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Sammanfattning 
Jämförelse av korta temperaturprognoser från SMHI och Meteorologisk institutt med 
fokus på post-processingmetodikens betydelse för prognoskvaliteten 
Sofie Petersson 
 
Temperaturprognoser är av stor betydelse för många i dagens samhälle, både privatpersoner och diverse 
olika sektorer. Förväntan på att prognoserna håller hög träffsäkerhet är stor och god kvalitet på dessa är 
viktigt av många olika aspekter. De numeriska vädermodellerna, som används för att göra 
väderprognoser, har brister som i stort sätt alltid leder till systematiska fel i prognoserna. Bristerna beror 
exempelvis på dålig representation av atmosfärens fysikaliska processer och för att korrigera och 
reducera dessa fel efterbehandlas prognoserna med olika metoder, så kallad post-processing. För att 
minimera de systematiska felen och öka träffsäkerheten för prognoserna pågår ständigt en utveckling 
och förbättring av både modellerna och post-processingmetodiken. Uppföljning och utvärdering av 
prognoser är av stor nytta för denna utveckling som ska leda till minimering av prognosfel och 
optimering av modell och metodik. 
 I denna studie har temperaturprognosdata, med prognoslängd 0-12 timmar, från Sveriges 
Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och norska Meteorologisk institutt (met.no) jämförts 
med uppmätta värden för 2 m-temperatur. Observerad temperaturdata från 22 olika synoptiska 
väderstationer på platser utspridda över hela Sverige har använts i studien och perioden som studien är 
baserad på är 20 februari till 31 maj 2018. Statistiska mått, med mest fokus på korrelationskoefficient 
och bias, har analyserats och jämförts för att undersöka likheter och skillnader i temperaturprognoserna 
från de två olika väderinstituten. 
 Resultaten av studien visar att temperaturprognoserna från met.no generellt sett har något högre 
träffsäkerhet än SMHI:s för de allra flesta av de 22 geografiska platserna. Båda institutens prognoser 
har för flertalet av stationerna i fjällen samt norra Sverige generellt sett lägre träffsäkerhet för februari 
än för mars, april och maj. 

Nyckelord: korta temperaturprognoser, systematiska prognosfel, HARMONIE-AROME, post-
processing 
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Popular Scientific Summary 
Comparison of Short Range Temperature Forecasts from SMHI and the Norwegian 
Meteorological Institute - Focus on the Importance of Post-Processing Methods for the 
Quality of the Forecasts 
Sofie Petersson 
 
Temperature forecasts are of great importance for many different reasons in today's society, both for 
private individuals and various sectors. The expectations that the forecasts maintain high accuracy and  
good quality is important in many different aspects. The weather models, which are used to make the 
forecasts, have deficiencies which in large part always lead to systematic errors in the forecasts. The 
deficiencies are for example, due to poor representation of the physical processes of the atmosphere and 
to correct and reduce these errors, the forecasts are post-processed by various methods. To minimize the 
systematic errors and increase the accuracy of the forecasts, there is an ongoing development and 
improvement of both the models and the post-processing methods. Evaluation of forecasts is of great 
benefit to this development, which will lead to minimization of forecast errors and optimization of the 
model and methodology. 

In this study, temperature forecast data, with a forecast length of 0-12 hours, from the Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) and the Norwegian Meteorological Institute (met.no) 
were compared with measured 2 m-temperature values. Observed temperature data from 22 different  
weather stations in locations scattered all over Sweden have been used in the study and the period on 
which the study is based is from the 20th of February to 31st of May, 2018. Different statistical measures 
have been analyzed and compared to examine similarities and differences in temperature forecasts from 
the two different weather institutes. 

The results of the study show that met.no's temperature forecasts generally have slightly higher 
accuracy than SMHI's for most of the 22 locations. For any of the stations in the mountains and northern 
Sweden forecasts from both institutes generally have lower accuracy for February than March, April 
and May. 

Keywords: short range temperature forecasts, systematic forecast errors, HARMONIE-AROME, 
post-processing methods 
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1   Introduktion 

Temperatur utgör tillsammans med nederbörd och vind de meteorologiska parametrar som har allra 

störst inverkan på samhället och dess befolkning. Jordbruk, industrier, transport, är exempel på områden 

där det dagliga arbetet påverkas både direkt och indirekt av luftens temperatur och dessa sektorer är 

därför beroende av väderprognoser med hög träffsäkerhet. Även det vardagliga livet hos människan kan 

i olika situationer påverkas och styras av temperaturen. Vilket gör att intresset för väderprognoser är 

stort och pressen på att meteorologerna och väderinstituten levererar prognoser som näst intill alltid 

stämmer till 100 % är stor.  

En väderprognos baseras på avancerade beräkningar och temperaturprognoser som kommer direkt 

från prognosmodellen innehåller i stort sätt alltid små fel (SMHI, 2016). Dessa marginella fel i 

beräkningarna kan senare komma att resultera i mycket större fel i prognoserna framåt i tiden då felet 

växer exponentiellt med prognostiden. En felaktig temperaturprognos kan då senare komma att ha en 

väldigt negativ påverkan på vissa delar i samhället (Warner, 2010). 

Det finns två olika typer av fel, systematiska eller icke-systematiska. Den senare varianten, icke-

systematiska, går inte att rätta till men storleken på felet går att minska genom att använda 

ensembleprognoser eller genom att statistiskt tolka väderprognosen. De systematiska felen beror på 

brister i modellerna som exempelvis dålig representation av atmosfärens fysikaliska processer, 

begränsningar i datorernas beräkningskapacitet samt fel i den indata som beräkningarna baseras på. 

Dessa fel går dock, till skillnad från de icke-systematiska, att korrigera och reducera. Korrigering görs 

under efterbehandlingen av prognoserna, så kallad post-processing. Då används olika metoder för att 

korrigera de fysikaliska processer som modellen inte kunnat simulera korrekt (Warner, 2010). 

Det bedrivs i viss omfattning forskning inom post-processingen av väderprognoser men då den 

framförallt sker inom meteorologiska institut, prognosföretag samt privata aktörer så finns det väldigt 

begränsad dokumentation om detta och forskningen hamnar ofta låst bakom industrisekretess. 

Att analysera och verifiera en prognosmodell och jämföra kvaliteten med andra modeller är viktigt 

av olika anledningar. De numeriska prognosmodellerna är under ständig utveckling och för att få 

underlag för utvecklingspotentialen hos modellerna och post-processingmetoderna är det viktigt att till 

exempel utvärdera träffsäkerheten för prognoserna som modellen producerar, hur den förbättras över 

tid samt hur och om träffsäkerheten varierar över ett helt år samt för olika geografiska platser. Att 

analysera vad modellen har för svagheter i jämförelse med andra modeller, upptäcka möjliga fel och 

brister är ett första viktigt steg i en utveckling av bättre prognosmodeller och post-processingmetoder. 

I detta arbete analyseras temperaturprognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

Institut (SMHI) för perioden 20 februari till 31 maj år 2018. Detta för att sedan jämföras med 

prognosdata från norska Meteorologisk institutt (met.no) samt observerad 2 m-temperatur från SMHI:s 

observationsstationer. I Sverige är SMHI (smhi.se) och met.no (yr.no), två av de mest använda 
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hemsidorna för att kolla väderprognosen och uppfattningen är att många svenskar verkar ha en stark 

åsikt om huruvida det ena institutet producerar bättre prognoser än det andra. Genom analys av 

statistiska mått undersöks temperaturprognoserna för 22 olika platser för att finna styrkor, svagheter 

samt förbättringsområden hos den numeriska modellen och post-processingmetodiken som används vid 

SMHI och met.no. 
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2   Bakgrund 

2.1 Numerisk prognosmodell 

En numerisk prognosmodell, vilken är grunden till dagens väderprognoser, beräknar med dynamiska 

och termodynamiska lagar hur atmosfärens tillstånd kommer att förändras framåt i tiden. De fysikaliska 

lagarna sammanställs till ett system av ekvationer som löses med numeriska metoder genom avancerad 

beräkning av superdatorer. Modellerna kan antingen beräkna vädret för hela jorden eller för ett begränsat 

område. Desto mindre område som simuleras ju högre kan upplösningen bli. Området delas in i ett 

horisontellt och vertikalt rutnät och alla variabler ges initialt ett medelvärde över hela rutan, vilket har 

härletts från observerad meteorologisk data genom så kallad dataassimilering. Efter detta beräknas 

förändringen hos dessa variabler under ett tidssteg i taget tills önskad prognoslängd uppnåtts. 

 

2.1.1 HARMONIE-AROME 
HARMONIE-AROME är den prognosmodell som används operationellt av både SMHI och met.no för 

att göra väderprognoser. Modellen används även i Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Litauen, 

Nederländerna och Spanien. AROME (Applications of Research to Operations at MesoscalE) är en 

högupplöst numerisk prognosmodell, utvecklad av det franska meteorologiska institutet, Météo-France, 

och har varit i drift sedan år 2008. Modellen har en icke-hydrostatisk dynamisk kärna och producerar 

korta deterministiska prognoser med en horisontell upplösning på 2.5 km (Seity et al., 2010).  

HARMONIE (HIRLAM ALADIN Research on Meso-scale Operational NWP in Euromed) är ett 

system för numeriska väderprognoser som är utvecklat av HIRLAM (High Resoultion Limited Area 

Model) och ALADIN (Aire Limitée Adaptation Dynamique Développement International). De 

fysikaliska systemen från HARMONIE används i AROME och modellen kallas därför HARMONIE-

AROME (Bengtsson et al., 2017). En fullständig detaljerad beskrivning av modellens originalversion 

kan erhållas från Seity et al. (2010) och ändringar och förbättringar som gjorts för den senaste versionen 

av HARMONIE-AROME finns beskrivet av Bengtsson et al. (2017).   

 Den numeriska prognosmodellen är under ständig utveckling och flertalet utvärderingar av 

HARMONIE-AROME har gjorts genom åren, bland annat har SMHI och met.no tillsammans gjort ett 

antal studier för att utvärdera modellen genom att jämföra den med andra modeller. I en av dessa studier 

jämför Køltzow et al., (2012a) HARMONIE-AROME (2.5 km) med tre andra modeller med annan 

upplösning, ECMWF (16 km), HIRLAM (5 km) samt Unified model (4 km). Modellerna jämförs för 

fyra olika perioder under 2011-2012, perioder som konstateras vara för korta för att kunna analysera 

alla typer av väderhändelser men kan fungera som komplement till andra liknande undersökningar. 

Resultaten visar bland annat att AROME presterar bättre med avseende på temperatur än ECMWF, 

resultaten visar också på att träffsäkerheten för temperaturen beror på region. I en fortsatt undersökning 

på samma område jämförs bland annat en uppdaterad version av HARMONIE-AROME med 
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HARMONIE-ALARO. Där visar resultat att temperaturprognoserna har väldigt lika träffsäkerhet men 

att det kan ses en liten variation mellan olika perioder (Køltzow et al., 2012b).  

I en studie gjord av Atlaskin & Vihma, (2012) har HARMONIE-AROME, liknande Køltzow et al., 

(2012a),  jämförts med ECMWF, HIRLAM samt GFS, här med avseende att utvärdera hur bra 

modellerna prognostiserar nattliga 2 m-temperaturer samt temperaturinversioner vintertid. Ett intressant 

resultat av denna studie är att alla modellerna grovt underskattade kraftiga temperaturinversioner. Detta 

tros vara relaterat till att modellerna underskattar 2 m-temperaturens variation med tiden. I de 

temperaturomvandlingar som observerades under studien överskattades ofta den initiala temperaturen 

av modellerna (Atlaskin & Vihma, 2012). 

 

2.2 Post-processingmetodik 

2.2.1 MESAN 
MESAN (Mesoskalig Analys) är en analys- och beräkningsmodell som använts av SMHI för korta och 

detaljerade väderprognoser (0-12 timmar) sedan 1999. Modellen kombinerar prognosfält från 

HARMONIE-AROME med olika markbaserade observationer som till exempel temperatur, tryck och 

vind och väger sedan samman detta med information från radar och satellit till en aktuell vädersituation. 

MESAN tar som sagt hänsyn till flertalet olika källor för beräkning av de meteorologiska variablerna 

och det breda spektrumet av observerad meteorologisk data ger ett resultat med högupplöst griddata. 

Beräkningarna görs varje timme för ett område som täcker Norden och grid-rutnätet har en horisontell 

upplösning på 2.5 x 2.5 km (Häggmark, Ivarsson & Olofsson, 1997, SMHI, 2019). Mesan är ett verktyg 

som meteorologerna använder som ett komplement till beräkningarna från HARMONIE-AROME vid 

framställningen av korta väderprognoser. 

2.2.2 Kalmanfilter 
Kalmanfilter är ett verktyg som används av både SMHI och met.no för att statistiskt justera 

väderprognoser utifrån ett antal observerade meteorologiska variabler. Det är en matematisk metod som 

genom statistiska relationer och dynamiska begränsningar använder sig av osäkra mätningar och väger 

samman dessa för att i slutändan få en bättre uppskattning än vad mätningarna hade var och en för sig. 

Metoden utgår ifrån en ekvation för hur prognosfelet beter sig, ett ungefärligt värde på det förväntade 

felet, samt ett antal observationer mot vilka man vill att felet ska minimeras statistiskt. Koefficienterna 

i Kalmanfiltret tar sedan hänsyn till ett antal tidigare observerade parametrar för att korrektionen av felet 

ska bli så bra som möjligt. Även observationer består av en felparameter och därför kan inte prognoserna 

direkt anpassa sig efter dessa värden utan Kalmanfiltret gör istället denna anpassning succesivt vilket 

ska ge ett mer korrekt resultat (SMHI, 2016, 2018). 
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2.2.3 Post-processingmetoder som används av met.no 
Utöver Kalmanfiltrering för efterbehandling av temperaturprognoser använder sig met.no av en 

interpolationsteknik som liknar SMHI:s analys- och beräkningsmodell MESAN. Denna teknik, som inte 

varit i bruk särskilt länge, är utvecklad för att mest fokusera på temperatur som parameter. Metodiken 

är fortfarande under utveckling och det finns i nuläget ingen slutgiltig version som är operationell, därför 

finns det inte heller något dokumenterat om denna teknik. 

 
 

2.3 Träffsäkerhet och prognoskvalitet för numeriska väderprognoser 

Det finns ingen fastställd standard för hur kvaliteten för numeriska väderprognoser ska mätas. Olika 

institut har därför ofta varierande metoder för att verifiera träffsäkerheten för deras prognoser. Det kan 

både skilja sig mellan vilka meteorologiska parametrar, vilken prognoslängd samt vid vilket steg i 

prognosprocessen som utvärderingen sker. 

 Sedan 2017 använder sig SMHI av en metod där prognoser jämförs med observationer från SMHI:s 

180 observationsstationer som finns utspridda över landet. Prognoser för det pågående dygnet samt för 

prognoser för det dygn som ligger fem dagar framåt sparas för att sedan jämföras med uppmätta värden 

för var tredje timme över hela dygnet. Denna jämförelsemetod anses ge en bra och omfattande 

representation av hur prognosernas utfall blev över ett helt dygn.  

 Felmarginalerna som SMHI har som gränser för att en temperaturprognos anses vara korrekt är då 

skillnaden mellan prognos och observation av 2 m-temperatur inte är mer än +/- 2 grader, vilket gäller 

för både dygn 1 och dygn 5 (SMHI, 2017). 
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3   Metod 

3.1 Data 

För att undersöka träffsäkerheten och förbättringsområden för SMHI:s korta temperaturprognoser har 

prognosdata med prognoslängd 0-12 timmar från SMHI jämförts med prognosdata från met.no samt 

observerad temperatur för samma tidpunkter. Undersökningen är baserad på perioden 20 februari till 31 

maj 2018, vilken är bestämd utifrån den begränsade tillgången av data i met.no:s arkiv där endast 

efterbehandlad prognosdata fanns sparad från den 20 februari 2018. 

Arbetet baseras på tre olika dataset, ett med efterbehandlad temperaturprognosdata från SMHI, ett 

med efterbehandlad temperaturprognosdata från met.no samt ett med observerad 2 meters-

temperaturdata från SMHI:s synoptiska mätstationer. SMHI:s prognosdata kommer från 

väderprognosdatabasen vilken är grunden till SMHI:s prognoser. Denna data uppdateras på nytt minst 

sex gånger per dygn för olika prognoslängder. Prognosdatan från met.no uppdateras varje timme baserat 

på post-processing och med den senaste tillgängliga modellkörningen som bakgrund. Till sist den 

observerade temperaturdatan från de synoptiska meteorologiska stationerna består av timvis beräknad 

medeltemperatur 2 meter över marken.  

Slutprodukten, det vill säga den sammanlagda data som använts i undersökningen har blivit de 

tidpunkter som återfinns, och motsvarar varandra, i alla tre dataset. Datan har för att underlätta i 

analysarbetet delats upp månadsvis; februari, mars, april och maj. Februari månad består endast av data 

för nio dygn, 20-28 februari. För att se om detta påverkat den statistiska analysen har beräkningar av 

bias samt korrelationskoefficient gjorts för perioder av samma antal dygn för de två efterföljande nio-

dygnsperioderna efter den 28:e februari, det vill säga 1-9 samt 10-18 mars. 

 

3.2 Synoptiska observationsstationer 

I studien har 22 av SMHI:s synoptiska väderstationer använts i syfte att jämföra temperaturprognosdata 

med observerad temperatur 2 meter över marken. Urvalet av stationer har gjorts med tanken att täcka in 

större delen av Sverige samt platser med varierande geografiska lägen och meteorologiska 

förutsättningar. De utvalda platserna har delats in i 5 undergrupper; fjäll, norra Sverige, mellersta 

Sverige, södra Sverige och kust, se tabell 2, Appendix A. I figur 1 ses en karta över Sverige där de 22 

stationer som använts i arbetet är utmärkta.  
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Figur 1. Karta över Sverige som visar de 22 av SMHI:s meteorologiska observationsstationer som använts i 
studien. 
 

3.3 Verifieringsmetoder 

Temperaturprognosdata från SMHI och från met.no har analyserats genom användning av olika 

statistiska verifieringsmetoder där modellernas utförande och prognosernas träffsäkerhet har utvärderats 

vid jämförelse med observerade värden för temperatur. I ekvationerna som följer (1-4) är N antalet 

prognostiserade värden, fi och ai  är individuella prognostiserade värden respektive uppmätta värden, xi  

är antingen prognostiserat eller uppmätt värde. Variabler med streck ovanpå representerar medelvärdet 

av variabeln. 

 

3.3.1 Bias 
Bias (Warner, 2010), är ett mått på sambandet mellan medelvärdet av prognosen och medelvärdet av de 

observerade värdena.  

Beräkning av bias ger inte storleken på prognosfelen utan ger istället en bild av om prognoserna 

innehåller några systematiska fel. Bias visar inte heller hur prognoser och observationer korresponderar 

och då negativa och positiva bias kan kompensera varandra är det därför möjligt att få ett perfekt resultat, 

bias=0, vilket är ett resultat i sig. 
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Bias har månadsvis, för alla 22 utvalda platser, beräknats för tre olika statistiska mått: 

månadsmedelvärde, dygnstemperaturmaximum samt dygnstemperaturminimum. Detta för att få en bild 

av om modellernas beräkningar medför några systematiska fel för dygnens högsta och lägsta 

temperaturer samt generellt sett över hela månaden. 

 

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
1
𝑁𝑁
� (𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑖𝑖)

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
                                                              (1) 

 

3.3.2 Standardavvikelse 
Standardavvikelse (Taylor, 2001), har använts för att undersöka variationen hos de dataset som använts 

i studien. Temperatur som meteorologisk variabel kan ha en väldigt stor dygnsvariation och en bra 

prognos har ett värde på standardavvikelse som överensstämmer med standardavvikelsen för den 

observerade temperaturen.  

 

𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜎𝜎 = �
1
𝑁𝑁
� (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
                                                             (2) 

 

3.3.3 Korrelationskoefficient 
Korrelationskoefficient (Taylor, 2001), har använts för att undersöka korrelationen mellan de 

temperaturprognos och observerad temperatur. Värdet för korrelationskoefficienten går från 0 till 1, där 

1 motsvarar en perfekt korrelation. Eftersom beräkning av korrelationskoefficient inte tar hänsyn till 

bias så är det möjligt att prognoser med stora systematiska fel ser ut att ha en god korrelation med 

observationsvärdena. 

 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =
1
𝑁𝑁∑ �𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓̅�(𝑏𝑏𝑖𝑖 − 𝑏𝑏�𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 )
𝜎𝜎𝑓𝑓𝜎𝜎𝑎𝑎

                                                             (3) 
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3.3.4 Centered root-mean-square error 
Prognosernas precision har undersökts med centered root-mean-square error, CRMSE (Taylor, 2001). 

CRMSE ger ett mått på avvikelsen från observationen där 0 är ett perfekt värde. CRMSE ger precis som 

bias en genomsnittlig storlek på felet i temperaturprognosen men med avsaknad av vilken riktning 

avvikelsen har.  

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �
1
𝑁𝑁
� (�𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓̅� − (𝑏𝑏𝑖𝑖 − 𝑏𝑏�

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
))2                                            (4) 

 

3.3.5 Signifikanstest 
För att undersöka huruvida skillnaden mellan de två institutens prognoser är signifikant har ett 

signifikanstest gjorts för bias samt korrelationskoefficient genom Student’s t-test (Wilks, 2005). 

Beräkningar har gjorts för sammanlagd data från alla stationer, delats upp månadsvis och antagits följa 

normalfördelning. T-testen har gjorts enligt ekvation 5 och 6 där biasX och  korrX är prognostiserad 

temperaturdata för SMHI och met.no och n är antalet uppmätta värden för respektive månad. 

 
 

𝑠𝑠𝑏𝑏𝑖𝑖𝑎𝑎𝑏𝑏 =
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏������𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑛𝑛𝑛𝑛

�𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼)2
𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑛𝑛𝑛𝑛)2

𝑛𝑛 �
1/2                                         (5) 

 

𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘������𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘������𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑛𝑛𝑛𝑛

�𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼)2
𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.𝑛𝑛𝑛𝑛)2

𝑛𝑛 �
1/2                                         (6) 
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4   Resultat 

4.1 Temperaturanalys 

Jämförelsen av SMHI:s och met.no:s temperaturprognoser med observerade temperaturvärden för de 22 

platser som analyserats visar att majoriteten av prognoserna uppvisar mycket goda resultat med 

avseende på korrelation och bias. I figur 2 och 3 har beräkningarna av bias (månadsmedelvärde) 

respektive korrelation, för hela regionen, sammanfattats i boxdiagram med månadsvis uppdelning. Det 

kan i figur 2 ses att för mars, april samt maj håller sig felet för temperaturprognoserna inom 2 grader 

medan det i februari ses att skillnad mellan prognos och uppmätt värde ibland är större än +/- 2 grader, 

vilket är SMHI:s gräns för en godkänd temperaturprognos. Resultaten från signifikanstesten visar att 

med avseende på bias ses ingen signifikant skillnad mellan de två instituten förutom i mars då met.no 

har bättre bias än SMHI till 99% signifikansnivå.  

Figur 3, månadsvis sammanfattning av korrelation för alla 22 stationer, visar att met.no generellt har 

bättre korrelation med de uppmätta värdena än SMHI, vilket styrks av resultaten från signifikanstesten, 

se tabell 1. Resultatet i figur 3 visar även att det i februari är mycket sämre korrelation för både SMHI 

och met.no i jämförelse med resterande månader. I detta arbete har det fokuserats på de resultat som 

visat sig vara mindre bra med syftet att lokalisera eventuella förbättringsområden. Från perioden som 

undersökts har det framförallt i februari månad uppkommit intressanta siffror i beräknade värden för 

korrelation och bias som avviker från normen. Nedan följer åtta olika fall som det har gjorts en djupare 

analys av. Dessa fall har valts ut på grund av intressanta resultat från beräkningarna av de statistiska 

verifikationsmåtten. Eftersom temperatur är en variabel som kan ha stor dygns- och säsongsvariation så 

kan värdet för beräknad standardavvikelse vara bra trots att korrelationskoefficienten visar på 

ofullständighet och att det existerar ett CRMSE. Därför har inriktningen i denna analys mest grundat sig 

på beräkningarna för bias och korrelation. 

För de allra flesta platser som använts i studien var datatillgången tillräcklig, med undantag för 

Nikkaluokta (april) samt Östersund-Frösön (maj) vilka saknade en del data så att det därför inte gick att 

beräkna och använda alla statistiska verifikationsmetoder. Alla resultat från de statistiska beräkningarna 

finns i appendix B-D. 
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Figur 2. Boxdiagram som visar sammanställd bias för hela regionen med månadsvis uppdelning, a) SMHI, b) 
met.no. De blå boxarna begränsas av övre samt nedre kvartilerna och den röda horisontella linjen i boxarna visar 
medianvärdet. Avlägsna värden, så kallade utliggare, är markerade med ett rött plustecknen. De streckade svarta 
linjerna visar extrema värden som inte anses vara utliggare. 

 

 

 
Figur 3. Boxdiagram som visar sammanställd korrelation för hela regionen med månadsvis uppdelning, a) SMHI, 
b) met.no.  
 

 

Tabell 1. Resultat Student’s t-test. 

 BIAS Korrelationskoefficient 

Februari Ingen signifikant skillnad Ingen signifikant skillnad 

Mars met.no bättre än SMHI till 99% met.no bättre än SMHI till 95% 

April Ingen signifikant skillnad met.no bättre än SMHI till 99% 

Maj Ingen signifikant skillnad met.no bättre än SMHI till 99% 
 

 

 

a) b) 

a) b) 
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• Stekenjokk - februari 

Relativt låga korrelationskoefficienter har, för både SMHI, 0.61 och met.no, 0.64, beräknats för 

Stekenjokk under februariperioden. Beräkningarna av bias tyder på att temperaturerna systematiskt 

underskattas av prognosmodellerna, se tabell 3 appendix B. I figur 4 ses att temperaturprognoserna, 

både från SMHI och met.no, under större delen av perioden underskattades och utfallet blev varmare än 

väntat. Särskilt ses detta den 21:a, 22:a samt perioden 26:e till 28:e, där det den 26:e februari missas 

med 10-15 grader. 

 
Figur 4. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Stekenjokk under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
 

 

  



 13 

• Katterjåkk - februari 

För Katterjåkk visar beräkningar av korrelationskoefficient att SMHI har den allra lägsta siffran av alla 

beräkningar som gjorts i detta arbete, 0.50. I samma fall har även met.no en låg siffra relativt andra 

platser, 0.65. I figur 5 ses stora svängningar för temperaturprognoserna från met.no och SMHI och den 

observerade temperaturen, ibland är prognoserna varmare ibland kallare än utfallet. Framförallt ses en 

tydlig miss den 24:e februari då temperaturen kraftigt överskattas, den 27:e och 28:e underskattas 

däremot temperaturen av modellen. Biasberäkningarna tyder något på systematiska överskattningar av 

dygnsminimumtemperaturen samt underskattning av dygnsmaximum, vilket sedan jämnas ut i 

beräkningen av månadsmedelbias, se tabell 3 appendix B. 

 

 
Figur 5. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Katterjåkk under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
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• Naimakka - februari 

Beräkningarna av bias för Naimakka visar att dygnsminimumtemperaturerna grovt systematiskt 

överskattas av modellen, SMHI 7.79 grader och met.no 7.60 grader. Denna överskattning ses även i 

figur 6, framför allt den 24:e, 25:e samt 28:e februari kan det ses tydligt att dygnens lägsta temperaturer 

har missats grovt i prognosen. 

 
Figur 6. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Naimakka under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
 
 
 
•  Nikkaluokta - februari 

Bias av dygnsminimumvärden har för Nikkaluokta beräknats till 7.88 för met.no och 6.8 för SMHI, 

vilket visar på att dygnsminimumtemperaturerna grovt överskattats i prognoserna under denna period. 

Det kan även ses i att korrelationskoefficienterna är två av de allra lägsta i arbetet, met.no 0.57 och 

SMHI 0.60. I figur 7 ses att det framförallt är de kallaste temperaturerna för perioden som missas och 

överskattas i prognoserna. I figur 8 ses att temperaturprognoserna för Nikkaluokta tenderar att överskatta 

flera av de allra kallaste temperaturerna även i mars. 
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Figur 7. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Nikkaluokta under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
 

 
Figur 8. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Nikkaluokta under 
perioden 1 – 30 mars. 
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•  Lycksele - februari 

I figur 9 ses för Lycksele ett väldigt spritt resultat med både missar på dygnsmaximum och 

dygnsminimum. Enligt biasberäkningarna överskattar både SMHI och met.no dygnsminimum med 

ungefär 5 grader i medel vilket även kan ses av resultaten i figur 9. Korrelationskoefficienterna är 

beräknade till 0.77 SMHI och 0.80 met.no. 

 

 
Figur 9. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Lycksele under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
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•  Haparanda - februari 

För Haparanda är det stor skillnad på korrelationskoefficienterna för SMHI och met.no, 0.75 respektive 

0.98. Resultaten i figur 10 visar att den observerade temperaturen stämmer överens med prognosen från 

met.no bättre än prognosen från SMHI. Biasberäkningarna tyder inte på några stora systematiska fel för 

varken SMHI eller met.no, se tabell 3 Appendix B, men CRMSE är för SMHI 3.57 grader jämfört med 

met.no 1.04 grader. 

 
Figur 10. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Haparanda under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
 

 

•  Sundsvalls flygplats - februari 

För Sundsvalls flygplats ses den allra största skillnaden i beräknad korrelationskoefficient, där met.no:s 

prognoser har betydligt bättre korrelation med den observerade temperaturen än vad SMHI:s prognoser 

har, 0.91 respektive 0.67. Beräkningarna för CRMSE visar att felet i SMHI:s prognoser, 2.77 grader är 

betydligt större än i met.no:s prognoser, 1.51 grader. I figur 11 ses att SMHI den 22:a, 23:e samt 26:e 

februari gör stora missar där prognoserna underskattade temperaturen och visade betydligt lägre 

temperaturer än vad utfallet blev. 
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Figur 11. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Sundsvall under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
 

 

•  Bjurö klubb - februari 

Bjurö klubb är den enda av kuststationerna i undersökningen som ligger vid norrlandskusten. De 

beräknade korrelationskoefficienterna för met.no och SMHI har relativt låga värden, 0.67 respektive 

0.61. I figur 12 ses ett ganska varierande resultat där SMHI och met.no ser ut att följa varandra ganska 

bra. Biasberäkningarna tyder inte på några grova systematiska över- eller underskattningar, se tabell 3 

Appendix B. Den 28:e februari kan det i figur 12 ses att prognoserna från SMHI har överskattat 

temperaturen medan met.no:s prognoser istället har gjort en underskattning. 
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Figur 12. Temperaturprognoser från SMHI och met.no samt observerad 2 m-temperatur för Bjurö klubb under 
perioden 20 – 28 februari 2018. 
 

 

4.2 Kontroll av data 

I Appendix D, tabell 11-12 finns tabeller med värden över bias samt korrelationskoefficienter beräknade 

för de två efterföljande nio-dagarsperioderna efter perioden 20-28 februari. Endast två värden är 

avvikande; korrelationskoefficienterna för Bjurö klubb perioden 1-9 mars där korrelationskoefficienten 

för SMHI är beräknad till 0.72 och för met.no 0.65. I övrigt är det inga värden som avviker särskilt stort 

från de som är beräknade för hela mars, se tabeller i Appendix B och C. 
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5   Diskussion 

5.1 Skillnader mellan temperaturprognoser och uppmätta värden 

Sammantaget visar resultaten från analysen att majoriteten av SMHI:s och met.no:s 

temperaturprognoser har hög korrelation med den observerade 2 m-temperaturen. Framförallt för den 

södra halvan av Sverige i mars, april och maj. I februari visar resultaten att för några av de, i norra 

Sverige samt fjällen, undersökta platserna är träffsäkerheten för både SMHI och met.no:s prognoser 

något sämre än för resten av landet. 

 Februari månad präglas, framförallt i norra delen av Sverige, av låg solhöjd och liten mängd 

solinstrålning vilket gör att energibalansen blir känslig. Vintertid är därför temperatur en parameter som 

kan vara särskilt svår att göra prognoser för. I fjällen och landskap med bergig terräng förekommer 

under den kalla årstiden väldigt lokala temperaturvariationer orsakade av kraftiga inversioner och så 

kallade köldhål där kall luft samlas. Dessa faktorer orsakar svårigheter för prognosmodellerna just när 

det kommer till temperaturprognoser under vinterhalvåret. Precis som Atlaskin & Vihma, (2012) 

konstaterar i sin studie så har flertalet modeller en tendens att ofta underskatta låga temperaturer vintertid 

orsakade av inversioner. Beroende på exakt var och hur väderstationen är placerad kan det därför bli 

stora skillnader i uppmätt temperatur och temperaturen som beräknats av modellen, detta även om 

prognoserna i genomsnitt över ett större område har god träffsäkerhet.  

I fallen för Stekenjokk , Katterjåkk, Naimakka och Nikkaluokta är temperaturprognoserna från både 

SMHI och met.no, för vissa dygn, långt ifrån korrekta i jämförelse med hur utfallet blev. I dessa fall 

spelar post-processingen troligtvis väldigt liten roll, det handlar istället om topografiska effekter som 

modellen inte lyckas fånga. Stationen i Stekenjokk är placerad 1036 m.ö.h. och ligger på en höjd i 

förhållande till omgivningen. Detta leder till att luften uppe vid stationen inte når så låga temperaturer 

som modellen beräknat då den beräknar för en och samma nivå, en medelhöjd för hela gridrutan. 

Modellen kan helt enkelt inte simulera alla relevanta processer som behövs för att göra en 

temperaturprognos av hög kvalitet. Även Katterjåkk är placerad högt upp relativt omgivningen, 516 

m.ö.h. och drabbas därför av samma problem. Väderstationen i Naimakka ligger i en dalgång nära intill 

en älv. Vintertid, då älven är istäckt, har modellen stora svårigheter att fånga kalla situationer orsakade 

av kraftiga inversioner. Liknande problem drabbar prognoserna för Nikkaluokta. Stationen ligger 

ganska högt, 466 m.ö.h., men lägre relativt omgivningen vilket gör att prognoserna överskattar de låga 

temperaturerna som orsakas av inversion. 

 För Haparanda och Sundsvall, där met.no har betydligt bättre träffsäkerhet på prognoserna för 

februariperioden än SMHI ser det ut som att någon editering har gjorts i post-processingen av 

prognoserna. Ett högst troligt antagande är att meteorologen har valt att stänga av Kalmanfiltret. Om 

Kalmanfiltreringen hade varit igång hade prognoserna hängt med och lyft upp felet, då Kalman fångar 

det systematiska felet i modellen och korrigerar bias så långe det inte blir väderomslag. Både Haparanda 



 21 

och Sundsvall är två stationer som har relativt låg placering, 16 m.ö.h. respektive 4 m.ö.h. I Haparanda 

ligger stationen i ett homogent topografiskt område vilket gör att topografin inte bör ha någon negativ 

inverkan på modellens beräkningar. Liknande gäller för stationen i Sundsvall, som ligger nära kusten 

och därför bör topografin inte heller här ha något betydande inflytande. I prognoserna för Sundsvall 

skulle det tillskillnad från Haparanda kunna vara så att Kalmanfiltreringen var igång och dessvärre 

orsakade att prognosen inte hängde med på de snabba temperatursvängningar upp och ner som skedde 

mellan olika dygn. Enligt met.no så användes Kalmanfilter automatiskt under hela februari 2018, vilket 

kan vara ett troligt svar på varför temperaturprognoserna från met.no var bättre än SMHI för Haparanda 

under februariperioden.  

För kuststationer som Bjurö klubb har vindriktningen en stor betydelse för temperaturen och den 

data som prognosen bygger på får ett stort inflytande från gridpunkter som ligger över vatten, vilket kan 

leda till att utfallet blir annat för stationen på land. 

Ju närmre i tid en prognos ligger desto mer styr meteorologen den färdiga prognosprodukten. Ett 

stort problem inom arbetet på prognoscentralen är dock att tiden för att editera smådetaljer inte finns. 

Den vakthavande meteorologen får gå mycket på erfarenhet och göra de editeringar som hinns med för 

att hela landet ska få så träffsäkra väderprognoser som möjligt. Det finns alltså inte tid att på detaljnivå 

gå in och göra specifika ändringar för exempelvis försöka för att lösa problemen med lokala 

temperaturinversioner. Här behöver modellerna förbättras så att de tacklar dessa problem bättre och att 

de systematiska fasfelen reduceras. 

 

5.2 Förbättringspotential 

Att några av resultaten från analysen visar att met.no, för vissa platser i Sverige, gör prognoser med 

bättre träffsäkerhet indikerar på att det finns förbättringspotential i efterarbetet med SMHI:s prognoser. 

För de ställen, som exempelvis Haparanda och Sundsvall, där det ses ett större CRMSE i SMHI:s 

prognoser, finns troligtvis en skillnad i metodiken som met.no använder sig av och detta bör ses över 

från SMHI:s sida. En stor och märkbar skillnad mellan SMHI och met.no är att met.no i sin post-

processing bildar ett slags korrektionsfält genom att låta korrektionsfaktorn, som är beräknad vid 

stationen, avta ut från den punkten. Metodiken SMHI använder sig av interpolerar fram ett nytt gridfält 

vilket istället försämrar anpassningen som gjorts till den specifika platsen. Denna metodik håller SMHI 

på att arbeta med och försöka förbättra. 

 För flera av platserna i norra Sverige och fjällen gör både SMHI och met.no undermåliga 

temperaturprognoser under februariperioden, någon typ av algoritm för att fånga temperaturinversioner 

under vintertid behöver utvecklas hos de båda instituten för att modellerna ska lyckas simulera och göra 

prognoser för de låga temperaturerna. 

Met.no har sedan några år tillbaka använt allmänhetens väderobservationer som en del av post-

processingen av prognoserna i Norge. Detta ger en bra bredd och gör att de kan göra en korrektion av 
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systematiska fel på ett tillförlitligt sätt. SMHI har precis börjat med att ta del av allmänhetens 

meteorologiska observationer, något som säkert inom några år även på SMHI kommer att kunna ge ett 

positivt bidrag till prognosproduktionen. 

MetCoOp, Meteorological Co-operation Numerical Weather Prediciton, är ett samarbete mellan 

SMHI och met.no som startades med syfte att upprätta och utveckla en gemensam operativ produktion 

av väderprognoser. Båda väderinstituten vill göra prognoser med så hög träffsäkerhet som möjligt och 

en av förhoppningarna med detta samarbete är att utveckla metodiken och göra gemensam post-

processing av väderprognoserna. För de platser där både SMHI och met.no har relativt dålig korrelation 

för temperaturprognoserna kan troligtvis samarbetet inom MetCoOp leda till bättre resultat i framtiden 

och förbättringar av svagheter hos modellen och inom den metodik som används. 

Denna undersökning är ännu en i mängden av de som gjorts för att utvärdera HARMONIE-AROME. 

Precis som Køltzow et al. (2012a) konstaterar så är kanske perioden som undersökts för kort för att ge 

en bild av hur modellen presterar för alla olika väderhändelser. Men tillsammans med andra 

undersökningar och jämförelser är det en pusselbit som kan användas för framtida utveckling av 

modellen och post-processingmetoder. 

 

5.3 Vidare undersökningar 

Tillgången av data är det som till största delen har begränsat utsträckningen av detta arbete. En ännu 

mer detaljerad analys av prognoserna samt arbetet med post-processing skulle kunna göras med tillgång 

till data för en längre period, förslagsvis ett helt kalenderår. Fler meteorologiska parametrar skulle kunna 

tas med i analysen för att koppla samman och undersöka svagheterna hos modellen och metoderna. 

Exempelvis så skulle en djupare analys av vindriktningens betydelse för temperaturprognoserna kunna 

ge underlag till utvecklingen av prognoser för kuststationer som Bjurö klubb. Det finns osäkerheter 

gällande detaljer i hur modellerna simulerar olika fysikaliska processer och det krävs att de fysikaliska 

och numeriska metoderna utvecklas för att de mesoskaliga modellerna i framtiden ska kunna ha en högre 

upplösning och kunna göra bättre och mer detaljerade väderprognoser. 
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6   Slutsatser 

De korta temperaturprognoserna från SMHI och met.no har generellt sett god träffsäkerhet över hela 

perioden för de flesta platser som har undersökts. Detta med undantag för några av stationerna i norra 

Sverige samt fjällen i februari och delvis även i mars. Överlag kan det konstateras att modellen, för 

dessa geografiska platser, inte lyckas fånga topografiska effekter samt simulera alla relevanta fysikaliska 

processer, så som temperaturinversioner, för att göra temperaturprognoser med god träffsäkerhet under 

årets kallare månader. 

 Sammantaget visar resultaten att met.no:s temperaturprognoser generellt har lite högre träffsäkerhet 

än SMHI:s. Mycket tyder på att met.no:s post-processingmetodik är något bättre för specifika fall. Men 

en djupare och mer detaljerad analys behöver göras för att få bättre förståelse för hur de olika post-

processingmetoderna påverkar de slutgiltiga prognoserna med avseende på flera parametrar.  

Utveckling och förbättring av modellen och post-processingmetodiken, med fokus på de svagheter 

som konstaterats, krävs för en ökad träffsäkerhet för temperaturprognoserna. Detta så att även 

temperaturprognoser för platser med komplex och bergig terräng ska uppnå godkända resultat under 

hela året. 

Planer på ett framtida närmre samarbete inom MetCoOp med fokus på utbyte av styrkor och 

svagheter inom prognosframställning och post-processingmetodik gör att en framtida utveckling och 

förbättring av väderprognoserna ser positiv ut. 
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mig genom projektet. Även ett stort tack till Ivar Seierstad på met.no för viktig information till mitt 

arbete och till Erik Sahlée vid Uppsala Universitet för värdefulla synpunkter kring uppsatsen. Slutligen 
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Appendix A – Observationsstationer 

Tabell 2. Lista med de 22 av SMHI:s meteorologiska observationsstationer som använts i studien. Geografisk 

undergruppsindelning samt latitud och longitud för samtliga platser. 

 

Fjäll Latitud (°) 
 

Longitud (°) 

Storlien – Storvallen 63.2831 12.1246 

Stekenjokk 65.0942 14.5085 

Katterjåkk 68.4217 18.1719 

Naimakka 68.6777 21.5274 

Norra Sverige   

Nikkaluokta 67.8542 19.0253 

Haparanda 65.8249 24.1162 

Gällivare 67.1421 20.6455 

Lycksele 64.5492 18.7169 

Mellersta Sverige   

Östersund – Frösön 63.1974 14.4863 

Sveg 62.0471 14.4100 

Mora 60.9607 14.5070 

Sundsvalls flygplats 62.5246 17.4410 

Södra Sverige   

Uppsala 59.8586 17.6253 

Stockholm – Observatoriet 59.3421 18.0577 

Norrköping – SMHI 58.5828 16.1470 

Målilla 57.3848 15.8037 

Hörby 55.8633 13.6689 

Göteborg 57.7157 11.9925 

Kust   

Nordkoster 58.8925 11.0062 

Falsterbo 55.3838 12.8190 

Gotska Sandön 58.3943 19.1975 

Bjurö klubb 64.4812 21.5791 
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Appendix B – Bias 

Tabell 3. Beräkningar av bias för februari. 
 
BIAS - FEBRUARI 
 

 
Månadsmedel (°) 

 
Medel dygnsmax (°) 

 
Medel dygnsmin (°) 
 

  
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 
 

Storlien – Storvallen 0.68 0.70 -0.99 0.54 3.54 1.02 
Stekenjokk -1.92 -2.15 -2.43 -3.05 -4.03 -2.87 
Katterjåkk 0.46 0.98 -2.61 -2.45 2.13 3.82 
Naimakka 3.63 3.24 -0.20 -1.06 7.79 7.60 
Nikkaluokta 2.67 1.89 -3.33 -4.16 6.85 7.88 
Haparanda -0.35 0.43 -1.66 -0.18 1.66 1.00 
Gällivare 0.39 1.42 -3.30 -1.35 4.67 4.17 
Lycksele 1.03 0.98 -1.42 -1.93 5.19 5.99 
Östersund – Frösön -0.03 0.19 -0.94 0.61 0.22 -0.79 
Sveg 0.37 0.16 -0.85 -1.30 2.94 2.55 
Mora 0.33 0.96 -0.80 0.12 1.76 1.85 
Sundsvalls flygplats 0.51 0.98 0.05 0.38 1.74 2.22 
Uppsala 0.23 0.86 0.03 0.81 1.75 1.10 
Stockholm – Observatoriet 0.85 1.83 0.78 1.48 1.00 1.93 
Norrköping – SMHI 0.36 0.89 0.37 0.91 0.54 0.56 
Målilla 0.89 1.17 0.40 0.60 2.28 2.43 
Hörby -0.03 0.33 0.31 0.23 0.11 0.22 
Göteborg -0.33 0.79 -0.06 0.66 -0.48 0.73 
Nordkoster 0.73 0.86 0.24 0.58 1.41 0.92 
Falsterbo 0.57 0.68 -0.11 -0.05 1.27 1.24 
Gotska Sandön 0.56 0.31 -0.15 -0.28 1.23 0.76 
Bjurö klubb 0.04 -0.65 -1.44 -1.71 1.96 0.53 
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Tabell 4. Beräkningar av bias för mars. 
 
 
BIAS - MARS 
 

 
Månadsmedel (°) 

 
Medel dygnsmax (°) 

 
Medel dygnsmin (°) 
 

  
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no  
 

Storlien – Storvallen -0.44 1.00 -1.38 0.80 1.63 1.90 
Stekenjokk -1.68 -1.89 -1.28 -1.83 -2.90 -2.39 
Katterjåkk -0.09 0.44 -0.93 -0.07 0.49 0.97 
Naimakka 0.46 0.81 -1.07 -0.35 3.07 3.20 
Nikkaluokta 0.88 1.82 -0.16 0.32 4.61 5.65 
Haparanda -0.78 0.15 -2.06 -0.19 1.30 0.61 
Gällivare -0.74 1.08 -1.91 0.38 1.84 2.99 
Lycksele -0.02 0.47 -0.95 0.82 2.07 3.17 
Östersund – Frösön -0.95 0.31 -0.93 0.79 -1.09 0.01 
Sveg 0.23 0.36 -1.23 -1.22 2.56 3.10 
Mora -0.51 0.83 -1.04 0.49 0.31 1.46 
Sundsvalls flygplats 0.32 0.95 -0.69 0.68 2.01 1.81 
Uppsala -0.76 0.31 -0.49 0.26 -0.21 0.62 
Stockholm – Observatoriet -0.27 1.03 -0.08 0.92 -0.24 1.23 
Norrköping – SMHI -0.02 0.49 0.33 0.58 -0.01 0.31 
Målilla 0.03 0.52 -0.26 0.21 0.78 1.20 
Hörby -0.08 0.29 -0.12 0.49 0.15 0.13 
Göteborg -0.18 0.60 -0.25 0.45 0.07 0.90 
Nordkoster 0.30 0.43 -0.24 0.17 0.86 0.53 
Falsterbo -0.07 0.03 -0.54 -0.50 0.47 0.46 
Gotska Sandön -0.30 -0.32 -1.17 -1.00 0.46 0.27 
Bjurö klubb -0.38 -0.28 -1.30 -1.32 0.79 1.11 
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Tabell 5. Beräkningar av bias för april. 
 
 
BIAS - APRIL 
 

 
Månadsmedel (°) 

 
Medel dygnsmax (°) 

 
Medel dygnsmin (°) 
 

  
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no  
 

Storlien – Storvallen -0.44 0.65 -1.09 0.59 0.89 1.03 
Stekenjokk -0.12 -0.87 0.35 -0.98 -0.79 -0.84 
Katterjåkk 1.40 0.55 0.76 0.17 2.10 1.27 
Naimakka 0.27 0.16 -0.69 -0.70 1.74 2.00 
Nikkaluokta - - - - - - 
Haparanda -0.20 0.33 -1.47 0.05 1.26 0.21 
Gällivare -0.17 0.95 -0.97 0.52 1.17 2.04 
Lycksele 0.01 0.10 -0.22 -1.34 0.95 2.58 
Östersund – Frösön -0.69 0.24 -0.79 0.56 -0.67 -0.34 
Sveg -0.37 0.19 -1.47 -0.58 1.32 1.79 
Mora -0.08 0.85 -0.60 0.80 0.34 1.22 
Sundsvalls flygplats 0.24 0.80 -0.14 0.74 0.67 0.79 
Uppsala -0.24 0.34 -0.50 0.37 0.11 0.32 
Stockholm – Observatoriet -0.11 0.84 -0.31 0.74 -0.18 0.92 
Norrköping – SMHI -0.28 0.22 -0.96 0.41 0.16 -0.19 
Målilla -0.17 0.38 -0.82 0.49 0.41 0.44 
Hörby 0.03 0.30 -0.50 0.72 0.63 -0.28 
Göteborg -0.06 0.33 -0.41 0.33 0.25 0.28 
Nordkoster -0.43 0.10 -1.27 -0.45 0.48 0.21 
Falsterbo -0.40 -1.13 -1.59 -2.73 0.42 -0.15 
Gotska Sandön -0.52 -0.63 -1.72 -2.15 0.69 0.58 
Bjurö klubb -0.88 -1.46 -2.08 -2.87 -0.11 -0.07 
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Tabell 6. Beräkningar av bias för maj. 
 
 
BIAS - MAJ 
 

 
Månadsmedel (°) 

 
Medel dygnsmax (°) 

 
Medel dygnsmin (°) 
 

  
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no  
 

Storlien – Storvallen 0.40 0.82 -1.15 0.49 2.43 1.29 
Stekenjokk 0.82 -0.60 0.74 -0.95 0.08 -0.73 
Katterjåkk 1.53 0.32 0.62 -0.13 2.12 0.70 
Naimakka -0.76 -1.00 -1.57 -1.64 0.53 -0.21 
Nikkaluokta -0.79 -1.36 -1.53 -2.48 -0.03 -0.07 
Haparanda 0.13 0.80 -1.35 -0.01 2.05 1.06 
Gällivare -0.36 0.42 -0.94 0.45 0.50 0.85 
Lycksele -0.05 -1.02 -0.53 -2.04 0.23 0.23 
Östersund – Frösön - - - - - - 
Sveg -0.75 -1.06 -1.83 -1.75 1.60 1.16 
Mora 0.59 0.62 0.21 0.69 1.20 0.51 
Sundsvalls flygplats 0.94 1.15 0.12 0.55 1.49 1.84 
Uppsala 0.34 0.37 0.19 0.34 0.47 0.60 
Stockholm – Observatoriet 0.23 0.89 0.02 0.12 -0.18 1.60 
Norrköping – SMHI 0.67 0.56 0.44 1.06 0.83 0.57 
Målilla 0.73 0.94 -0.09 1.63 1.41 1.82 
Hörby 0.26 0.59 -0.12 1.46 0.36 -0.30 
Göteborg 0.33 0.33 -0.01 0.14 0.84 0.86 
Nordkoster -0.06 0.04 -0.62 -0.16 0.49 -0.04 
Falsterbo -0.27 -1.59 -1.86 -3.88 1.14 0.81 
Gotska Sandön 0.37 -0.19 -0.42 -1.43 1.46 0.89 
Bjurö klubb -1.07 -1.85 -2.52 -3.22 0.50 -0.50 
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Appendix C – Korrelation, CRMSE och standardavvikelse 

Tabell 7. Beräkningar av korrelationskoefficient, CRMSE samt standardavvikelse för februari. 

 
FEBRUARI Korrelationskoefficient CRMSE (°) Standardavvikelse 

 
  

SMHI 
 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
Obs. 
 

Storlien – Storvallen 0.89 0.97 2.96 1.59 5.66 6.00 6.47 
Stekenjokk 0.61 0.64 3.32 2.88 3.98 3.32 3.44 
Katterjåkk 0.50 0.65 4.50 3.88 3.71 4.15 5.00 
Naimakka 0.85 0.86 5.06 4.99 5.62 5.69 8.90 
Nikkaluokta 0.60 0.57 6.99 7.10 4.67 5.02 8.68 
Haparanda 0.75 0.98 3.57 1.04 4.39 5.23 5.32 
Gällivare 0.87 0.94 4.02 2.76 5.04 5.93 7.52 
Lycksele 0.77 0.80 4.34 4.19 4.47 4.19 6.74 
Östersund – Frösön 0.91 0.96 1.93 1.42 4.63 4.99 4.27 
Sveg 0.84 0.81 3.63 3.87 5.00 5.27 6.62 
Mora 0.81 0.92 2.21 1.53 3.26 3.89 3.81 
Sundsvalls flygplats 0.67 0.91 2.76 1.51 2.96 3.24 3.68 
Uppsala 0.91 0.96 1.47 1.01 3.29 3.66 3.44 
Stockholm – Observatoriet 0.94 0.98 1.11 0.58 2.99 3.29 3.27 
Norrköping – SMHI 0.93 0.98 1.16 0.59 2.89 3.27 3.18 
Målilla 0.90 0.91 1.34 1.31 2.67 2.63 3.06 
Hörby 0.96 0.98 0.95 0.64 3.14 3.36 3.34 
Göteborg 0.96 0.98 1.02 0.61 3.63 3.43 3.42 
Nordkoster 0.96 0.99 0.94 0.54 2.86 3.10 3.16 
Falsterbo 0.95 0.97 1.15 0.87 2.66 2.75 3.27 
Gotska Sandön 0.95 0.97 0.83 0.60 2.07 2.21 2.46 
Bjurö klubb 0.61 0.67 3.04 3.05 3.24 3.87 3.59 
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Tabell 8. Beräkningar av korrelationskoefficient, CRMSE samt standardavvikelse för mars. 
 
 

MARS Korrelationskoefficient CRMSE (°) Standardavvikelse 
 

  
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
Obs. 
 

Storlien – Storvallen 0.91 0.97 2.81 1.73 5.32 5.86 6.60 
Stekenjokk 0.77 0.80 3.36 2.86 5.17 4.74 3.51 
Katterjåkk 0.91 0.92 2.32 2.17 5.38 5.47 5.53 
Naimakka 0.90 0.93 3.35 2.91 5.75 5.92 7.41 
Nikkaluokta 0.88 0.93 4.19 3.62 6.11 5.90 8.41 
Haparanda 0.90 0.98 2.17 0.98 4.21 4.78 4.88 
Gällivare 0.91 0.96 2.63 1.85 5.27 5.22 6.25 
Lycksele 0.93 0.93 2.71 2.96 6.39 5.74 7.39 
Östersund – Frösön 0.94 0.98 2.02 1.36 6.13 6.22 5.85 
Sveg 0.93 0.94 3.28 3.24 7.20 6.76 8.28 
Mora 0.96 0.98 1.80 1.30 5.90 5.88 6.39 
Sundsvalls flygplats 0.95 0.97 1.97 1.49 5.24 5.47 6.00 
Uppsala 0.96 0.99 1.40 0.61 4.76 4.40 4.53 
Stockholm – Observatoriet  0.96 0.99 1.08 0.68 3.88 3.60 3.89 
Norrköping – SMHI 0.96 0.98 1.06 0.73 3.78 2.64 3.65 
Målilla 0.95 0.96 1.39 1.24 3.70 3.58 4.21 
Hörby 0.96 0.98 0.88 0.65 3.00 3.12 2.91 
Göteborg 0.93 0.98 1.25 0.74 3.44 3.21 3.42 
Nordkoster 0.95 0.97 0.92 0.71 2.46 2.65 2.77 
Falsterbo 0.95 0.96 0.80 0.80 1.93 1.87 2.36 
Gotska Sandön 0.92 0.94 0.91 0.77 2.08 2.19 2.27 
Bjurö klubb 0.89 0.90 2.04 1.98 3.75 3.73 4.50 
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Tabell 9. Beräkningar av korrelationskoefficient, CRMSE samt standardavvikelse för april. 
 
 
APRIL Korrelationskoefficient CRMSE (°) Standardavvikelse 

 
  

SMHI 
 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
Obs. 
 

Storlien – Storvallen 0.95 0.98 1.62 1.09 4.90 4.70 4.97 
Stekenjokk 0.86 0.93 2.35 1.35 4.58 3.70 3.77 
Katterjåkk 0.83 0.96 2.60 1.26 4.19 4.01 4.54 
Naimakka 0.88 0.92 2.41 2.10 4.14 3.82 5.02 
Nikkaluokta - - - - - - - 
Haparanda 0.91 0.98 2.04 0.95 4.01 4.75 4.80 
Gällivare 0.94 0.98 1.97 1.17 5.02 5.10 5.69 
Lycksele 0.96 0.96 1.94 2.26 6.51 5.38 6.87 
Östersund – Frösön 0.93 0.96 1.81 1.33 4.93 4.82 4.54 
Sveg 0.94 0.96 2.21 1.84 5.91 5.87 6.53 
Mora 0.96 0.98 1.60 1.22 5.82 5.47 5.68 
Sundsvalls flygplats 0.95 0.97 1.65 1.25 5.21 5.16 5.14 
Uppsala 0.97 0.99 1.24 0.73 5.36 5.59 5.53 
Stockholm – Observatoriet 0.97 0.99 1.19 0.78 4.96 4.77 4.85 
Norrköping – SMHI 0.97 0.99 1.20 0.73 5.07 5.53 5.26 
Målilla 0.96 0.99 1.60 0.95 5.63 6.03 5.96 
Hörby 0.96 0.99 1.38 0.92 4.86 5.36 4.88 
Göteborg 0.95 0.99 1.34 0.70 4.32 4.30 4.24 
Nordkoster 0.93 0.97 1.21 0.74 2.92 3.14 3.19 
Falsterbo 0.85 0.87 1.69 1.59 3.04 2.61 3.16 
Gotska Sandön 0.85 0.88 1.55 1.44 2.24 2.16 2.89 
Bjurö klubb 0.86 0.90 2.02 1.85 3.02 2.72 3.88 
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Tabell 10. Beräkningar av korrelationskoefficient, CRMSE samt standardavvikelse för maj. 
 
 

MAJ Korrelationskoefficient CRMSE (°) Standardavvikelse 
 

  
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no 

 
Obs. 
 

Storlien – Storvallen 0.96 0.99 2.11 1.16 5.74 6.63 6.82 
Stekenjokk 0.95 0.96 1.58 1.48 5.31 4.71 5.05 
Katterjåkk 0.86 0.95 1.92 1.18 3.37 3.75 3.72 
Naimakka 0.95 0.96 1.62 1.46 4.50 4.35 5.06 
Nikkaluokta 0.92 0.95 1.95 1.63 5.07 4.08 4.98 
Haparanda 0.90 0.97 2.51 1.40 5.06 5.58 5.69 
Gällivare 0.96 0.99 1.70 0.95 6.08 6.19 6.22 
Lycksele 0.97 0.98 1.87 1.83 7.28 6.13 7.28 
Östersund – Frösön - - - - - - - 
Sveg 0.94 0.96 2.46 2.16 6.81 6.86 7.40 
Mora 0.97 0.99 1.67 1.10 6.78 6.78 6.54 
Sundsvalls flygplats 0.94 0.97 1.95 1.43 5.81 5.62 5.74 
Uppsala 0.97 0.99 1.43 0.70 5.97 6.08 6.05 
Stockholm – Observatoriet 0.97 0.98 1.41 1.11 5.30 5.17 5.41 
Norrköping – SMHI 0.95 0.98 1.80 1.23 5.96 6.33 5.91 
Målilla 0.96 0.98 1.78 1.51 6.17 6.77 6.48 
Hörby 0.97 0.98 1.26 1.45 5.19 6.11 5.40 
Göteborg 0.97 0.99 1.36 0.83 5.78 5.73 5.92 
Nordkoster 0.94 0.97 1.80 1.20 4.89 5.26 5.10 
Falsterbo 0.91 0.85 1.65 2.09 3.44 3.27 3.99 
Gotska Sandön 0.89 0.93 1.83 1.44 3.76 3.62 4.02 
Bjurö klubb 0.84 0.89 2.87 2.45 4.33 4.31 5.29 
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Appendix D – Resultat från datakontroll 

Tabell 11. Beräkningar av bias samt korrelationskoefficient för perioden 1-9 mars. 
 

 
MARS (1-9) Bias (°) Korrelationskoefficient 

 
  

SMHI 
 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no  
 

Storlien – Storvallen -0.31 1.05 0.89 0.95 
Stekenjokk -1.47 -1.61 0.89 0.91 
Katterjåkk 0.31 0.82 0.90 0.93 
Naimakka 1.08 1.13 0.92 0.92 
Nikkaluokta 1.66 2.11 0.83 0.93 
Haparanda -1.40 -0.24 0.92 0.98 
Gällivare -0.57 0.91 0.85 0.95 
Lycksele -0.32 -0.06 0.93 0.91 
Östersund – Frösön -0.77 0.35 0.95 0.98 
Sveg -0.22 -0.05 0.93 0.94 
Mora -0.34 0.74 0.94 0.98 
Sundsvalls flygplats 0.05 1.20 0.95 0.97 
Uppsala -0.83 0.26 0.89 0.99 
Stockholm – Observatoriet -0.08 1.29 0.97 0.98 
Norrköping – SMHI 0.07 0.95 0.95 0.98 
Målilla 0.06 0.48 0.96 0.93 
Hörby -0.25 0.09 0.97 0.98 
Göteborg 0.08 1.06 0.95 0.99 
Nordkoster 0.73 0.83 0.98 0.99 
Falsterbo 0.40 0.64 0.96 0.98 
Gotska Sandön -0.63 -0.69 0.92 0.94 
Bjurö klubb 0.09 0.05 0.72 0.65 
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Tabell 12. Beräkningar av bias samt korrelationskoefficient för perioden 10-18 mars. 
 
 
Mars (10-18) Bias (°) Korrelationskoefficient 

 
  

SMHI 
 
met.no 

 
SMHI 

 
met.no  
 

Storlien – Storvallen -0.63 0.80 0.84 0.97 
Stekenjokk -3.32 -3.78 0.87 0.89 
Katterjåkk -0.69 -0.56 0.92 0.92 
Naimakka 1.09 1.31 0.89 0.91 
Nikkaluokta 2.44 2.99 0.91 0.92 
Haparanda -0.51 0.19 0.90 0.98 
Gällivare -0.23 1.48 0.93 0.96 
Lycksele -0.15 0.52 0.92 0.94 
Östersund – Frösön -0.76 0.84 0.92 0.98 
Sveg 0.63 0.99 0.90 0.93 
Mora -0.40 0.68 0.94 0.98 
Sundsvalls flygplats 0.11 0.69 0.93 0.96 
Uppsala -0.97 0.34 0.96 0.99 
Stockholm – Observatoriet  -0.21 1.02 0.95 0.99 
Norrköping – SMHI -0.15 0.55 0.96 0.98 
Målilla 0.38 0.71 0.94 0.96 
Hörby -0.02 0.27 0.96 0.98 
Göteborg -0.42 0.60 0.90 0.96 
Nordkoster 0.42 0.48 0.91 0.96 
Falsterbo -0.24 0.10 0.94 0.96 
Gotska Sandön -0.18 -0.18 0.96 0.97 
Bjurö klubb -0.81 -0.57 0.93 0.92 
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