader i temperatur mellan 
dessa platser. Dessutom var de interna temperaturskillnaderna höga på Grönland vilket kan ha 
lett till låga korrelationer mellan isborrkärnedatan från Grönland och de modellerade 
temperaturerna för samma platser. Tidsserierna för proxy-datan och klimatmodelldatan syns i 
Fig. 3. Den medeltida värmeperioden sågs tydligt i procentsatserna för både Grönland och 
Europa medan den lilla istiden var mer väldefinierad i Europa än på Grönland.

Slutsatser
Denna undersökning visade på låga korrelationer mellan proxy-data från Grönland och Europa 
och en modellkörning av en klimatmodell för samma platser. Ett varmare klimat under den 
medeltida värmeperioden sågs i all data från Grönland, medan den lilla istiden var mindre 
väldefinierad för Grönland. På den europeiska kontinenten sågs ett varmare klimat under den 
medeltida värmeperioden och en mer utpräglad lilla istid än på Grönland. En jämförelse av 
proxy-datan med de andra modellkörningarna från E1 samt scenario E2 föreslås, för att få en 
mer heltäckande bild över kvalitén på klimatmodellen. För att på ett bättre sätt kunna 
utvärdera de negativa korrelationerna föreslås en inventering av NAO-variationerna under det 
senaste årtusendet. 

Fig. 3. Tidsserier för isborrkärnedatan (a), PC1 för trädringsdatan (b) och klimatmodelldatan
(c). I rött syns förändringar på årlig skala och i blått syns förändringar på 50-årsskala. De 
rödmarkerade områdena representerar tidsperioden för den medeltida värmeperioden och 
de blåmarkerade områdena representerar tidsperioden för den lilla istiden.  
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Fig. 2. Trädring.
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