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Abstract 

The global climate change affects the Arctic region the most. The decrease in arctic 

sea ice is one of the reasons why, it accelerates the warm-up of the region. 

To understand the changes in the Arctic climate, knowledge about what affects the 

changes in the sea ice is necessary. One of these processes could be the relation 

between the extent of the sea ice and the concentration of sea salt aerosols in the 

area.  

This work studies how a variation in the arctic sea ice extent affects the 

concentration of sea salt aerosols at Barrow, Alaska. To do this aerosoldata, icedata 

and winddata has been analyzed over the years 1998-2007. The results shows that a 

seasonally variation in the sea ice extent affects large aerosols (1-10 μm) while 

smaller aerosols (<1 μm) doesn’t seem to be affected as much. 

  



 
 

 

Sammanfattning 

Arktis är den del av världen där klimatförändringarna är som mest märkbara. 

Anledningen till det är till stor del den pågående issmältningen som gör att 

uppvärmningen accelereras. För att förstå ändringarna i Arktis klimat krävs 

kunskaper om de processer som påverkar issmältningen. En av dessa processer kan 

vara förhållandet mellan den arktiska isens utberedning och 

havssaltsaerosolkoncentrationen. 

 Det här arbetet studerar hur variationer i den Arktiska isens utberedning påverkar 

havssaltsaerosolkoncentrationen vid Barrow, Alaska. Till det har aerosoldata, isdata 

och vinddata, eftersom bildandet av havssaltsaersoler är vindberoende, studerats 

under en tioårsperiod åren 1998-2007. Resultaten visar att säsongsvisa variationer i 

isens utberedning tydligt påverkar koncentrationen av större havssaltsaerosoler(1-10 

μm) medan mindre havsaltsaerosoler(<1 μm) inte tycks påverkas av isens 

utberedning lika mycket.   
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1. Inledning  
Arktis är den del av världen där klimatförändringarna är mest märkbara (SMHI, 

2011), med en höjning av medeltemperaturen vid Barrow, Alaska med 2ºC perioden 

1996-2005 jämfört med perioden 1981-1990 (Barrow Airport).  För att förstå sig på 

vad som händer i Arktis krävs kunskap om de processer som driver förändringarna 

av det arktiska istäcket, eftersom minskningen av isens utbredning påverkar 

områdets albedo så att uppvärmningen accelereras (SMHI,  2011).  

 En av processerna som kan påverka istäcket är förhållandet mellan isens 

utberedning och bildandet av havssaltsaerosoler (SSA), se figur 1 

 
Figur 1 Figuren visar hur havssaltsaerosolkoncentrationer och istäckets utberedning kan 

vara kopplade till varandra. 

Istäckets utberedning påverkar havssaltsaerosolernas källområde. Ju mindre is det 

är desto större område finns för produktion av havssaltsaerosoler. 

Havssaltsaerosoler i sin tur har potential att ändra energibudgeten och i och med det 

påverka klimatet (Struthers et al., 2011). Hur mycket aerosoler påverkar klimatet ses 

enligt FN:s klimatpanel som en av de största osäkerheterna i dagens klimatmodeller. 

Det har dock konstaterats att nettoeffekten av havssaltsaerosoler är en avkylande 

effekt på atmosfären (Kahn et al., 2008, Murphy et al., 1997).  

I detta arbete undersöks hur havssaltsaerosolkoncentrationer vid Barrow, Alaska 

förhåller sig till den arktiska isens utberedning, ett steg i den återkoppling mellan 
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havssaltsaerosoler och isens utberedning som visas i figur 1. Både års och 

månadsvariationer kommer att undersökas för att se om det finns trender och 

samband mellan isens utberedning och havssaltsaerosolkoncentrationer. Eftersom 

bildandet av havssaltsaerosoler är vindberoende (Struthers et al., 2011) kommer 

även vindstyrkor i området kring Barrow att undersökas för att se om påverkan för 

isutberedningen är större än den påverkan vindstyrkorna har. 

 Tidigare studier av havssaltsaerosolkoncentrationen vid Barrow har gjorts av Quinn 

et al. (2002). Studien baserades på mätningar från perioden oktober 1997 till 

december 2000. Resultaten från detta arbete kommer att jämföras med resultaten i 

Quinn et al. för att se om de olika tidsperioderna överensstämmer. 

 

2. Teori  

2.1. Aerosoler 

Aerosoler är ett samlingsnamn för partiklar suspenderade i en gas. När man 

använder ordet aerosol menas både partiklarna och gasen men oftast syftar man 

bara på partiklarna (Seinfeld & Pandis, 2006). 

Aerosoler som finns i atmosfären kan ha både naturliga och antropogena källor. 

Exempel på naturliga aerosolkällor är hav, öknar och vulkaner medan antropogena 

källor kan vara förbränning, av till exempel olja och kol, vid industrier och transporter 

(bilar, båtar) (Kahn et al., 2009). Cirka 90 % av atmosfärens aerosolmassa har 

naturliga källor medan 10 % har antropogena, även om det varierar mycket lokalt och 

runt industristäder dominerar de antropogena partiklarna (Voiland, 2010). 

   Aerosoler i atmosfären delas upp i två grupper, de primära och de sekundära. 

Primära aerosoler är partiklar som genereras mekaniskt t.ex. av vinden (som 

havssalt) och vid förbränning. Sekundära aerosoler bildas in situ i atmosfären, det 

sker genom att partiklar bildas av gaser (Kahn et al., 2009).  

Mängden aerosoler i atmosfären mäts bland annat genom antal, 

masskoncentration eller optiskt djup. Optiskt djup är ett mått på hur genomtränglig 

luften är för ljus (Kahn et al., 2009). 

 

   2.1.1 Storlek och uppehållstid 

Storleken och formen på aerosolen påverkar både dess uppehållstid i atmosfären 

och dess fysikaliska och kemiska egenskaper. Diametern på en aerosol varierar 

mellan några få nanometer upp till 100 mikrometer (Seinfeld & Pandis, 2006). 

Aerosoler försvinner ur atmosfären i och med torr- och våtdeposition (Jansson & 

Hansson, 2005).  Våtdeposition innebär att partiklar faller ner mot jordytan i och med 

regn. Torrdeposition är när partiklar tas upp direkt av mark- och vattenytor och den är 

proportionell mot masskoncentrationen, c, enligt sambandet: 

       (ekv 1.) 

Där: 

F= flödet till ytan 

  = depositionshastigheten 
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Depositionshastigheten bestäms bland annat av aerosolens storlek, 

vindhastigheten och upptagsytan (Seinfeld & Pandis, 2006). Aerosoler som har en 

storlek omkring 0,1-1 μm tenderar att ha längst uppehållstid. Större partiklar faller ur 

atmosfären snabbare i och med torrdeposition, mindre partiklar faller inte ur 

atmosfären men har korta uppehållstider för att de växer snabbt i och med 

koagulationsprocesser, och kondensationsprocesser (Jansson & Hansson, 2005).  

Uppehållstiden för aerosoler är vanligtvis en vecka eller mindre men kan vara 

betydligt längre om aerosolerna kommer tillräckligt högt upp i atmosfären. Det vill 

säga över molnbasen, där de inte deponeras ner mot jordytan i och med regn (Kahn 

et al., 2009).  

 

2.1.2 Havssalt 

Havssalt är den aerosoltyp som dominerar över hav och är den 

koncentrationsmässigt näst största naturliga aerosolen, näst efter stoft från öknar. De 

uppkommer dels genom att de, direkt från en vågtopp, slits upp i atmosfären men till 

största delen genom den omblandning av luft och vatten som sker när en våg bryts 

(Tsyro et al., 2011). Det som sker är att luften tränger ner i vattnet och bildar 

luftbubblor. När sedan luftbubblorna når ytan och spricker bildas aerosolerna. Ute på 

öppet hav sker det här främst på grund av ytvindar vilket gör att bildandet är 

vindberoende medan det in mot land, där vattnet är grundare, också kan bero på 

interaktionen mellan vågen och havsbottnen (Tsyro et al., 2011). Antalet 

havssaltsaerosoler över ett källområde ökar exponentiellt med vindstyrkan 

(Mårtenson et al., 2003). Det finns flera olika salter i haven och den totala 

havssaltsaerosolkoncentrationen (SSA, sea salt aerosol) är en summa av alla olika 

salter: 

 

                             
       

   (ekv.2) 

 
(Quinn et al, 2002).  
Storleken på en havssaltsaerosol varierar mellan en diameter på 0,02-20 µm 

(Mårtenson et al., 2003). 

2.1.3 Aerosoler och klimatet 

Utbytet av energi mellan jordytan, atmosfären och solen kallas för energibudgeten. 

När lika mycket strålning kommer in mot atmosfären och jordytan som det strålas ut 

har en balans uppkommit, se figur 2. Solen står för den inkommande, kortvågiga, 

strålningen till jordytan och atmosfären. Strålningen absorberas, av atmosfären och 

jordytan, eller reflekteras tillbaka ut i rymden. Även jordytan och atmosfären emitterar 

strålning, den är dock långvågig på grund av att temperaturen är lägre hos dem än 

hos solen. Långvågig strålning absorberas, reflekteras och sprids också i 

atmosfären. De beståndsdelar i atmosfären som påverkar energibudgeten är 

aerosoler, gaser (växthusgaser och övriga gaser) och moln.  

 Växthusgaser är bra på att absorbera långvågig strålning som de sedan emitterar 

åt alla håll. Detta gör att strålning som annars skulle gå direkt ut i rymden kommer 
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tillbaka till jordytan, vilket leder till att det blir varmare. Vattenånga och koldioxid är de 

två mest betydande på växthusgaserna i atmosfären (Le Treut et al., 2007).   

 

    

Aerosoler har också inverkan på jordens energibudget. I IPCC:s fjärde 

klimatrapport delades påverkningarna in i tre grupper: direkta, indirekta och semi-

direkta effekter (Forster et al., 2007). 

Den direkta effekten är då aerosoler reflekterar och absorberar strålning. När 

partiklar reflekterar mycket strålning, till exempel sulfatpartiklar och havssalt, leder 

det till att mindre strålning når jordytan vilket ger en kylande effekt. Om partiklarna 

istället absorberar strålning, som till exempel sotpartiklar, blir jordens atmosfär 

varmare (Tsyro et al., 2011). Nettoeffekten av den direkta effekten är att jorden och 

atmosfären kyls ner (Forster et al., 2007). 

  De indirekta klimateffekterna orsakade av aerosoler har att göra med att aerosoler 

fungerar som kondensationskärnor i moln. Om antalet kondensationskärnor ökar, 

ökar också antalet molndroppar vilket leder till att molnets albedo, livstid och storlek 

kan förändras. Det, i sin tur, påverkar energibudgeten (Tsyro et al., 2011). 

De semidirekta effekterna är ändringen i molns livstid och bildning på grund av 

aerosolers absorption av kortvågig strålning i troposfären (högt upp i atmosfären). 

När aerosoler absorberar strålning i troposfären ändras den relativa fuktigheten och 

stabiliteten vilket leder till tidigare nämnd ändring av molnegenskaperna (Forester et 

al., 2007).   

Figur 2 Figuren ovan visar energibudgeten och vilka faktorer som är med och påverkar den. 

Siffrorna talar om hur stor effekt, i     , som antingen reflekteras, transmitteras eller absorberas i 
de olika processerna. 
Bildkälla :Le Treut et al. 2007 
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Hur stor effekt aerosolerna har på klimatet beror på deras storlek, antal och 

optiska egenskaper (Tsyro et al., 2011). Men även den underliggande ytans albedo 

spelar roll eftersom det blir större skillnad om aerosoler reflekterar strålning till 

exempel över skog och vatten, som absorberar mycket strålning, än om partiklarna 

reflekterar strålning över en snötäckt yta (Struthers et al., 2011). 

Havssaltsaerosoler påverkar klimatet både genom direkta och indirekta effekter. 

Det är främst partiklar med en diameter mellan 0.08-1 µm som påverkar klimatet 

eftersom de både sprider ljuset och kan verka som kondensationskärnor till moln. 

Havssaltsaerosoler har globalt en avkylande effekt på klimatet(Murphy et al., 1997). 

2.2 Issmältningen  

Det Arktiska havet är delvis täckt av is. Utsträckningen på istäcket når sitt maximum i 

mars, drar sig tillbaka under sommaren och har sitt minimum i september. 

Satellitdata visar att sedan man började satellitmätningar av isens utbredning, år 

1979, har istäckets utbredning stadigt minskat, även om det förekommer årliga 

variationer. Det finns också bevis, bland annat genom data från skepp som seglat i 

Arktis, på att istäcket redan före 1979 hade börjat minska och att minskningen har 

pågått i minst 100 år. Anledningen till minskningen tros vara den globala 

uppvärmingen, som är ett resultat av ökande växthusgaser i atmosfären, se avsnitt 

2.1.4, Aerosoler och klimatet, samt figur 2. Att isen smälter bidrar till att den globala 

uppvärmingen accelereras eftersom det istället för is är öppet vatten på sina ställen. 

Vatten har lägre albedo än is vilket gör att mer strålningen absorberas av vattnet än 

isen. Issmältningen i Arktis har gått fortare än många modeller förutsett och forskare 

tror nu att isfria somrar i Arktis kan komma att ske redan innan det här århundradets 

slut (NCIDC, 2013).  

  

2.3 Mätningarna 

2.3.1 Barrow 

Mätningarna av aerosolkoncentrationerna i 

detta arbete är gjorda i Barrow, Alaska 

(71.32ºN, 156.61ºW) av National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA). De 

mättes mellan åren 1998-2007  och kapitel 

3.1.2 tar upp hur mätningarna utfördes.   

Aerosolerna har i mätningarna delats in i 

två grupper: små aerosoler, med en 

diameter på mindre än en mikrometer, och 

stora aerosoler, med en diameter mellan 1-

10 mikrometer. Denna uppdelning görs på 

grund av de olika storlekarnas uppehållstid i 

atmosfären, vilket gör att dessa 

koncentrationer kan komma att påverkas 

olika av yttre förändringar (Quinn et al., 

2002). 

Figur 4 Den röda pricken visar var 
Barrow ligger 
Bildkälla: Wikipedia 2013 
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För att kunna tyda och tolka trender i aerosolkoncentrationer är det viktigt att ha en 

uppfattning om klimatet på platsen. Barrow har ett arktiskt klimat. I genomsnitt faller 

det 128 mm nederbörd per år och mest faller det i oktober månad. Eftersom Barrow 

ligger öppet med hav på tre sidor om sig och tundra på den fjärde blåser det mycket, 

mestadels östliga vindar. Även om vindarna är jämt fördelade över året ser man en 

liten ökning under hösten (NOOA). 

Ett fenomen som ofta ses i Barrow under vårmånaderna är arktiskt dis. Arktiskt dis 

är när aerosolkoncentrationerna i Arktis förhöjs på grund av en större transport av 

aerosolföroreningar söderifrån och mindre regn under vinter och vårmånader (Quinn 

et al., 2002)  

 

2.3.2 Hur mäts aerosolerna 

Vid Barrow mäts mängden av havssaltsaerosoler med hjälp av 

masskoncentrationsmätning. Mätningen går till så att luft samlas in på 10 meters 

höjd, mängden som samlas in är 1000 liter per minut. När luften kommit in i 

instrumentet värms den upp så att den får en relativ fuktighet som är lägre än 40 %, 

det görs för att alla mätningar ska vara jämförbara. Efter att luften har värmts upp 

delas den upp i fem olika delar för olika sorters mätningar. Luften som kommer till 

den del där masskoncentrationen och kemisk sammansättning mäts, mäts med en 

kaskadimpaktor. Den är till för att avskilja olika storlekar på partiklar från varandra. I 

det här fallet tas partiklar med en aerodynamisk diameter större än 10 μm bort och 

partiklar mindre än 1 μm (små partiklar) passerar mätinstrumentet och hamnar i ett 

filter medan partiklar på en diameter mellan 1-10 μm (stora partiklar) samlas upp på 

en film. Mätningarna brukar vara mellan 1-5 dagar beroende på vilken tid på året det 

är och när mättiden är slut läggs filtren och filmen ned i en metanol-lösning och 

skickas iväg till ett laboratorie för analys. 

  Vid analysen används ett ultraljudsbad för att få bort partiklarna från filtren och in 

i lösningen. Analys av vilken typ av partiklar det rör sig om görs för katjoner och 

anjoner, såsom     och    , med hjälp av jonkromotografi.  Efter det går det att 

bestämma massan av partiklarna och på så sätt få ut massan per volymenhet, 

vanligen uttryckt som   /    (Quinn et al., 2002).  

Eftersom mätstationen vid Barrow ligger vid ett samhälle har det, för att undvika 

luftföroreningar i mätningarna, satts en spärr på mätinstrumentet. Spärren gör att om 

vinden blåser i riktning från samhället (130-360º) mäter inte instrumentet under den 

perioden (Quinn et al., 2002). 

Ett sätt att undersöka varifrån luftmassorna som innehåller partiklarna kommer 

ifrån är att använda sig av så kallade trajektorior. Trajektorior visar vilken väg en 

luftmassa har tagit (Nationalencyklopedin, 2013). 
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3. Bearbetning av data 

 3.1. Aerosoldata 

Aerosoldata mellan åren 1998-2007 hämtades från en publik databas tillhandahållen 

av NOAA (NOAA, 2012).   

För att minimera risken för föroreningar i resultaten utgicks det enbart från 

natriums masskoncentration när den totala masskoncentrationen för 

havssaltsaerosolerna togs fram. Natrium användes för att det antas att natriumjoner i 

atmosfären endast uppkommer ur haven. Övriga havssalter i atmosfären har även 

andra källor.  

Uttrycket för havssaltsaerosolkoncentrationen blev då: 

                   (ekv 3) 

där: 

                             
       

  

och 

           

Förhållandet mellan de olika salterna i uttrycken är förhållandet mellan dem i havet. 

Det antas att det är samma förhållande  i luften (Quinn et al., 2002). 

  

3.2 Is- och vinddata 

Is- och vinddata erhölls från European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF). 

Isdatan täckte området latitud: 70-90º longitud:120-(-60)º och värden finns för 

varje dag åren 1998-2007. Isdatan är indelad i rutor med en sida på 0.25 grader. 

Varje ruta innehåller ett värde mellan 0-1 som symboliserar hur stor del av rutan som 

är täckt av is, om värdet är 0,1 är rutan till 10 procent täckt av is etcetera. 

Vinddatan täckte området latitud: 50-90º longitud: 120-(-60)º och värden finns för 

varje dag åren 1998-2007. Vinddatan är indelad på samma sätt som isdatan med ett 

värde för en ruta på 0.25 grader. Varje värde är medelvärdet av vinden i den rutan. 

Vid uträkning av områdets medelvindstyrka räknades inte vindar över land med. 

4. Resultat 

4.1 Årsvisa jämförelser  
Figur 5a) och 5b) visar hur havssaltsaerosolkoncentrationen för stora respektive små 

aerosoler varierar årsvis 1998-2007. De stora havssaltsaerosolerna har sina största 

värden år 2003 och 1998, med ett medelvärde på 1,7 μg/   respektive 1,65 μg/       

De lägsta värdena för stora havssaltsaerosoler är 2006 och 2007med medelvärden 

på 0,5 μg/   respektive 0,6 μg/  . Det samma gäller för de små aerosolerna, det vill 

säga höga medelvärden år 2003,1,4 μg/  , och 1998,1,3 μg/  , och låga 

medelvärden år 2006,0,1 μg/  , och 2007,0,3 μg/  . År 2006 saknar mätvärden i 

augusti månad och det kan därför inte dras några slutsatser om 

havssaltsaerosolkoncentrationen från det året.  
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Figur 6 visar hur havssaltsaerosolkoncentrationen för stora partiklar varierar årsvis 

åren 2003 och 2007. En skillnad ses mellan åren under perioden augusti-oktober. 

Figur 7 och Figur 8 visar medelvärdet för isens utberedning perioden augusti-oktober 

år 2003 respektive år 2007. År 2003 har en större utberedning än år 2007. 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Figur 5 Figur a) visar årssvärden för havssaltsaerosolkoncentrationen av stora 
havsaltsaerosoler. Figur b) visar årsvärden för havssaltsaerosolkoncentrationen 
av små havssaltsaerosoler. Stjärnorna är medelvärden, streck medianer och 
ändarna 25 respektive 75 percentilerna. 
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Figur 6 I figuren visas månadsmedianvärden av 

havssaltsaerosolkoncentrationen för stora partiklar, åren 2003 och 2007.  
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Figur 7 Figuren visar isens medelutberedning perioden augusti-oktober år 
2003. Färgerna och motsvarande siffra visar hur stor del av området som är 
täckt av is. Exempelvis motsvarar 0,2 att 20 % av området är täckt av is. 

Figur 8 Figuren visar isens medelutberedning perioden augusti-oktober år 
2007. Färgerna och motsvarande siffra visar hur stor del av området som är 
täckt av is. Exempelvis motsvarar 0,2 att 20 % av området är täckt av is. 
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4.2 Månadsvisa jämförelser 

I figur 9a och 9b visas hur havssaltsaerosolkoncentrationen för de stora respektive 

de små havssaltsaerosolerna varierar månadsvis åren 1998-2007. De stora 

aerosolerna har sina högsta koncentrationer augusti-oktober, där den högsta 

koncentrationen är i augusti på 1,9 μg/   och sina lägsta koncentrationer i mars och 

juni, där koncentrationerna är 0,12 respektive 0,05 μg/  . De små aerosolerna har 

de högsta koncentrationer under perioden november-mars, där den högsta 

koncentrationen är i december på 0,88 μg/   och sina lägsta koncentrationer under 

sommaren (maj-augusti), där den lägsta koncentrationen är i juni 0,02 μg/  . Tabell 

1 visar hur mycket av tidsperioden 1998-2007 som mätningar har utförts. Både antal 

dagar och procentuell sats redovisas.   

I figur 10 visas hur vindstyrkan varierar månadsvis, norr och söder om Barrow, 

åren 1998-2007. Figuren visar att vindstyrkan söder om Barrow är högre än norr om 

Barrow. På sommaren (maj-augusti) är det lägre vindstyrkor än övriga året för de 

båda områdena 

Figur 11a) och 11b) visar havssaltsaerosolernas beroende av vinden, över hela 

området (lat: 50-90º long:120-(-60)º). Det är ett större vindberoende för de små 

partiklarna än de stora. Korrelationskoefficienten för de små partiklarna är 0,76 

medan det för de stora partiklarna är 0,04.  

I tabell 2 ses medianvärden av havssaltsaerosolkoncentrationen för de olika 

månaderna, samt tidigare resultat från Quinn et al. (2002). 

I appendix visas månadsmedelvärdena för isens utberedning år 1998-2007. Isen 

har sin högsta utberedning i mars månad och sin lägsta i september månad.  

 

           a) 

              

 

 

 

 

         b) 

     

Figur 9 Figur a) visar månadsvärden för havssaltsaerosolkoncentrationen av stora 
aerosoler. Figur b) visar månadsvärden för havssaltsaerosolkoncentrationen av små 
aerosoler. Stjärnorna är medelvärden, streck medianer och ändarna 25 respektive 75 
percentilerna. 
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 Tabell 1 Tabellen visar hur många dagar som det under mätperioden har gjorts mätningar 
av aerosolkoncentrationen. Även procentuell del visas. 
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månad Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Antal dagar 168 249 239 266 253 260 282 257 248 288 269 218 

Procent (%) 53 88 77 89 82 87 91 83 83 93 90 70 

Figur 10. Figuren visar värden för vindstyrka månadsvis för åren 1998-1999. Stjärnorna 
är medelvärden, strecken medianer och ändarna på staplarna 25 respektive 75 
percentilerna. 

[Ange ett citat från dokumentet eller 

sammanfattningen av en intressant 

punkt. Du kan placera textrutan var 

som helst i dokumentet. Använd 

fliken Ritverktyg om du vill ändra 

formateringen av textrutan för 

citatet.] 
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Tabell 2 Tabellen visar de månadsvisa masskoncentrationsmedianerna beräknat från 

Barrow data. Samt resultat från Quinn et al. (2002). Masskoncentrationen är uttryckt i μg/  . 

 

  

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Data Barrow 
1998-2007 

stora 0.14 0.14 0.12 0.30 0.15 0.05 0.23 1.90 1.41 1.15 0.88 0.64 

[μg/  ] små 0.82 0.62 0.75 0.41 0.08 0.02 0.06 0.12 0.17 0.42 0.61 0.88 

Quinn et al. 
2002 

stora 0.32 0.28 0.33 0.29 0.34 0.26 0.55 2.0 1.4 2.1 1.0 0.69 

[μg/  ] små 1.1 0.93 0.68 0.43 0.15 0.05 0.08 0.17 0.17 0.74 0.62 1.1 

Figur 11 Figur a) visar de små aerosolerna som en funktion av vindstyrka. 
Vindstyrkan är ett månadsmedelvärde för hela mätområdet. En linjär tillpassning finns 
även med. Figur b) visar de stora aerosolerna som en funktion av vindstyrka. 
Korrelationskoefficienten för de små är 0.74 och för det stora 0.04. 
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5.Diskussion 

5.1 Årsvariationer 

Ur figur 5 ses att årsvariationerna för de olika aerosolstorlekarna är likartade, därför 

valdes att endast visa resultat för de stora aerosolerna. 

 Ur figur 6, där året med det största årsvärdet, 2003, och året med det minsta 

årsvärdet, 2007, visas med månadsmedianer ses att det är under perioden augusti-

oktober som de största skillnaderna i koncentrationen uppträder. Vid en jämförelse 

med isens utbredning perioden augusti-oktober 2007 och 2003 ser skillnaderna 

mellan åren inte ut att bero på isen, eftersom isens utberedning år 2007 var mindre 

än den 2003, se figur 7 och 8. Vid ett beroende av isen borde det ha varit tvärtom, 

det vill säga högre aerosolkoncentrationer år 2007 än år 2003. Även vindstyrkorna i 

området undersöktes de båda perioderna. Det visade sig att det under oktober 

månad var en högre medelvindstyrka år 2007, 6.6 m/s, än år 2003, 5.7 m/s. 

Skillnaderna i havssaltsaerosolkoncentration kan därför inte bero på vindstyrkan 

eftersom det då borde ha varit en högre vindstyrka 2003 än 2007 och det valdes att 

inte visa resultatet av vindstyrkan i rapporten. Varken vindstyrka eller 

isutberedningen kan alltså förklara skillnaden mellan de båda perioderna. Resultatet 

indikerar på att återkopplingen mellan havssaltsaerosoler och isens utbredning inte 

är så enkel som studiens initiala hypotes, se figur 1 sidan1. Resultatet motsäger inte 

hypotesen men fler faktorer, som nederbördsmönster och andra väderförhållanden, 

påverkar troligen återkopplingen mellan havssaltsaerosoler vid Barrow och isens 

utberedning. 

 

5.2 Månadsvariationer 

Det syns ett tydligt samband mellan koncentrationen av stora havssaltsaerosoler, se 

figur 9a), och variationer i isens utberedning, se appendix bild A1-A12. När isen har 

sin minsta utberedning, i september, är koncentrationen av stora havssaltsaerosoler 

hög och när isen har sin högsta utberedning, i mars, är det låga koncentrationer av 

stora havssaltsaerosoler. Koncentrationerna för små havssaltsaerosoler, som visas i 

figur 5b), följer däremot inte variationer i isens utberedning.  

Vid en jämförelse med vindstyrkan i området, se figur 10, syns inget tydligt 

samband mellan vindstyrkan och de stora havssaltsaerosolerna, det gör det däremot 

för de små.  Medelvindstyrkan är mindre under sommaren (maj-augusti), både norr 

och söder om Barrow, än det övriga året, vilket också är fallet för koncentrationen av 

små havssaltsaerosoler. Sambandet visas tydligt i figur 11 där de små och stora 

havssaltsaerosolkoncentrationerna ses som en funktion av vindstyrkan för hela 

området. Korrelationen för de små partiklarna är 0,76, det vill säga att 76 % av 

variationen i aerosolkoncentrationen kan förklaras av vindstyrka, medan det för de 

stora är 0,04. Orsaken till skillnaden mellan de små och stora havssaltsaerosolernas 

variationer i koncentration är deras olika långa uppehållstid i atmosfären. 

Uppehållstiden påverkar hur stort havsaltsaerosolernas källområde är. 
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 Källorna till de stora havsaltsaerosolerna, som mäts i Barrow, ligger till största 

delen i havet precis norr om Alaska. Anledningen till att källorna inte ligger längre 

bort är att aerosoler av den här storleken vanligtvis inte är kvar i atmosfären så länge 

att det kan transporteras upp söderifrån. Det gör att de inte kan färdas så långa 

sträckor i atmosfären innan de deponeras ner mot ytan. När isen lägger sig utanför 

Alaskas kust finns därför inte så stor yta kvar för bildandet av de stora 

havssaltsaerosolerna. Detta resultat betyder inte att de stora havssaltsaerosolerna är 

oberoende av vindstyrkan, om koncentrationer över ett mindre område och enbart 

under juni-oktober, då isens utberedning är mindre, hade undersökts hade ett 

samband troligen setts.    

De små aerosolerna har däremot ett mycket större källområde eftersom deras 

uppehållstid i atmosfären är längre. Små havssaltsaerosoler, som mäts vid Barrow, 

kan ha källor både norr och söder om Alaska. Det här gör att isens utberedning inte 

påverkar de små havssaltsaerosolernas källområde lika mycket eftersom det är en 

procentuellt mindre del av källområdet som täcks av is. När inte isen påverkar lika 

mycket syns genast hur vindberoende bildandet av havssaltsaerosoler är.  

Resultaten i detta arbete återspeglar resultaten som Quinn et al. (2002) fick fram för 

perioden oktober 1997- december 2000 väl, se tabell 2. Samma mönster i 

aerosolernas koncentrationer ses och koncentrationerna är av samma 

storleksordning. 

 

5.3. Felkällor/förbättringsmöjligheter  

Havssaltsaerosoldatan från Barrow har endel brister. Mätperioderna från Barrow är 

olika långa och under flera perioder finns det inga mätdata (till exempel augusti år 

2006). Eftersom mätinstrumentet inte mäter vid vissa vindriktningar är det osäkert om 

mätperioderna är helt intakta eller om det förekommer tidsperioder i dem där inga 

mätningar gjordes. Vindriktningen är dock mestadels nordostlig så inverkan på 

resultatet bör inte vara så stort. 

När medelvärdet för vindarna beräknats har vindvärden över land tagits bort ur 

beräkningarna. För att få värden bara över öppet hav, där vindstyrkan spelar roll, 

hade det varit bra att även ta bort vindvärden där isen beredde ut sig under mättiden. 

Vinddata och isdata hade även kunnat tas över ett större område eftersom 

aerosolerna färdas över större områden. 

För att lättare kunna förklara trender i havssaltsaerosolkoncentrationer hade det 

varit lämpligt att även studera nederbördsmönster över området och trajektorior. Då 

hade skillnader i transport kanske kunnat förklara variationer.  

 

6. Slutsats 
Mätningarna av havssaltsaerosolkoncentrationen vid Barrow visar på att: 

Den månadsvisa koncentrationen, årstidsvariationen, av stora havssaltsaerosoler i 

luften vid Barrow beror på den arktiska isens utberedning. Vid liten isutberedning är 

koncentrationerna höga och vid stora utberedningar är koncentrationerna låga. 
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 För de små havssaltsaerosolerna har isens utberedning uppe i Arktis inte så stor 

betydelse eftersom deras källområde är så stort att variationerna i isens utberedning, 

i jämförelse, är små. 

Årsvisa jämförelser visar att återkopplingen mellan havssaltsaerosoler och den 

arktiska isens utberedning är komplext och beror på fler faktorer än vad som 

behandlades i det här arbetet.  
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9. Appendix 
Bilderna A1-A12 visar medelvärdet för isens utberedning januari-december åren 
1998-2007. Färgerna och motsvarande siffra visar hur stor del av området som är 
täckt av is. Exempelvis motsvarar 0,2 att 20 % av området är täckt av is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur A1 Medelvärdet på isens utberedning januari 
månad 1998-2007 

Figur A2 Medelvärdet på isens utberedning i februari 
månad 1998-2007 

Figur A3 Medelvärdet på isens utberedning mars 

månad 1998-2007 
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Figur A4. Medelvärdet för isens utberedning april månad 
1998-2007 

Figur A5 Medelvärdet för isens utberedning i maj      

månad 1998-2007. 

Figur A6. Medelvärdet för isens utberedning i juni 
månad 1998-2007 
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Figur A7 Medelvärdet för isens utberedning juli 
månad 1998-2007 

Figur A8. Medelvärdet för isens utberedning i augusti 
månad 1998-2007 

Figur A9 Medelvärdet för isens utberedning i 
september månad 1998-2007 
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Figur A10. Medelvärdet för isens utberedning i 
oktober månad 1998-2007 

Figur A11 Medelvärdet för isens utberedning i 
november månad 1998-2007 

Figur A12 Medelvärdet för isens utberedning i 
december månad 1998-2007 



 




