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Då de flesta människor i Västafrika, framför allt de som bor innanför 
kustzonen, livnär sig på jordbruk så är pålitliga väderprognoser och 
säsongsförutsägelser ett viktigt hjälpmedel i det dagliga arbetet och 
planeringen. I den här rapporten har en litteraturstudie gjorts för att öka 
kunskapen om de komplexa, både lokala och storskaliga, väderfenomen 
som ger upphov till nederbörd i området. 
 
Klimatet i Västafrika, ett område som mestadels täcks av regnskog eller 
savann, präglas av den västafrikanska monsunen som ger regnperiod 
under norra halvklotets sommar och torrperiod på vintern. Denna monsun 
visar på stor årlig variation när det gäller dess inledande faser, och 
prognoser som kan förutsäga dess början är nödvändigt när en 
jordbrukare ska planera säsongens verksamhet. Av många bidragande 
faktorer framgår det tydligt att ytvattentemperaturen i Guineabukten är en 
av de viktigaste parametrarna för monsunens startskede. Den 
intertropiska konvergenszonen, ITCZ, betraktas som monsunens 
nordligaste del och denna konvergenszon gör en plötsligt och relativt 
snabb förflyttning norrut, i fortsättningen benämnd som språnget, över ca 
5 breddgrader, vilket av många ses som starten på regnperioden. En 
tillfällig tryckgradient som uppstår på grund av en tillfällig men skarp 
temperaturgradient är den bakomliggande orsaken till detta språng. Den i 
särklass viktigaste processen som ger upphov till regn i Västafrika är 
konvektion och även om mycket konvektiv nederbörd faller i samband 
med monsunen så uppstår det även många lokala och mesoskaliga 
konvektiva system inom monsunen, framförallt kopplat till ostliga vågor. 
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Referat	  
	  
	  
Då	  de	  flesta	  människor	  i	  Västafrika,	  framför	  allt	  de	  som	  bor	  innanför	  kustzonen,	  livnär	  
sig	  på	  jordbruk	  så	  är	  pålitliga	  väderprognoser	  och	  säsongsförutsägelser	  ett	  viktigt	  
hjälpmedel	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  och	  planeringen.	  I	  den	  här	  rapporten	  har	  en	  
litteraturstudie	  gjorts	  för	  att	  öka	  kunskapen	  om	  de	  komplexa,	  både	  lokala	  och	  
storskaliga,	  väderfenomen	  som	  ger	  upphov	  till	  nederbörd	  i	  området.	  
	  
Klimatet	  i	  Västafrika,	  ett	  område	  som	  mestadels	  täcks	  av	  regnskog	  eller	  savann,	  präglas	  
av	  den	  västafrikanska	  monsunen	  som	  ger	  regnperiod	  under	  norra	  halvklotets	  sommar	  
och	  torrperiod	  på	  vintern.	  Denna	  monsun	  visar	  på	  stor	  årlig	  variation	  när	  det	  gäller	  dess	  
inledande	  faser,	  och	  prognoser	  som	  kan	  förutsäga	  dess	  början	  är	  nödvändigt	  när	  en	  
jordbrukare	  ska	  planera	  säsongens	  verksamhet.	  Av	  många	  bidragande	  faktorer	  framgår	  
det	  tydligt	  att	  ytvattentemperaturen	  i	  Guineabukten	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  parametrarna	  
för	  monsunens	  startskede.	  Den	  intertropiska	  konvergenszonen,	  ITCZ,	  betraktas	  som	  
monsunens	  nordligaste	  del	  och	  denna	  konvergenszon	  gör	  en	  plötsligt	  och	  relativt	  snabb	  
förflyttning	  norrut,	  i	  fortsättningen	  benämnd	  som	  språnget,	  över	  ca	  5	  breddgrader,	  
vilket	  av	  många	  ses	  som	  starten	  på	  regnperioden.	  En	  tillfällig	  tryckgradient	  som	  uppstår	  
på	  grund	  av	  en	  tillfällig	  men	  skarp	  temperaturgradient	  är	  den	  bakomliggande	  orsaken	  
till	  detta	  språng.	  Den	  i	  särklass	  viktigaste	  processen	  som	  ger	  upphov	  till	  regn	  i	  Västafrika	  
är	  konvektion	  och	  även	  om	  mycket	  konvektiv	  nederbörd	  faller	  i	  samband	  med	  
monsunen	  så	  uppstår	  det	  även	  många	  lokala	  och	  mesoskaliga	  konvektiva	  system	  inom	  
monsunen,	  framförallt	  kopplat	  till	  ostliga	  vågor.	  
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Abstract	  
	  
	  
Since	  most	  people	  in	  West	  Africa,	  particularly	  those	  who	  live	  away	  from	  the	  shore,	  work	  
within	  agriculture,	  reliable	  weather	  forecasts	  are	  important	  in	  the	  daily	  work.	  In	  this	  
report,	  a	  literature	  study	  has	  been	  conducted	  to	  increase	  the	  knowledge	  about	  the	  
complex	  and	  local	  weather	  phenomenon	  that	  causes	  rain.	  
	  
West	  Africa	  is	  dominated	  by	  rainforest	  and	  savannah,	  and	  the	  climate	  is	  characterized	  
by	  the	  West	  African	  monsoon	  which	  gives	  rise	  to	  a	  wet	  season	  in	  the	  northern	  
hemisphere	  summer	  and	  a	  dry	  season	  during	  the	  winter.	  The	  monsoon	  shows	  wide	  
annual	  variability	  in	  its	  initial	  stages	  and	  forecasts	  that	  can	  predict	  its	  beginning	  is	  
necessary	  to	  the	  farmers	  who	  have	  to	  decide	  when	  and	  what	  to	  plant.	  Out	  of	  many	  
contributing	  factors,	  the	  sea	  surface	  temperature	  seems	  to	  be	  one	  of	  the	  main	  
parameters	  that	  have	  an	  impact	  on	  the	  starting	  stage	  of	  the	  monsoon.	  The	  inter	  tropical	  
convergence	  zone,	  ITCZ,	  is	  regarded	  as	  the	  northernmost	  part	  of	  the	  monsoon	  and	  it	  
makes	  a	  sudden	  and	  relatively	  quick	  jump	  over	  about	  5	  degrees	  latitude,	  which	  is	  widely	  
regarded	  as	  the	  start	  of	  the	  rainy	  season.	  A	  temporary	  pressure	  gradient	  caused	  by	  
differences	  in	  temperature	  adjacent	  to	  the	  ITCZ	  is	  the	  reason	  for	  this	  jump.	  The	  
dominant	  process	  that	  causes	  rainfall	  in	  West	  Africa	  is	  convection.	  Although	  a	  lot	  of	  
convective	  precipitation	  falls	  in	  connection	  with	  the	  northern	  part	  of	  the	  monsoon,	  
convective	  systems	  can	  appear	  inside	  the	  monsoon	  flow,	  often	  linked	  to	  African	  easterly	  
waves.	  
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1.	  Inledning	  
	  
	  
I	  den	  här	  rapporten	  kommer	  en	  litteraturstudie	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  att	  ge	  en	  ökad	  
förståelse	  om	  klimatet	  och	  lokala	  väderfenomen	  i	  Västafrika.	  Klimatet	  i	  Västafrika	  skiljer	  
sig	  mycket	  från	  det	  i	  Skandinavien.	  Medan	  vädret	  i	  Nordeuropa	  domineras	  av	  högtryck,	  
lågtryck,	  fronter	  m.m.	  så	  är	  Västafrika	  dominerat	  av	  den	  västafrikanska	  monsunen	  med	  
regn-‐	  respektive	  torrperiod.	  Afrika	  består	  i	  stort	  främst	  av	  tropiskt	  och	  ökenbetonat	  
klimat	  samt	  mellanliggande	  savannklimat	  (Liljequist,	  1970)	  medan	  de	  centrala	  delarna	  
av	  södra	  Afrika,	  på	  grund	  av	  höjden	  över	  havet,	  har	  ett	  varmtempererat	  klimat.	  
	  
I	  den	  här	  rapportens	  inledande	  kapitel	  kommer	  Afrika	  att	  delas	  upp	  i	  tre	  regioner	  som	  
alla	  sträcker	  sig	  över	  hela	  kontinenten	  från	  väster	  till	  öster:	  
	  
• Norra	  Afrika	  -‐	  Med	  norra	  delarna	  av	  Sahelområdet	  (ca	  15°N)	  som	  sydlig	  gräns	  	  

	  
• Ekvatoriella	  Afrika	  –	  Beläget	  mellan	  ca	  15°N	  -‐	  15°S	  

	  
• Södra	  Afrika	  –	  Med	  15°S	  som	  ungefärlig	  nordlig	  gräns	  samt	  Madagaskar	  

	  
Därefter	  kommer	  en	  mer	  djupgående	  analys	  av	  klimatet	  och	  väderfenomenen	  som	  berör	  
Västafrika	  att	  behandlas.	  
	  
Den	  afrikanska	  kontinenten	  sträcker	  sig	  ungefär	  lika	  långt	  norr	  om	  ekvatorn	  som	  söder	  
om	  den	  (ca	  37°N	  och	  ca	  36°S),	  men	  de	  båda	  halvorna	  på	  norra	  respektive	  södra	  
halvklotet	  skiljer	  sig	  åt	  i	  många	  avseenden	  (Liljequist,	  1970).	  Den	  delen	  av	  Afrika	  som	  
ligger	  på	  norra	  halvklotet	  är	  till	  ytan	  betydligt	  större	  än	  den	  södra	  delen	  och	  domineras	  
av	  det	  väldiga	  ökenområdet	  Sahara.	  Detta	  område	  berörs	  huvudsakligen	  av	  luftmassor	  
av	  kontinental	  karaktär,	  medan	  den	  södra	  delen	  präglas	  av	  de	  omkringliggande	  
havsområdena	  södra	  Atlanten	  och	  Indiska	  oceanen.	  Som	  det	  framgår	  av	  figur	  1	  så	  går	  
gränsen	  mellan	  klimatzonerna	  på	  sina	  håll	  nästan	  parallellt	  med	  ekvatorn	  på	  norra	  
halvklotet	  förutom	  längst	  i	  öster.	  Detta	  mönster	  ses	  inte	  alls	  på	  södra	  halvklotet	  där	  
klimatzonerna	  kan	  ha	  stor	  variation	  i	  ostvästlig	  led.	  
	  
Afrikas	  västra,	  centrala	  och	  norra	  delar	  betraktas	  som	  ett	  låglandsområde,	  se	  figur	  2	  i	  
avsnitt	  3.1,	  med	  några	  få	  berg	  som	  undantag,	  medan	  kontinentens	  östra	  och	  södra	  delar	  
är	  ett	  höglandsområde.	  
	  
Det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  klassificera	  jordens	  klimat	  men	  den	  mest	  använda	  och	  
allmänt	  accepterade	  är	  den	  klimatklassificering	  som	  påbörjades	  av	  Wladimir	  Köppen	  
1918	  och	  som	  sedan	  dess	  har	  finjusterats	  ett	  par	  gånger	  (Liljequist,	  1970).	  Köppen	  delar	  
in	  jordens	  klimat	  i	  sex	  olika	  huvudgrupper,	  tabell	  1,	  med	  ett	  flertal	  undergrupper,	  tabell	  
2,	  där	  den	  naturliga	  faunan	  har	  legat	  till	  grund	  för	  klassificeringen.	  De	  huvudsakliga	  
parametrarna	  som	  används	  är	  medeltemperaturerna	  för	  årets	  varmaste	  månad	  (Tv),	  
kallaste	  månad	  (Tk)	  och	  för	  hela	  året	  (Tm).	  
	  
	  

1	  



	  
	  
Tabell	  1.	  Huvudgrupper	  för	  Köppens	  klimatklassificering.	  Tabellen	  kommer	  ursprungligen	  från	  

Liljequist	  (1970).	  
A	   Tropiskt	  klimat	  –	  Tk	  >18°C	  
B	   Torrt	  klimat	  
C	   Varmtempererat	  klimat	  –	  -‐3°C	  <	  Tk	  <	  18°C	  samt	  Tv	  >	  10°C 
D	   Kalltempererat	  klimat	  –	  Tk	  <	  -‐3°C	  samt	  Tv	  <	  10°C	  
E	   Polarklimat	  –	  Tv	  <	  10°C	  
H	   Bergsklimat	  –	  (Ej	  temperatur-‐	  eller	  nederbördsklassificerat)	  

	  
	  

Huvudgruppen	  B	  delas	  upp	  i	  BW	  (ökenklimat)	  och	  BS	  (stäppklimat)	  beroende	  på	  hur	  
den	  årliga	  nederbörden	  fördelas	  under	  året.	  Huvudgrupp	  E	  delas	  upp	  i	  ET	  
(tundraklimat)	  om	  Tv	  >	  0°C	  och	  EF	  (glacialklimat)	  om	  Tv	  ≤	  0°C	  (Liljequist,	  1970).	  
Medeltemperaturen	  för	  en	  månad	  innebär	  medeltemperaturen	  för	  samma	  månad	  under	  
flera	  år.	  Vanligtvis	  används	  tidsperioder	  om	  30	  år.	  
	  
	  
Tabell	  2.	  Undergrupperna	  för	  Köppens	  klimatklassificering.	  Tabellen	  kommer	  ursprungligen	  

från	  Liljequist	  (1970).	  
a	   Tv	  >	  22°C	  
b	   Tv	  >	  22°C	  samt	  minst	  fyra	  månaders	  medeltemperatur	  varmare	  än	  10°C	  
c	   Tk	  >	  -‐38°C	  samt	  mindre	  än	  fyra	  månaders	  medeltemperatur	  varmare	  än	  10°C	  
d	   Tk	  <	  -‐38°C	  samt	  mindre	  än	  fyra	  månaders	  medeltemperatur	  varmare	  än	  10°C	  
f	   Helårsnederbörd	  
h	   Tm	  >	  18°C	  
k	   Tm	  <	  18°C	  samt	  Tv	  >	  18°C	  
k’	   Tm	  <	  18°C	  samt	  Tv	  <	  18°C	  
m	   Monsunnederbörd	  
n	   Hög	  frekvens	  av	  dimma	  
s	   Torrtid	  på	  sommaren	  
w	   Torrtid	  på	  vintern	  
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Figur	  1.	  Klimatindelning	  av	  Afrika	  enligt	  Köppens	  klimatklassificering.	  Bilden	  kommer	  

ursprungligen	  från	  Peel	  mfl.	  (2007).	  
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2.	  Det	  storskaliga	  klimatet	  
	  
	  
2.1	  Norra	  Afrika	  
	  
Saharaöknen	  sträcker	  sig	  från	  ca	  15°N,	  från	  väst	  till	  öst,	  ända	  fram	  till	  Medelhavet	  i	  norr.	  
Stäpp-‐	  och	  medelhavsklimat	  hittas	  på	  sina	  ställen	  bland	  annat	  i	  norra	  delarna	  av	  
Marocko	  och	  Algeriet	  där	  området	  påverkas	  starkt	  av	  Atlasbergen	  som	  skiljer	  
Saharaöknen	  åt	  från	  Atlanten	  och	  Medelhavet	  i	  nordvästra	  Afrika	  (Liljequist,	  1970).	  Här	  
blåser	  det	  mestadels	  från	  havet	  och	  därför	  får	  området	  nordväst	  om	  Atlasbergen	  
generellt	  mer	  nederbörd	  än	  övriga	  Nordafrika.	  Annars	  betraktas	  Nordafrika	  som	  ett	  
låglandsområde	  med	  endast	  ett	  fåtal	  berg	  som	  sträcker	  sig	  3000	  meter	  över	  havet	  
(Nieuwolt,	  1977).	  I	  Atlanten	  utanför	  Saharas	  västkust	  återfinns	  kalla	  nordliga	  
havsströmmar	  året	  runt	  (Leroux,	  2001)	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  är	  vanligt	  med	  dimma	  här	  
(Liljequist,	  1970).	  Norra	  Sahara	  kan	  vintertid	  beröras	  av	  de	  nederbördsområden	  som	  
har	  sitt	  ursprung	  från	  den	  sydliga	  polarfronten	  (Liljequist,	  1970)	  medan	  knappast	  någon	  
del	  av	  öknen	  får	  någon	  nederbörd	  överhuvudtaget	  under	  sommaren.	  
	  
För	  ca	  6	  000	  år	  sedan	  däremot	  så	  var	  Saharaöknen	  betydligt	  mindre	  till	  ytan	  och	  de	  
sydligare	  savann-‐	  och	  regnskogsområdena	  sträckte	  sig	  betydligt	  längre	  norrut	  än	  vad	  de	  
gör	  idag.	  Detta	  tros	  ha	  att	  göra	  med	  att	  solinstrålningen	  var	  större	  över	  Sahara	  (de	  
Noblet-‐Ducoudré	  mfl,	  2000)	  vilket	  ledde	  till	  en	  kraftigare	  temperaturgradient	  mellan	  
land	  och	  hav	  som	  resulterade	  i	  att	  monsunen	  nådde	  längre	  norrut.	  Även	  idag	  kan	  
monsunen	  vara	  så	  stark	  att	  kraftiga	  åskväder	  når	  upp	  mot	  öknens	  nordliga	  delar	  och	  
områden	  som	  normalt	  endast	  får	  ett	  par	  mm/år	  kan	  drabbas	  av	  intensiva	  regnskurar	  
(O’Hare	  mfl,	  2005)	  men	  det	  är	  mycket	  ovanligt.	  
	  
	  
2.2.	  Ekvatoriella	  Afrika	  
	  
Den	  här	  delen	  av	  Afrika,	  som	  berör	  kontinentens	  låga	  latituder,	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  
regioner:	  Västafrika,	  Centralafrika	  och	  Östafrika.	  I	  södra	  delen	  av	  Västafrika	  råder	  
tropiskt	  regnskogsklimat	  med	  en	  markant	  torrtid	  på	  vintern	  (Laux	  mfl,	  2007)	  medan	  det	  
i	  Centralafrika	  är	  en	  mer	  jämn	  fördelning	  av	  nederbörden	  under	  hela	  året.	  Om	  det	  är	  
svårt	  att	  dra	  en	  tydlig	  gräns	  mellan	  Västafrika	  och	  Centralafrika	  så	  är	  det	  betydligt	  
lättare	  att	  hitta	  en	  mellan	  Centralafrika	  och	  Östafrika	  då	  ett	  höglandsområde,	  norra	  
delarna	  av	  Rift	  Valley,	  tar	  vid	  kring	  30°E	  med	  mestadels	  regnskog	  på	  västra	  sidan	  och	  
stäpp/ökenklimat	  på	  östra	  sidan	  (Liljequist,	  1970).	  Själva	  bergskedjan	  och	  området	  
direkt	  öster	  om	  bergskedjan	  har	  dock	  regnskogs-‐	  eller	  varmtempererat	  klimat	  på	  grund	  
av	  orografin.	  
	  
Den	  årliga	  nederbördsmängdens	  variation	  ökar	  generellt	  med	  ökat	  avstånd	  från	  
ekvatorn	  (O’Hare	  mfl,	  2005).	  Nära	  ekvatorn	  varierar	  den	  totala	  årliga	  nederbörden	  
sällan	  med	  mer	  än	  35%	  från	  den,	  klimatologiskt	  sett,	  normala	  årliga	  
nederbördsmängden	  medan	  områdena	  på	  längre	  avstånd	  från	  ekvatorn	  kan	  nå	  
variationer	  på	  upp	  emot	  75%.	  Dessa	  stora	  variationer	  uppkommer	  främst	  på	  grund	  av	  
att	  den	  intertropiska	  konvergenszonen,	  ITCZ,	  når	  olika	  långt	  norrut	  varje	  år.	  Vid	  en	  plats	  
nära	  kusten	  beror	  nederbördsmängden	  mer	  på	  hur	  länge	  ITCZ	  ligger	  norr	  om	  platsen	  
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medan	  det	  på	  en	  nordligare	  plats	  är	  hur	  långt	  norrut	  som	  ITCZ	  når	  som,	  i	  första	  hand,	  är	  
den	  avgörande	  faktorn	  (O’Hare	  mfl,	  2005).	  I	  Sahelområdet	  kan	  det	  få	  förödande	  
konsekvenser	  för	  befolkningen,	  som	  till	  stor	  del	  är	  lantbrukare,	  om	  ITCZ	  inte	  för	  med	  sig	  
regn	  tillräckligt	  långt	  norrut.	  Så	  var	  fallet	  under	  många	  år	  från	  mitten	  av	  1960-‐talet	  till	  
slutet	  av	  1980-‐talet	  (Leroux,	  2001)	  vilket	  ledde	  till	  omfattande	  torka,	  missväxt	  och	  
ökenutbredning	  norrifrån.	  	  
	  
Under	  vintermånaderna,	  främst	  december	  –	  januari,	  då	  Västafrika	  och	  delar	  av	  
Centralafrika	  berörs	  av	  den	  mycket	  torra	  Harmattan,	  se	  avsnitt	  3.3.5.3,	  erhålls	  här	  lite	  
eller	  nästan	  ingen	  nederbörd	  alls	  (Nieuwolt,	  1977)	  och	  isotermerna	  är	  nästan	  helt	  
zonala	  från	  kusten	  och	  upp	  genom	  Sahelområdet.	  Vid	  kusten	  sker	  ett	  andra	  
nederbördsminimum	  kring	  juli-‐augusti	  (Vellinga	  mfl,	  2012)	  men	  ur	  ett	  klimatologiskt	  
månadsperspektiv	  är	  detta	  minimum	  inte	  så	  tydligt	  på	  de	  flesta	  platserna	  då	  det	  inte	  
sker	  samtidigt	  varje	  år	  och	  nederbördsminimat	  slätas	  ut.	  Regnperioden	  slutar	  sedan	  
tvärt,	  i	  september	  i	  regionens	  norra	  delar	  och	  i	  slutet	  av	  oktober	  vid	  kusten.	  
Månadstemperaturen	  har	  ingen	  eller	  liten	  variation	  vid	  kusten,	  även	  om	  det	  lokalt	  kan	  
skilja	  över	  5°C,	  men	  i	  områdets	  norra	  delar	  kan	  medeltemperaturen	  variera	  med	  upp	  till	  
15°C	  mellan	  den	  kallaste	  och	  varmaste	  månaden	  (Nieuwolt,	  1977).	  
	  
Centralafrika	  får	  rikligt	  med	  nederbörd	  året	  runt	  förutom	  i	  regionens	  norra	  och	  södra	  
delar	  (Liljequist,	  1970)	  där	  det	  råder	  torrtid	  på	  respektive	  halvklots	  vinter.	  Jämfört	  med	  
Västafrika	  så	  berör	  ITCZ	  helt	  eller	  delvis	  området	  under	  hela	  året,	  även	  om	  den	  är	  
försvagad	  under	  sommarmånaderna	  (Nieuwolt,	  1977).	  I	  öster	  präglas	  området	  av	  Rift	  
Valley	  där	  ett	  antal	  större	  sjöar	  breder	  ut	  sig	  i	  dalgångarna	  från	  norr	  till	  söder	  och	  som	  
lokalt	  har	  stor	  inverkan	  på	  vindriktningen	  (Leroux,	  2001).	  Här	  blir	  sjöbrisen,	  se	  avsnitt	  
3.4.5,	  förstärkt	  på	  grund	  av	  att	  sjöarna	  ligger	  belägna	  i	  en	  dalgång	  och	  sjöbrisen	  kan	  nå	  
hastigheter	  över	  den	  synoptiska	  vindhastigheten.	  Den	  storskaliga	  vindriktningen	  är	  
vanligtvis	  ostlig/sydostlig	  över	  Rift	  Valley	  vilket	  gör	  att	  det	  bildas	  ett	  lokalt	  
konvergenstråg	  öster	  om	  sjöarna,	  där	  luften	  även	  tvingas	  uppåt	  på	  grund	  av	  orografin,	  
och	  därför	  faller	  mer	  nederbörd	  här	  än	  väster	  om	  Rift	  Valley	  (Leroux,	  2001).	  
	  
Ekvatoriella	  Afrikas	  östra	  delar	  får	  betydligt	  mindre	  nederbörd	  än	  de	  västra	  och	  centrala	  
delarna	  (Nieuwolt,	  1977).	  Området	  består	  i	  väster	  av	  stäpp	  medan	  det	  i	  öster	  råder	  
ökenområde	  ända	  fram	  till	  kusten.	  Området	  berörs	  av	  den	  indiska	  monsunen	  som	  är	  
förhållandevis	  torr	  när	  den	  kommer	  in	  över	  Östafrika	  (Leroux,	  2001)	  och	  området	  är	  
därför	  också	  relativt	  torrt	  året	  om	  i	  förhållande	  till	  andra	  områden	  på	  samma	  
breddgrad.	  Det	  tidigare	  nämnda	  konvergenstråget	  i	  norra	  Rift	  Valley	  bidrar	  också	  till	  att	  
det	  över	  Östafrika	  generellt	  råder	  divergens	  (Nieuwolt,	  1977)	  vilket	  hämmar	  
nederbörden	  ännu	  mer	  och	  dessutom	  är	  vindriktningen	  i	  stort	  sett	  parallell	  med	  kusten	  
vilket	  gör	  att	  den	  fuktiga	  havsluften	  inte,	  eller	  sällan,	  kommer	  in	  över	  land.	  De	  
regnmängder	  som	  berör	  området	  kommer	  till	  största	  delen	  under	  norra	  halvklotets	  
sommar	  men	  även	  då	  dämpas	  nederbörden	  på	  grund	  av	  att	  det	  mesta	  faller	  ut	  redan	  när	  
luftmassan	  passerar	  Madagaskars	  bergsområden	  (Liljequist,	  1970).	  Endast	  ett	  område	  
vid	  kusten	  öster	  om	  Nairobi,	  Kenya,	  berörs	  av	  lika	  mycket	  regn	  som	  kustzonen	  i	  
Västafrika.	  Detta	  beror	  på	  att	  den	  fuktiga	  luft	  som	  strömmar	  över	  Indiska	  Oceanen	  strax	  
norr	  om	  Madagaskar,	  och	  därför	  blir	  ännu	  fuktigare	  i	  det	  nedre	  skiktet,	  drar	  in	  över	  
kontinenten	  här.	  Bortsett	  från	  ökenområdet	  så	  har	  området,	  främst	  i	  söder,	  två	  
nederbördsmaximum	  som	  följer	  solens	  zenitposition	  med	  några	  veckors	  fördröjning	  
(Nieuwolt,	  1977)	  och	  inträffar	  därför	  på	  våren	  och	  hösten.	  
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2.3	  Södra	  Afrika	  
	  
Till	  skillnad	  från	  norra	  Afrika	  så	  råder	  det	  stora	  klimatologiska	  skillnader	  i	  öst-‐västlig	  
riktning	  i	  södra	  Afrika.	  Detta	  beror	  bland	  annat	  på	  att	  det	  råder	  stora	  skillnader	  i	  
ytvattenvattentemperaturer	  mellan	  västkusten	  och	  östkusten	  (Leroux,	  2001)	  samt	  att	  
vindarna	  längs	  med	  västkusten	  vanligtvis	  blåser	  parallellt	  med	  kusten	  medan	  det	  på	  
östra	  sidan	  mestadels	  råder	  pålandsvind.	  
	  
I	  väster	  finns	  den	  extremt	  torra	  Namiböknen	  som	  täcker	  hela	  södra	  och	  västra	  Namibia	  
och	  som,	  längs	  med	  kusten,	  nästan	  når	  in	  i	  ekvatoriella	  Afrika.	  Namiböknen	  övergår	  i	  
öster	  till	  den	  inte	  fullt	  så	  torra	  Kalahariöknen.	  De	  kalla	  havsströmmarna	  utanför	  
västkusten	  och	  de	  stabilt	  skiktade	  och	  relativt	  torra	  passadvindarna	  leder	  till	  att	  
kustzonen	  knappt	  får	  någon	  nederbörd	  över	  huvud	  taget	  (Liljequist,	  1970).	  Däremot	  
bildas	  det	  ofta	  dimma	  till	  följd	  av	  att	  luften	  kyls	  av	  över	  det	  kalla	  vattnet	  som	  sedan	  
blåser	  in	  över	  ökenområdet	  när	  sjöbrisen	  dominerar	  vindförhållandena.	  
	  
Temperaturfördelningen	  är	  relativt	  jämn	  över	  hela	  södra	  Afrika	  i	  ostvästlig	  led	  med	  låga	  
temperaturer	  längs	  med	  västkusten	  till	  följd	  av	  det	  kalla	  ytvattnet	  (Leroux,	  2001).	  
Temperaturen	  stiger	  sedan	  något	  i	  ostlig	  led	  men	  det	  gör	  också	  områdets	  höjd	  över	  
havet	  vilket	  hindrar	  temperaturskillnaderna	  från	  att	  bli	  större	  än	  vad	  de	  är.	  Endast	  ett	  
fåtal	  platser	  har	  en	  skillnad	  i	  medeltemperatur	  över	  10°C	  mellan	  den	  varmaste	  och	  den	  
kallaste	  månaden	  (Liljequist,	  1970).	  
	  
Sydafrika	  är	  det	  enda	  området	  i	  hela	  Afrika	  vars	  klimat	  påverkas	  av	  betydande	  grad	  av	  
frontsystem	  (Liljequist,	  1970)	  men	  bara	  under	  södra	  halvklotets	  vinter	  då	  de	  
subtropiska	  högtryckscellerna	  är	  som	  nordligast.	  Södra	  delen	  av	  Sydafrika	  får	  
merparten	  av	  nederbörden	  under	  vintern	  och	  har	  därför,	  likt	  delar	  av	  nordvästra	  
Nordafrika,	  medelhavsklimat	  medan	  det	  längre	  österut	  är	  en	  mer	  jämn	  fördelning	  av	  
årsnederbörden	  tack	  vare	  att	  ytvattnet	  utanför	  östkusten	  är	  varmt	  året	  om.	  
	  
Madagaskar	  är	  intressant	  ur	  klimatsynpunkt	  då	  ön	  delas	  av	  en	  hög	  bergskedja	  på	  mitten	  
i	  nordsydlig	  led	  med	  flera	  toppar	  som	  reser	  sig	  högre	  än	  2000	  meter	  över	  havet.	  Då	  
vindriktningen	  är	  ostlig	  eller	  sydostlig	  året	  om	  (Leroux,	  2001)	  så	  präglas	  öns	  östra	  sida	  
av	  mycket	  nederbörd	  året	  om	  på	  grund	  av	  luftmassans	  orografiska	  hävning	  då	  den	  
passerar	  bergskedjan.	  Regnskogs-‐	  eller	  savannvegetation	  täcker	  hela	  ön	  förutom	  i	  
sydväst	  där	  avsaknaden	  av	  regn	  gör	  att	  området	  klassas	  som	  en	  stäpp.	  
	  

6	  



3.	  Västafrika	  -‐	  specifikt	  
	  
	  
I	  kommande	  kapitel	  ges	  en	  mer	  detaljerad	  beskrivning	  av	  de	  olika	  mekanismer	  som	  styr	  
vädret	  och	  klimatet	  i	  Västafrika.	  Kapitlet	  innefattar	  både	  små	  och	  storskaliga	  fenomen	  
och	  kommer	  inledningsvis	  att	  handla	  om	  geografin	  och	  processer	  kopplade	  till	  ITCZ.	  
Därefter	  presenteras	  en	  genomgående	  analys	  av	  monsunen	  med	  alla	  dess	  faser	  samt	  
lokala	  väderfenomen	  inom	  monsunen	  och	  avslutningsvis	  tas	  även	  andra	  processer	  upp	  
som	  tros	  ha	  inverkan	  på	  klimatet	  i	  Västafrika.	  
	  
	  
3.1	  Geografi	  
	  
I	  den	  här	  rapporten	  betraktas	  Västafrika	  som	  det	  område	  som	  innefattar	  Sahelområdet,	  
söder	  om	  Sahara,	  och	  de	  länder	  som	  har	  kust	  mot	  Guineabukten	  norr	  om	  ekvatorn.	  Som	  
tidigare	  nämnts	  så	  är	  Västafrika	  ett	  låglandsområde	  men	  det	  finns	  bergsområden	  både	  i	  
väster	  och	  öster.	  Då	  Västafrika	  ligger	  i	  ostvindsbältet	  (Leroux,	  2001)	  så	  har	  bergen	  i	  
öster	  störst	  inverkan	  på	  det	  lokala	  vädret	  i	  Västafrika	  medan	  det	  västra	  bergsområdet	  
inte	  alls	  påverkar	  klimatet	  i	  övriga	  Västafrika.	  
	  

	  

	  
Figur	  2.	  Topografikarta	  över	  Afrika	  (undantaget	  de	  sydligaste	  och	  nordligaste	  delarna).	  Den	  
streckade	  boxen	  markerar	  Västafrika.	  Bilden	  kommer	  ursprungligen	  från	  Leroux	  (2001).	  
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3.2	  Intertropiska	  konvergenszonen	  
	  
	  
3.2.1	  Position	  
	  
Den	  intertropiska	  konvergenszonen,	  ITCZ,	  är	  som	  det	  låter	  ett	  område	  med	  konvergens	  
som	  finns	  i,	  eller	  i	  anslutning	  till,	  tropikerna	  och	  i	  den	  här	  rapporten	  syftar	  benämningen	  
ITCZ	  på	  den	  marknära	  konvergenszonen	  om	  inte	  annat	  anges.	  På	  en	  jord	  med	  perfekt	  
rotation	  kring	  jordaxeln,	  ingen	  excentricitet,	  och	  utan	  landområden	  skulle	  ITCZ	  ligga	  
som	  ett	  band	  runt	  ekvatorn	  (Liljequist,	  1970)	  då	  passadvindarna,	  nordostliga	  på	  norra	  
halvklotet	  och	  sydostliga	  på	  södra	  halvklotet,	  skulle	  ha	  mötts	  här	  och	  resultera	  i	  
konvergens	  året	  om.	  Eftersom	  verkligheten	  är	  en	  annan	  så	  uppstår	  en	  förskjutning	  i	  
nord-‐sydlig	  led	  av	  ITCZ	  till	  följd	  av	  främst	  termiska	  olikheter	  mellan	  landområden	  och	  
hav.	  Eftersom	  det	  finns	  mer	  landområden	  strax	  norr	  om	  ekvatorn	  än	  vad	  det	  gör	  strax	  
söder	  om	  den	  så	  tenderar	  ITCZ	  att	  röra	  sig	  mer	  polvart	  under	  sommaren	  på	  norra	  
halvklotet	  än	  vad	  den	  gör	  under	  södra	  halvklotets	  sommar.	  
	  
I	  januari,	  och	  större	  delen	  av	  vintern,	  ligger	  ITCZ	  parallellt	  med	  ekvatorn	  vid	  Västafrikas	  
kust,	  ca	  5°N	  (Liljequist,	  1970).	  I	  juni	  däremot,	  då	  den	  har	  sitt	  nordligaste	  läge,	  så	  
kommer	  ITCZ	  in	  från	  Atlanten	  vid	  ca	  10°N	  och	  sträcker	  sig	  sedan	  rakt	  mot	  nordost	  till	  
värmelågtrycket	  i	  Sahara,	  se	  avsnitt	  3.3.5.2,	  vid	  ca	  22°N	  (Nguyen	  mfl,	  2011)	  för	  att	  sedan	  
sträcka	  sig	  österut	  	  och	  lämna	  den	  Afrikanska	  kontinenten	  vid	  ca	  20°N.	  ITCZ	  rör	  sig	  dock	  
inte	  harmoniskt	  mellan	  dess	  sydligaste	  och	  nordligaste	  lägen	  (Sultan	  och	  Janicot,	  2003)	  
utan	  den	  böljar	  fram	  och	  tillbaka.	  Under	  norra	  halvklotets	  vår	  så	  vandrar	  ITCZ	  norrut	  
från	  kusten	  mot	  Sahara	  men	  vägen	  dit	  innehåller	  både	  snabba	  och	  långsamma	  
meridionala	  förflyttningar,	  men	  också,	  på	  sina	  håll,	  sydliga	  förflyttningar	  som	  kan	  bero	  
på	  kraftiga	  oväder	  som	  ger	  upphov	  till	  tillfälliga	  avbrott	  i	  den	  nordliga	  förflyttningen	  
(Nieuwolt,	  1977).	  När	  sedan	  ITCZ	  rör	  sig	  söderut	  igen	  under	  norra	  halvklotets	  höst	  så	  är	  
förflyttningen	  generellt	  snabbare	  än	  den	  nordliga	  förflyttningen	  under	  våren.	  Detta	  tros	  
ha	  att	  göra	  med	  att	  ytvattentemperaturen	  i	  Guineabukten	  är	  varmare	  på	  våren	  (Leroux,	  
2001)	  vilket	  gör	  att	  temperaturgradienten	  mellan	  hav	  och	  land	  tar	  längre	  tid	  på	  sig	  att	  
växa	  sig	  stark	  och	  därför	  blir	  ITCZ:s	  nordliga	  förflyttning	  långsammare.	  
	  
	  
3.2.2	  ITCZ:s	  språng	  
	  
En	  viktig	  och	  intressant	  del	  av	  ITCZ:s	  nordliga	  förflyttning	  är	  när	  den	  går	  från	  ca	  5°N	  till	  
ca	  10°N.	  Just	  den	  här	  förflyttningen	  är	  intressant	  ur	  två	  avseenden.	  Dels	  så	  ses	  detta	  av	  
många	  som	  monsunens	  början,	  bland	  annat	  av	  Sultan	  och	  Janicot	  (2003),	  och	  dels	  så	  
förflyttas	  ITCZ	  betydligt	  snabbare,	  inom	  loppet	  av	  några	  dagar,	  just	  mellan	  dessa	  
breddgrader.	  Sultan	  och	  Janicot	  (2003)	  menar	  att	  denna	  förflyttning,	  i	  fortsättningen	  
kallad	  språnget,	  förmodligen	  uppstår	  som	  en	  följd	  av	  att	  konvektionen	  dämpas	  i	  
området	  runt	  10°N	  på	  grund	  av	  subsidens	  högre	  upp	  i	  troposfären	  samtidigt	  som	  
monsunen	  växer	  i	  höjden.	  Mindre	  konvektion	  ger	  mindre	  moln	  och	  solinstrålningen	  
ökar	  vid	  markytan	  vilket	  gör	  att	  tryckgradienten	  ökar	  och	  ITCZ	  trycks	  längre	  norrut.	  
Hagos	  och	  Cook	  (2006)	  hävdar	  att	  det	  snarare	  är	  avkylningen	  av	  den	  södra	  delen	  av	  
området,	  på	  grund	  av	  nederbörden,	  än	  uppvärmningen	  av	  den	  norra	  delen	  som	  leder	  till	  
den	  ökande	  tryckgradienten.	  Semazzi	  och	  Sun	  (1997)	  påvisade	  att	  orografin	  kan	  vara	  en	  
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del	  av	  orsaken	  till	  denna	  förflyttning	  men	  att	  det	  är	  främst	  orografins	  geografiska	  läge,	  
med	  bergstopparna	  orienterade	  från	  nordväst	  till	  sydost	  över	  Sahara,	  och	  inte	  höjden	  
över	  havet	  som	  har	  störst	  inverkan.	  I	  studien	  undersöktes	  bland	  annat	  hur	  cirkulationen	  
ändrades	  då	  ingen	  hänsyn	  till	  orografin	  togs	  med	  i	  modellerna	  och	  det	  visade	  sig	  att	  utan	  
bergsområdena	  skulle	  fuktigheten	  minska	  i	  området	  vilket	  tros	  kunna	  leda	  till	  att	  
tryckgradienten	  som	  skapas	  inte	  skulle	  bli	  lika	  stor.	  
	  
	  
3.2.3	  Tropikfronten	  
	  
De	  områden	  som	  berörs	  av	  ITCZ	  erhåller	  generellt	  rikligt	  med	  nederbörd	  med	  ett	  
avtagande	  i	  årlig	  nederbördsmängd	  från	  söder	  till	  norr,	  även	  om	  det	  lokalt	  kan	  vara	  
stora	  avvikelser.	  Vanligtvis	  faller	  nederbörden	  strax	  söder	  om	  ITCZ	  när	  den	  rör	  sig	  
norrut	  under	  våren,	  men	  när	  den	  närmar	  sig	  sitt	  nordligaste	  läge	  över	  Saharaöknen	  så	  
ökar	  avståndet	  mellan	  ITCZ	  och	  området	  med	  aktiv	  konvektion	  och	  nederbörd	  (Leroux,	  
2001).	  Här	  bildas	  nämligen	  en	  tropikfront	  då	  kontrasten	  mellan	  den	  varma	  och	  fuktiga	  
luften	  i	  söder	  och	  den	  heta	  och	  torra	  luften	  i	  norr,	  Harmattan,	  se	  avsnitt	  3.3.5.3,	  är	  som	  
störst.	  På	  mellanbredderna	  faller	  nederbörden	  i	  anslutning	  till	  frontzonen,	  antingen	  
strax	  före	  eller	  strax	  bakom,	  men	  i	  och	  med	  att	  den	  heta	  och	  torra	  luften	  är	  lättare	  än	  
den	  varma	  och	  fuktiga	  så	  tvingas	  den	  därför	  upp	  i	  höjden	  vid	  ITCZ,	  figur	  3.	  Detta	  leder	  
till	  att	  den	  torra	  luftmassan,	  som	  är	  stabilt	  skiktad	  och	  för	  torr	  för	  att	  kunna	  ge	  någon	  
nederbörd,	  hamnar	  ovanför	  den	  fuktiga	  luften	  och	  det	  bildas	  en	  passadinversion	  
(Leroux,	  2001)	  som	  hindrar	  den	  fuktiga	  luften	  från	  att	  stiga	  uppåt	  och	  ge	  nederbörd.	  För	  
att	  nederbörd	  ska	  kunna	  bildas	  så	  måste	  den	  fuktiga	  luften	  kunna	  stiga	  så	  pass	  mycket	  
att	  vattenångan	  kondenserar	  och	  det	  kan	  alltså	  inte	  ske	  i	  anslutning	  till	  ITCZ.	  Längre	  
söderut	  däremot	  ökar	  höjden	  till	  passadinversionen	  och	  den	  skarpa	  gränsen	  mellan	  den	  
instabila	  och	  stabila	  luftmassan	  slätas	  ut	  och	  därför	  återfinns	  nederbördsmaxima	  här.	  De	  
nordligaste	  delarna	  som	  får	  nederbörd	  kan	  ligga	  så	  långt	  som	  över	  50	  mil	  söder	  om	  
själva	  ITCZ	  (Liljequist,	  1970).	  Detta	  är	  också	  anledningen	  till	  varför	  det,	  vanligtvis,	  inte	  
regnar	  i	  Sahara	  trots	  att	  ITCZ	  berör	  en	  stor	  del	  av	  öknens	  södra	  delar.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Figur	  3.	  Passadvindinversion.	  Området	  med	  regn	  återfinns	  söder	  om	  ITCZ.	  
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3.3	  Den	  västafrikanska	  monsunen	  
	  
	  
3.3.1	  Definition	  
	  
Enligt	  Leroux	  (2001)	  så	  definieras	  monsun	  som	  ett	  omfattande	  vindsystem	  med	  vindar	  
som	  rör	  sig	  från	  ena	  halvklotet	  till	  det	  andra.	  Med	  andra	  ord	  så	  ska	  passadvindarna	  på	  
det	  ena	  halvklotet	  passera	  ekvatorn	  och	  ändra	  passadvindarnas	  vindriktning	  på	  andra	  
sidan	  ekvatorn.	  En	  monsun	  kan	  således	  bara	  existera	  i	  tropikerna	  i	  anknytning	  till	  
ekvatorn.	  En	  vanligt	  förekommande	  missuppfattning	  om	  monsunen	  är	  att	  den	  för	  med	  
sig	  regn,	  men	  områden	  som	  präglas	  av	  monsuner	  berörs	  vanligtvis	  av	  två	  monsuner,	  en	  
torr	  och	  en	  fuktig.	  Med	  Lerouxs	  (2001)	  definition	  så	  saknar	  Västafrika	  en	  torr	  monsun	  
då	  de	  torra	  passadvindarna	  under	  vintermånaderna	  inte,	  eller	  sällan,	  passerar	  ekvatorn.	  
Det	  finns	  dock	  monsundefinitioner	  som	  baseras	  just	  på	  om	  ett	  område	  berörs	  av	  fuktiga	  
och	  torra	  perioder	  istället	  för	  hur	  vindriktningen	  ändras	  (Wang	  mfl,	  2008).	  Grunden	  för	  
denna	  definition	  är	  att	  levnadsvillkoren	  för	  befolkningen	  i	  monsunområdena	  beror	  mer	  
av	  just	  nederbörden	  än	  av	  vindriktningarna.	  
	  
	  
3.3.2	  Struktur	  
	  
Monsun	  är	  enkelt	  förklarat	  en	  storskalig	  sjöbris	  med	  en	  årscykel	  istället	  för	  en	  
dygnscykel	  och	  även	  här	  är	  det	  de	  termiska	  olikheterna	  mellan	  hav	  och	  land	  som	  är	  den	  
drivande	  faktorn	  (Janicot	  mfl,	  2010).	  En	  betydande	  skillnad	  är	  att	  på	  större	  skala	  så	  
måste	  även	  hänsyn	  tas	  till	  corioliskraften	  som	  gör	  att	  vinden	  tenderar	  att	  svänga	  av	  åt	  
höger	  på	  norra	  halvklotet	  och	  vänster	  på	  södra	  halvklotet.	  Dessutom,	  på	  grund	  av	  den	  
stora	  geografiska	  omfattningen	  av	  monsunen,	  kan	  lokala	  väderfenomen	  uppstå	  i	  
monsunen,	  vilket	  knappast	  kan	  ske	  inom	  en	  sjöbriscirkulation.	  
	  
Den	  västafrikanska	  monsunen	  är	  förhållandevis	  grund,	  om	  man	  beaktar	  dess	  stora	  
horisontella	  utsträckning,	  med	  fuktiga	  sydvästliga	  vindar	  och	  når	  sällan	  ett	  större	  djup	  
än	  3000	  m	  (Janicot	  mfl,	  2010),	  medan	  det	  ovanför	  monsunen	  råder	  omvänd,	  nordostlig	  
vindriktning	  (Leroux,	  2001).	  Det	  geografiska	  området	  som	  berörs	  av	  monsunen	  brukar	  
förknippas	  med	  ITCZ.	  Monsunvinden	  blåser	  nästan	  helt	  vinkelrätt	  in	  över	  kustzonen	  
vilket	  ger	  en	  effektiv	  transport	  av	  fuktig	  luft	  in	  över	  land	  (Sultan	  och	  Janicot,	  2003),	  som	  
resulterar	  i	  att	  konvektionen	  blir	  kraftigare	  tack	  vare	  tillskottet	  av	  fuktig	  luft	  i	  det	  
marknära	  skiktet.	  
	  
Monsunens	  struktur	  bör	  inte	  bara	  ses	  ur	  ett	  rumsligt	  perspektiv	  utav	  även	  ur	  ett	  
tidsperspektiv.	  I	  kommande	  delkapitel	  tas	  olika	  stadium	  upp	  av	  monsunens	  utveckling	  
och	  även	  mekanismer	  som	  tros	  påverka	  monsunen.	  
	  
	  
3.3.3	  Förstadium	  
	  
Sultan	  och	  Janicot	  (2003)	  definierar	  förstadiet	  till	  monsunen	  som	  då	  den	  meridionala	  
medelvinden	  mellan	  10°W	  och	  10°E	  byter	  riktning	  vid	  15°N	  och	  går	  från	  nordlig	  till	  
sydlig.	  I	  studien	  filtreras	  värdena	  så	  att	  inte	  en	  tillfällig	  ändring	  i	  vindriktningen	  ska	  
kunna	  ge	  en	  för	  tidig	  start	  på	  detta	  förstadium.	  Nguyen	  mfl.	  (2011)	  utgår	  från	  
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regnmaximumets	  position	  vid	  sin	  definition	  och	  ser	  förstadiet	  som	  då	  regnmaximumet	  
passerar	  ekvatorn.	  
	  
	  
3.3.4	  Början	  
	  
Monsunens	  början	  definieras,	  som	  tidigare	  nämnts,	  enligt	  Sultan	  och	  Janicot	  (2003)	  som	  
då	  ITCZ	  gör	  ett	  språng	  från	  ca	  5°N	  till	  ca	  10°N,	  men	  det	  framgår	  också	  att	  det	  inte	  finns	  
någon	  korrelation	  mellan	  förstadiet	  till	  och	  början	  av	  monsunen	  i	  den	  studien.	  Detta	  
tolkas	  som	  att	  oberoende	  mekanismer	  ligger	  bakom	  uppkomsten	  av	  dessa	  begrepp.	  
Nguyen	  mfl.	  (2011)	  menar	  att	  definitionen	  som	  används	  av	  Sultan	  och	  Janicot	  (2003)	  är	  
för	  grov	  då	  det	  tar	  för	  lång	  tid	  innan	  ITCZ	  har	  förflyttats	  från	  5°N	  till	  10°N	  och	  definierar	  
istället	  monsunens	  början	  som	  då	  regnmaximumet	  passerar	  7,5°N	  och	  till	  skillnad	  från	  
Sultan	  och	  Janicot	  (2003)	  så	  hittas	  en	  koppling	  mellan	  monsunens	  förstadium	  och	  dess	  
början	  då	  båda	  faserna	  kan	  knytas	  samman	  med	  ändringar	  i	  ytvattentemperaturen,	  se	  
avsnitt	  3.3.5.1.	  Monsunens	  början	  är	  dock	  inte	  lika	  starkt	  kopplad	  till	  denna	  isoterm	  som	  
förstadiet	  är	  och	  det	  bör	  också	  tilläggas	  att	  Sultan	  och	  Janicot	  (2003)	  undersöker	  
atmosfäriska	  kopplingar	  till	  monsunens	  förstadium	  och	  början	  och	  inte	  
ytvattentemperaturer.	  
	  
Det	  finns	  också	  mer	  detaljerade	  definitioner	  av	  monsunens	  början.	  Till	  exempel	  den	  
första	  dagen	  av	  fem	  med	  minst	  25	  mm	  regn	  där	  den	  första	  och	  minst	  två	  till	  av	  dessa	  fem	  
dagar	  får	  regn	  (Laux	  mfl,	  2007)	  och	  dessutom	  får	  de	  kommande	  30	  dagarna	  inte	  
innefatta	  sju	  på	  varandra	  följande	  dagar	  utan	  nederbörd.	  
	  
	  
3.3.5	  Påverkande	  mekanismer	  
	  
	  
3.3.5.1	  Ytvattentemperatur	  
	  
En	  viktig	  komponent	  att	  beakta	  vid	  studier	  om	  monsunen	  är	  ytvattentemperaturerna	  i	  
Guineabukten	  söder	  om	  Västafrika.	  Som	  nämnts	  tidigare	  så	  berörs	  hela	  Afrikas	  
Atlantkust	  på	  den	  västra	  sidan	  av	  kalla	  havsströmmar	  men	  undantaget	  är	  vid	  just	  
Västafrikas	  sydkust	  där	  endast	  sensommaren	  präglas	  av	  att	  de	  kalla	  
djuphavsströmmarna	  kommer	  upp	  till	  ytan	  (Leroux,	  2001)	  och	  sänker	  
ytvattentemperaturen.	  Medeltemperaturen	  för	  ytvattnet	  i	  området	  mellan	  10°W	  -‐	  10°E	  
och	  5°S	  -‐	  ekvatorn	  mellan	  mars	  till	  oktober	  för	  åren	  1982	  –	  2009	  är	  28°C	  (Nguyen	  mfl,	  
2011).	  I	  studien	  av	  Nguyen	  mfl.	  (2011)	  undersöktes	  bland	  annat	  läget	  för	  denna	  28°C-‐
isoterm	  och	  man	  fann	  att	  isotermens	  position,	  vid	  två	  tillfällen	  med	  drygt	  en	  månads	  
mellanrum,	  förflyttas	  norrut	  under	  loppet	  av	  ett	  par	  dagar	  innan	  den	  försvinner,	  det	  vill	  
säga	  att	  vattnet	  blir	  kallare	  än	  28°C,	  figur	  4.	  Den	  första	  förflyttningen	  sker	  mellan	  ca	  5°S	  
till	  ca	  1°S	  10	  –	  12	  dagar	  innan	  regnmaximumet	  passerar	  kustzonen	  och	  detta	  samband	  
finner	  Nguyen	  mfl.	  (2011)	  som	  mycket	  starkt	  kopplat.	  Den	  andra	  förflyttningen	  innebär	  
att	  isotermen	  går	  från	  ca	  2°N	  till	  att	  försvinna	  vilket	  den	  gör	  ca	  30	  dagar	  efter	  att	  
regnmaximumet	  passerar	  kustzonen.	  Det	  bör	  dock	  påpekas	  att	  den	  årliga	  variationen	  i	  
studien	  var	  stor,	  vilket	  även	  bekräftas	  av	  Nicholson	  och	  Selato	  (2000),	  och	  att	  min-‐	  och	  
maxdatumet	  för	  när	  regnmaximumet	  passerade	  kustzonen	  visade	  sig	  kunna	  sträcka	  sig	  
över	  två	  månader.	  Vid	  en	  jämförelse	  mellan	  28°C-‐isotermen	  och	  hur	  mycket	  
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nederbörd	  som	  erhålls	  på	  den	  breddgrad	  som	  isotermen	  berör	  så	  framgick	  det	  att	  innan	  
den	  första	  förflyttningen	  inträffar	  så	  får	  breddgraden	  ca	  1	  mm/dag	  (Nguyen	  mfl,	  2011).	  
Efter	  förflyttningen	  så	  följer	  isotermen	  istället	  breddgraden	  som	  får	  ca	  4	  mm/dag,	  figur	  
4.	  Därefter	  är	  det	  tätt	  mellan	  både	  nederbördens	  och	  ytvattentemperaturens	  isolinjer	  
ända	  tills	  28°C-‐isotermen	  försvinner.	  Samtidigt	  som	  28°C-‐isotermen	  når	  kustzonen	  och	  
försvinner	  så	  ökar	  vindstyrkan	  vid	  kusten	  (Janicot	  mfl,	  2010)	  och	  
nederbördsmaximumet	  börjar	  att	  röra	  sig	  längre	  in	  över	  land	  från	  att	  ha	  legat	  i	  
anslutning	  till	  kusten	  (Nguyen	  mfl,	  2011).	  Därefter	  börjar	  ytvattnet	  vid	  kusten	  att	  kylas	  
ned	  (Leroux,	  2001)	  och	  når	  en	  temperatur	  kring	  26°C	  vid	  mitten	  av	  juli	  som	  sedan	  
förblir	  oförändrad	  fram	  till	  oktober.	  Utanför	  kustzonen,	  strax	  söder	  om	  ekvatorn,	  kyls	  
ytvattnet	  ned	  ytterligare	  ett	  par	  grader.	  
	  
	  

	  
Figur	  4.	  Diagram	  för	  medelytvattentemperaturen	  i	  Guineabukten	  mellan	  10°V	  till	  10°Ö	  under	  
sommarmånaderna	  1982	  –	  2009	  samt	  nederbörden	  i	  mm/dag.	  Den	  vita	  linjen	  mellan	  det	  gula	  
och	  det	  orangea	  fältet	  är	  28°C-‐isotermen.	  Enheten	  på	  x-‐axeln	  är	  dagar	  och	  den	  lodräta	  linjen	  vid	  
dag	  0	  indikerar	  när	  regnmaximumet	  passerar	  kusten	  och	  de	  övriga	  två	  lodräta	  linjerna	  indikerar	  

andra	  faser	  för	  regnmaximumet.	  Bilden	  kommer	  ursprungligen	  från	  Nguyen	  mfl.	  (2011).	  
	  
	  
Även	  ytvattentemperaturen	  i	  Medelhavet	  tycks	  påverka	  den	  monsunala	  nederbörden	  
(Janicot	  mfl,	  2010).	  I	  en	  modell	  där	  ytvattentemperaturen	  ökades	  med	  2°C	  i	  Medelhavet	  
erhölls	  en	  ökad	  nederbörd	  i	  Sahelområdet.	  Detta	  förklaras	  med	  att	  värmelågtrycket	  över	  
Sahara,	  se	  avsnitt	  3.3.5.2,	  drar	  ner	  fuktigare	  luft	  över	  östra	  delen	  av	  öknen	  (Janicot	  mfl,	  
2010)	  vilket	  leder	  till	  att	  passadinversionen	  blir	  svagare	  och	  nederbörden	  når	  längre	  
norrut.	  Luften	  klassas	  fortfarande	  som	  mycket	  torr	  men	  den	  lilla	  skillnaden	  i	  fuktighet	  
verkar	  alltså	  ha	  stor	  inverkan	  på	  nederbördsmängden	  i	  Sahelområdet.	  
	  
	  
3.3.5.2	  Värmelågtrycket	  
	  
I	  samband	  med	  uppvärmningen	  vid	  vårens	  ankomst	  så	  bildas	  ett	  värmelågtryck	  över	  
Sahara.	  Detta	  värmelågtryck	  som	  ligger	  över	  norra	  Afrika	  under	  hela	  monsunsäsongen	  
utgör	  en	  del	  av	  ITCZ:s	  nordligaste	  läge	  (Nguyen	  mfl,	  2011)	  och	  därför	  tros	  det	  finnas	  
kopplingar	  mellan	  värmelågtrycket	  och	  monsunen.	  I	  studien	  av	  Nguyen	  mfl.	  (2011)	  
undersöktes	  både	  värmelågtryckets	  inverkan	  på	  monsunens	  förstadium	  och	  dess	  början	  
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och	  det	  framgick	  att	  värmelågtrycket	  är	  som	  kraftigast	  i	  april	  med	  ett	  sekundärt	  
maximum	  i	  juli	  och	  rör	  sig	  sakta	  norrut	  från	  ca	  15°N	  till	  ca	  20°N	  under	  våren	  och	  
sommaren.	  Kopplingen	  mellan	  värmelågtrycket	  och	  monsunens	  förstadium	  och	  början	  
var	  dock	  mycket	  svag	  (Nguyen	  mfl,	  2011)	  och	  det	  verkar	  snarare	  som	  att	  det	  är	  
monsunen	  som	  påverkar	  värmelågtryckets	  position	  än	  tvärt	  om.	  Sultan	  och	  Janicot	  
(2003)	  finner	  dock	  att	  värmelågtrycket	  kan	  spela	  en	  viktig	  roll	  innan	  monsunens	  
förstadium	  då	  det	  ger	  störningar	  i	  Hadleycirkulationen	  och	  dessutom	  har	  inverkan	  på	  
den	  ostliga	  jetströmmen,	  se	  avsnitt	  3.4.1.	  Chauvin	  mfl.	  (2010)	  går	  lite	  längre	  och	  menar	  
att	  värmelågtrycket	  har	  stark	  anknytning	  till	  konvektion	  i	  Sudanområdet	  och	  kopplar	  
därför	  ihop	  det	  med	  bildandet	  av	  de	  ostliga	  vågorna,	  se	  avsnitt	  3.4.2.	  
	  
Lavaysse	  mfl.	  (2009)	  kommer	  fram	  till	  andra	  slutsatser	  jämfört	  med	  studien	  av	  Nguyen	  
(2011).	  I	  deras	  studie	  är	  värmelågtrycket	  som	  starkast	  i	  mitten	  av	  juni	  och	  börjar	  då	  en	  
nordlig	  förflyttning	  till	  omkring	  25°N	  där	  det	  sedan	  ligger	  kvar	  till	  mitten	  av	  september.	  
Vidare	  konstaterar	  Lavaysse	  mfl.	  (2009)	  att	  monsunens	  början	  sker	  nästan	  samtidigt	  
som	  värmelågtrycket	  börjar	  växa	  snabbt,	  under	  ett	  par	  dagar,	  och	  får	  en	  större	  vertikal	  
utsträckning,	  men	  då	  deras	  studie	  främst	  riktar	  sig	  på	  värmelågtryckets	  inverkan	  på	  
klimatet	  vid	  medelhavet	  så	  görs	  inga	  utförligare	  undersökningar	  kring	  detta.	  
	  
	  
3.3.5.3	  Harmattan	  
	  
Under	  torrperioden	  präglas	  Västafrika	  av	  de	  nordostliga	  passadvindarna	  som	  på	  grund	  
av	  att	  de	  kommer	  från	  Saharaöknen	  kännetecknas	  av	  att	  de	  är	  heta	  och	  torra.	  Ett	  annat	  
namn	  på	  dessa	  vindar	  är	  Harmattan	  (Janicot	  mfl,	  2010)	  och	  är	  alltså	  Västafrikas	  torra	  
monsun.	  Harmattan	  för	  ofta	  med	  sig	  partiklar	  som	  gör	  att	  solinstrålningen	  minskar	  och	  
därmed,	  tillsammans	  med	  avsaknaden	  av	  fukt,	  ytterligare	  hämmar	  uppkomsten	  av	  
konvektion	  vilket	  minskar	  möjligheterna	  för	  bildandet	  av	  lokala	  regnskurar	  under	  
torrperioden	  och	  kan,	  om	  den	  är	  extra	  rik	  på	  partiklar,	  ge	  problem	  för	  flygtrafiken.	  
	  
	  
3.4	  Cirkulationer	  och	  system	  inom	  monsunen	  
	  
	  
3.4.1	  Ostliga	  jetströmmen	  
	  
Den	  ostliga	  jetströmmen,	  AEJ	  (african	  easterly	  jet),	  är	  en	  jetström	  som	  bildas	  över	  
Västafrika	  i	  samband	  med	  monsunen.	  AEJ	  återfinns	  vanligtvis	  vid	  650	  hPa-‐ytan	  mitt	  
emellan	  Västafrikas	  sydkust	  och	  ITCZ	  (Janicot	  mfl.	  2010)	  där	  temperaturgradienten	  vid	  
markytan	  är	  som	  störst.	  Dess	  uppkomst	  anses	  i	  första	  hand	  bero	  på	  teckenändring	  med	  
höjden	  i	  den	  nord-‐sydliga	  temperaturgradienten	  (Cook,	  1999)	  med	  positiv	  
temperaturgradient	  i	  det	  lägre	  skiktet	  och	  där	  jetmax	  hittas	  i	  anslutning	  till	  där	  
temperaturgradienten	  byter	  tecken.	  I	  en	  studie	  av	  Cook	  (1999)	  där	  flera	  olika	  
randvillkor	  testades	  så	  framgick	  det	  tydligt	  att	  AEJ	  inte	  kunde	  uppstå	  om	  det	  dessutom	  
inte	  fanns	  en	  marknära	  fuktighetsgradient	  från	  norr	  till	  söder.	  Vidare	  hävdar	  Cook	  
(1999)	  att	  AEJ	  är	  en	  del	  av	  den	  geostrofiska	  cirkulationen	  som	  bildas	  av	  det	  lokala	  
högtrycket	  ovanför	  värmelågtrycket	  över	  Sahara,	  vilket	  även	  stöds	  av	  Sultan	  och	  Janicot	  
(2003).	  
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Leroux	  och	  Hall	  (2009)	  fann	  att	  AEJ	  bidrar	  starkt	  till	  uppkomsten	  av	  ostliga	  vågor	  men	  
att	  det	  inte	  primärt	  är	  vindstyrkan	  på	  AEJ	  som	  avgör	  omfattningen	  på	  de	  ostliga	  vågorna	  
utan	  snarare	  hur	  vindstyrkan	  varierar.	  Ju	  mer	  variation	  i	  vindhastigheten,	  framförallt	  
vertikalt,	  hos	  en	  stark	  AEJ,	  desto	  kraftigare	  och	  mer	  välutvecklade	  ostliga	  vågor.	  	  
	  
	  
3.4.2	  Ostliga	  vågor	  
	  
De	  ostliga	  vågorna	  är	  ett	  fenomen	  vars	  inverkan	  på	  det	  lokala	  klimatet	  anses	  vara	  väl	  
kartlagd	  (Thorncroft	  och	  Hodges,	  2001)	  men	  där	  själva	  processerna	  som	  ligger	  till	  grund	  
för	  dess	  uppkomst	  är	  mindre	  välkända.	  Vågorna	  anses	  vara	  det	  viktigaste	  storskaliga	  
väderfenomenet	  i	  den	  västafrikanska	  monsunen	  (Janicot	  mfl,	  2010)	  och	  brukar	  delas	  in	  i	  
tre	  faser.	  
	  
Den	  första	  fasen,	  uppkomsten,	  innebär	  att	  på	  grund	  av	  konvektion	  vid	  de	  höglänta	  
områdena	  i	  Sudan,	  ca	  25°E,	  i	  samband	  med	  AEJ,	  så	  uppstår	  en	  baroklin	  avvikelse	  norr	  
om	  det	  konvektiva	  området,	  (Berry	  och	  Thorncroft,	  2005).	  När	  sedan	  det	  konvektiva	  
området,	  som	  rör	  sig	  västerut,	  kommer	  ner	  över	  den	  låglänta	  terrängen	  som	  präglar	  
Västafrika	  så	  blir	  den	  baroklina	  avvikelsen	  större	  vilket	  är	  grunden	  till	  de	  ostliga	  
vågorna.	  Janicot	  mfl.	  (2010)	  påpekar	  dock	  att	  det	  krävs	  mer	  omfattande	  studier	  innan	  
den	  här	  fasen	  av	  processen	  är	  helt	  kartlagd	  och	  bland	  annat	  Hsieh	  och	  Cook	  (2005)	  
menar	  att	  AEJ:s	  inverkan	  vid	  uppkomsten	  av	  ostliga	  vågor	  är	  överdriven.	  	  
	  
I	  den	  andra	  fasen	  har	  vågorna	  växt	  till	  sig	  och	  kan	  nå	  en	  våglängd	  på	  upp	  mot	  4000	  km	  
och	  en	  fashastighet	  på	  strax	  under	  10	  m/s	  (Janicot	  mfl,	  2010	  och	  Diedhiou	  mfl,	  1999)	  
och	  är	  som	  mest	  dominant	  kring	  700	  hPa-‐nivån.	  Vågen	  har	  dock	  en	  viss	  lutning	  så	  att	  
vågens	  södra	  delar	  oftast	  ligger	  i	  ett	  lägre	  skikt	  än	  vågens	  nordliga	  delar	  (Thorncroft	  och	  
Hodges,	  2001).	  Nu	  drivs	  inte	  vågen	  längre	  primärt	  av	  konvektion	  utan	  främst	  av	  
interagerande	  mellan	  avvikelser	  i	  den	  marknära	  horisontella	  temperaturgradienten	  och	  
avvikelser	  i	  potentiell	  vorticitet	  norr	  om	  AEJ	  (Janicot	  mfl,	  2010	  och	  Leroux	  och	  Hall,	  
2009).	  Istället	  kan	  nu	  vågen	  ge	  upphov	  till	  konvektion,	  figur	  5,	  som	  då	  uppstår	  väster	  om	  
tråget	  (Berry,	  2011	  och	  Lafore	  mfl,	  2008).	  
	  
Den	  tredje	  och	  sista	  fasen	  infaller	  då	  vågen	  passerar	  kustzonen	  och	  ut	  över	  Atlanten.	  
Innan	  vågen	  når	  kusten	  så	  triggas	  vanligtvis	  konvektionen	  återigen	  igång	  på	  grund	  av	  att	  
två	  olika	  centra	  med	  potentiell	  vorticitet	  sammanfaller	  (Berry	  och	  Thorncroft,	  2005).	  
Därefter	  skapas	  ett	  cirkulationsmönster	  över	  havet	  som	  sedan	  fortsätter	  västerut	  och	  
som	  har	  stark	  koppling	  till	  cyklonverksamheten	  i	  Atlantens	  västra	  delar	  (Thorncroft	  och	  
Hodges,	  2001).	  Däremot	  så	  fann	  Avila	  och	  Pasch	  (1992)	  att	  det	  endast	  är	  ett	  fåtal	  av	  
dessa	  cyklonsystem	  som	  utvecklas	  till	  tropiska	  orkaner.	  
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Figur	  5.	  IR-‐bild	  med	  regnintensitetsestimat	  från	  satellit	  med	  konvektiva	  celler	  som	  bildats	  i	  
anslutning	  till	  en	  ostlig	  våg	  och	  med	  hjälp	  av	  topografin.	  Rött	  –	  intensiv	  nederbörd,	  blått	  –	  svag	  

nederbörd.	  Bilden	  är	  hämtad	  från	  EUMETSAT.	  
	  
	  
Det	  finns,	  enligt	  Ventrice	  mfl.	  (2011),	  en	  koppling	  mellan	  de	  ostliga	  vågorna	  och	  
Madden-‐Julian	  oscillationen,	  se	  avsnitt	  3.5.1,	  där	  kraftig	  konvektion	  i	  västra	  delarna	  av	  
Indiska	  oceanen	  gynnar	  utvecklingen	  av	  de	  ostliga	  vågorna	  medan	  subsidens	  i	  samma	  
område	  hämmar	  vågorna.	  I	  en	  studie	  av	  Grist	  (2002)	  påvisades	  att	  under	  ett	  år	  med	  mer	  
nederbörd	  än	  normalt	  över	  Västafrika	  så	  var	  vågaktiviteten	  högre	  och	  de	  ostliga	  vågorna	  
tenderade	  att	  vara	  aktiva	  under	  en	  längre	  period.	  Framför	  allt	  så	  var	  det	  vågor	  i	  de	  högre	  
skikten	  som	  var	  starkare	  medan	  vågorna	  i	  de	  lägre	  nivåerna	  endast	  visade	  marginell	  
skillnad	  mellan	  våta	  och	  torra	  somrar.	  Att	  de	  starkare	  vågorna	  nästan	  uteslutande	  
påvisades	  i	  de	  högre	  skikten	  förklarar	  Grist	  (2002)	  med	  att	  det	  är	  större	  vertikal	  
vindskjuvning	  kring	  AEJ	  under	  våtare	  år	  och	  att	  den	  dessutom	  sträcker	  sig	  längre	  
norrut,	  vilket	  även	  styrks	  av	  Thorncroft	  mfl.	  (2003).	  
	  
	  
3.4.3	  Bylinjer	  
	  
Då	  en	  kraftig	  ostlig	  våg	  hamnar	  i	  anslutning	  till	  AEJ	  så	  kan	  subsidensen	  trycka	  ner	  AEJ	  
mot	  markytan	  (Leroux,	  2001)	  vilket	  kan	  påverka	  bland	  annat	  vegetationen	  och	  
flygtrafiken	  med	  förödande	  konsekvenser.	  Att	  AEJ-‐kärnan	  sjunker	  ner	  är	  relativt	  vanligt	  
förekommande	  i	  samband	  med	  välutvecklade	  bylinjer.	  
	  
Likt	  de	  ostliga	  vågorna	  så	  är	  uppkomsten	  av	  bylinjer	  inte	  helt	  fastställd	  men	  enligt	  
Leroux	  (2001),	  som	  utgår	  från	  neutrala	  förhållanden	  utan	  molnbildning,	  så	  börjar	  
processen	  med	  att	  AEJ	  med	  hjälp	  av	  topografin	  sjunker	  in	  i	  monsunens	  övre	  skikt.	  
Alternativt	  så	  växer	  monsunen	  in	  i	  AEJ	  som	  då	  är	  så	  pass	  kraftig	  att	  den	  inte	  följer	  med	  
luftmassan	  uppåt	  (Weisman	  och	  Rotunno,	  2004)	  utan	  istället	  hamnar	  i	  monsunen,	  figur	  
6.	  Detta	  leder	  till	  att	  det	  bildas	  en	  horisontell	  cirkulation	  i	  monsunens	  övre	  skikt	  kring	  
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AEJ	  (Leroux,	  2001).	  Därefter	  sjunker	  AEJ	  djupare	  ner	  i	  monsunskiktet	  och	  på	  grund	  av	  
cirkulationen	  så	  viker	  den	  västliga/sydvästliga	  monsunströmningen	  av	  norrut	  och	  
innesluter	  AEJ	  (Leroux,	  2001).	  AEJ	  fortsätter	  att	  sjunka	  och	  trycker	  området	  med	  
monsunströmning	  norrut	  och	  framförallt	  uppåt	  tack	  vare	  att	  den	  fuktiga	  luften	  är	  lättare	  
än	  den	  torra	  och	  avskärmar	  denna	  del	  från	  det	  övriga	  monsunflödet.	  Slutligen	  trycks	  den	  
nordliga	  delen	  med	  monsunströmning	  uppåt	  och	  igenom	  monsunens	  översta	  skikt,	  figur	  
7,	  samtidigt	  som	  AEJ,	  eller	  en	  del	  av	  den,	  trycks	  ner	  mot	  markytan	  och	  blir	  en	  källa	  till	  att	  
mer	  fuktig	  monsunluft	  trycks	  uppåt	  med	  kraftig	  molnbildning	  som	  följd.	  Det	  är	  denna	  
molnformation	  som	  kallas	  för	  bylinje,	  figur	  8,	  och	  ju	  fuktigare	  monsunluften	  är,	  desto	  
kraftigare	  och	  mer	  utvecklade	  bylinjer	  (Zipser	  och	  Ferrier,	  2000).	  Bylinjerna	  advekteras	  
västerut	  över	  Västafrika	  i	  anslutning	  till	  de	  ostliga	  vågorna	  (Grist,	  2002).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  6.	  En	  tvärsnittsbild	  då	  AEJ	  börjar	  röra	  sig	  ner	  mot	  monsunen.	  E	  betecknar	  ostlig	  zonal	  
vindriktning	  och	  W	  betecknar	  västlig.	  Bilden	  kommer	  ursprungligen	  från	  Leroux	  (2001).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Figur	  7.	  En	  tvärsnittsbild	  då	  AEJ	  går	  igenom	  monsunen	  och	  den	  nordliga	  delen	  av	  den	  fuktiga	  
monsunen	  trycks	  uppåt	  i	  atmosfären.	  Bilden	  kommer	  ursprungligen	  från	  Leroux	  (2001).	  
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Figur	  8.	  En	  fullt	  utvecklad	  bylinje	  orienterad	  så	  att	  norr	  är	  inåt	  i	  bilden.	  Bilden	  kommer	  
ursprungligen	  från	  Leroux	  (2001).	  

	  
	  
Om	  en	  bylinje	  bildas	  där	  monsunen	  är	  djup	  så	  resulterar	  det	  oftast	  i	  kraftig	  nederbörd	  
(Leroux,	  2001)	  även	  om	  själva	  bylinjen	  upplöses	  relativt	  snabbt.	  På	  motsvarande	  sätt	  då	  
en	  bylinje	  bildas	  i	  en	  grund	  monsun	  så	  erhålls	  mindre	  kraftig	  nederbörd	  men	  den	  
upplöses	  inte	  lika	  snabbt.	  
	  
	  
3.4.4	  Konvektion	  
	  
Den	  klassiska	  men	  förenklade	  bilden	  av	  den	  monsunala	  nederbördens	  dygnscykel	  är	  
uppehåll	  på	  morgonen	  med	  molnbildning	  under	  förmiddagen	  följt	  av	  regnskurar	  på	  
eftermiddagen.	  Nederbörden	  uppkommer	  nästan	  uteslutande	  från	  konvektion	  men	  det	  
är	  många	  olika	  konvektiva	  processer	  som	  är	  inblandade	  (Sultan	  och	  Janicot,	  2003).	  
Geografin	  med	  avseende	  på	  topografi,	  sjöar	  och	  hur	  land-‐	  och	  havsområden	  är	  fördelade	  
är	  en	  viktig	  faktor	  att	  ta	  hänsyn	  till	  för	  att	  förstå	  de	  lokala	  konvektiva	  cyklerna.	  Andra	  
fysikaliska	  processer	  såsom	  jetströmmar,	  tråglinjer,	  fuktighetsgradienter	  i	  atmosfären,	  
vindskjuvning	  m.m.	  (Lafore	  mfl,	  2008)	  kan	  också	  påverka	  konvektionen,	  både	  triggande	  
och	  dämpande.	  Taylor	  mfl.	  (2011)	  påvisade	  att	  även	  markfuktighetsgradienten	  är	  en	  
viktig	  parameter	  för	  konvektionen,	  framförallt	  i	  Sahelområdet.	  På	  natten	  kan	  
molntoppsavkylning	  leda	  till	  att	  områden	  får	  konvektiv	  nederbörd	  även	  nattetid	  (Gray	  
och	  Jacobson,	  1977).	  
	  
Om	  konvektionen	  sätter	  igång	  över	  ett	  område	  så	  leder	  det	  till	  att	  området,	  på	  grund	  av	  
molnbildningen,	  får	  mindre	  solinstrålning	  (Hagos	  och	  Cook,	  2006)	  vilket	  resulterar	  i	  att	  
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konvektionen	  hämmas	  i	  området.	  Förekomsten	  av	  regn	  dämpar	  alltså	  konvektionen	  på	  
grund	  av	  molnen	  men	  marken	  blir	  ju	  fuktigare	  när	  det	  regnar	  och	  en	  fuktigare	  yta	  bidrar	  
till	  att	  chansen	  för	  konvektion	  ökar	  (Lafore	  mfl,	  2008).	  Detta	  är	  bara	  några	  exempel	  som	  
belyser	  komplexiteten	  vid	  konvektiva	  processer.	  Dessutom	  är	  dessa	  processers	  inverkan	  
på	  konvektionen	  väldigt	  varierande	  (Gray	  och	  Jacobson,	  1977)	  och	  det	  är	  därför	  svårt	  
att	  beskriva	  konvektionens	  dygnscykel	  i	  Västafrika	  på	  grund	  av	  den	  lokala	  variationen.	  
	  
	  
3.4.5	  Sjöbris	  
	  
Sjöbris	  är	  ett	  fenomen	  som	  uppstår	  till	  följd	  av	  termiska	  olikheter	  vid	  uppvärmning	  av	  
hav	  och	  land	  (Leroux,	  2001).	  Kraftigare	  uppvärmning	  och	  större	  temperaturgradient	  ger	  
starkare	  vind	  och	  sjöbrisen	  når	  längre	  in	  över	  land.	  Längs	  med	  Västafrikas	  sydkust	  ger	  
sjöbrisen	  vanligtvis	  regn	  i	  ett	  område	  50	  –	  100	  km	  innanför	  kusten	  (Leroux,	  2001)	  men	  
det	  kan	  variera	  beroende	  på	  hur	  kraftig	  bakgrundsvinden	  är	  då	  den	  modulerar	  
sjöbrisens	  styrka	  och	  geografiska	  omfattning.	  Under	  torrperioden	  är	  sjöbrisen	  en	  källa	  
för	  fuktig	  luft	  som	  då	  kommer	  in	  innanför	  kustzonen	  och	  har	  stor	  betydelse	  för	  den	  
ringa	  mängd	  nederbörd	  som	  dessa	  områden	  får	  under	  vinterhalvåret.	  En	  kraftig	  sjöbris	  
har	  också	  förmågan	  att	  trycka	  undan	  konvektiva	  system	  norrut	  som	  annars	  hade	  kunnat	  
ge	  nederbörd	  i	  området	  närmast	  kusten.	  Generellt	  i	  samband	  med	  att	  sjöbrisen	  växer	  till	  
sig	  och	  når	  längre	  in	  över	  land,	  beroende	  på	  vilken	  breddgrad	  som	  studeras,	  böjs	  vinden	  
av	  på	  grund	  av	  corioliskraften.	  Dock	  är	  denna	  effekt	  knappt	  märkbar	  i	  Västafrika,	  eller	  i	  
tropikerna	  över	  huvud	  taget.	  Noterbart	  är	  också	  att	  cirkulationen,	  med	  vindar	  som	  
blåser	  i	  motsatt	  riktning	  i	  höjden,	  är	  ett	  måste	  för	  sjöbris.	  Om	  det	  blåser	  från	  havet	  in	  
över	  land	  utan	  någon	  motsatt	  vind	  i	  höjden	  så	  kallas	  det	  för	  pålandsvind	  (Liljequist,	  
1970),	  och	  förutsättningarna	  för	  utveckling	  av	  sjöbris	  saknas.	  Figur	  9	  visar	  en	  
satellitbild	  av	  en	  sjöbrisfront	  
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Figur	  9.	  IR-‐bild	  med	  regnintensitetsestimat	  från	  satellit	  med	  en	  tydlig	  sjöbrisfront	  innanför	  

kustlinjen.	  Rött	  –	  intensiv	  nederbörd,	  blått	  –	  svag	  nederbörd.	  Bilden	  är	  hämtad	  från	  EUMETSAT.	  
	  
	  
3.5	  Atmosfäriska	  oscillationer	  
	  
	  
3.5.1	  Madden-‐Julian	  oscillationen	  
	  
Madden-‐Julian	  oscillationen,	  MJO,	  ansågs	  länge	  inte	  ha	  någon	  större	  betydelse	  för	  
nederbörden	  i	  Västafrika	  (Ventrice	  mfl,	  2011)	  men	  sedan	  ett	  par	  år	  tillbaka	  tros	  den	  
vara	  starkt	  kopplad	  till	  ostliga	  vågor	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  trigga	  konvektionen	  över	  
Västafrika	  och	  påverkar	  då	  främst	  monsunnederbörden	  (Gottschalck	  mfl,	  2006).	  MJO	  är	  
ett	  fenomen	  som	  likt	  ENSO,	  se	  avsnitt	  3.5.2,	  beror	  av	  en	  koppling	  mellan	  atmosfär	  och	  
hav	  och	  styrs	  främst	  av	  förhållandena	  över	  Indiska	  oceanen	  och	  östra	  Stilla	  havet	  
(Gottschalck	  mfl.	  2006).	  Själva	  MJO-‐cykeln	  varar	  normalt	  mellan	  en	  och	  två	  månader	  och	  
påverkar	  vädret	  i	  tropikerna	  över	  hela	  jorden	  då	  det	  bildas	  störningar	  i	  form	  av	  
cirkulationer	  i	  troposfärens	  övre	  skikt	  som	  sedan	  sprids	  i	  både	  västlig	  och	  ostlig	  
riktning.	  Dessa	  störningar	  är	  förvisso	  små	  men	  kan	  många	  gånger	  vara	  det	  som	  
modulerar	  konvektion	  och	  nederbörd	  över	  Västafrika	  (Gottschalck	  mfl.	  2006)	  beroende	  
på	  om	  störningarna	  leder	  till	  en	  storskalig	  hävning	  eller	  en	  sänkning	  av	  luftmassan	  och	  
kan	  således	  alltså	  antingen	  gynna	  eller	  hämma	  konvektionen.	  Vidare	  hävdar	  dock	  
Gottschalck	  mfl.	  (2006)	  att	  MJO,	  ur	  ett	  klimatologiskt	  perspektiv,	  har	  liten	  eller	  ingen	  
påverkan	  på	  Västafrika.	  Det	  vanligaste	  sättet	  att	  undersöka	  MJO-‐cykeln	  är	  att,	  med	  hjälp	  
av	  satellit,	  diagnostisera	  den	  utgående	  långvågsstrålningen	  där	  låg	  utstrålning	  
motsvarar	  konvektion	  och	  nederbörd	  (Ventrice	  mfl,	  2011)	  men	  även	  avvikelser	  i	  
vindfältet	  på	  både	  låga	  och	  höga	  nivåer	  i	  troposfären	  är	  ett	  vanligt	  tillvägagångssätt	  för	  
att	  undersöka	  MJO.	  Det	  finns	  också	  en	  stark	  koppling	  mellan	  MJO	  och	  ENSO	  (Gottschalck	  
mfl.	  2006)	  där	  kraftig	  MJO-‐aktivitet	  ofta	  uppstår	  under	  neutrala	  ENSO-‐år	  eller	  svaga	  La	  
Niña-‐år	  medan	  svaga	  MJO-‐år	  vanligtvis	  återfinns	  under	  år	  med	  kraftig	  El	  Niño-‐aktivitet.	  
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Däremot	  framgår	  det	  varken	  av	  Gottschalck	  mfl.	  (2006)	  eller	  av	  Ventrice	  mfl.	  (2011)	  hur	  
denna	  koppling	  hänger	  ihop	  och	  vilken	  av	  de	  båda	  oscillationerna	  som	  har	  störst	  
inflytande	  över	  den	  andra.	  I	  studien	  av	  Ventrice	  mfl.	  (2011)	  studerades	  den	  utgående	  
långvågsstrålningen	  under	  sommarmånaderna	  från	  1989	  till	  2008	  och	  där	  upptäcktes	  
ett	  samband	  mellan	  kraftig	  konvektion	  över	  västra	  Indiska	  oceanen	  och	  samtidigt	  också	  
över	  Väst-‐	  och	  Centralafrika.	  I	  studien	  delades	  MJO-‐cykeln	  upp	  i	  åtta	  olika	  faser	  baserat	  
på	  var	  den	  lägsta	  utgående	  långvågsstrålningen	  uppmättes	  och	  därmed	  maximum	  för	  
konvektionen.	  
	  
	  
3.5.2	  El	  Niño	  –	  Southern	  Oscillation	  
	  
Enligt	  Nicholson	  och	  Selato	  (2000)	  så	  kan	  även	  ENSO	  (El	  Niño	  -‐	  southern	  oscillation)	  
påverka	  nederbördsmängden	  i	  Västafrika.	  ENSO	  som	  fenomen	  berör	  de	  ekvatoriella	  
delarna	  av	  Stilla	  havet	  från	  Indonesien	  till	  Sydamerika,	  men	  dess	  olika	  faser	  ger	  effekter	  
på	  områden	  över	  hela	  jorden	  (O’Hare	  mfl,	  2005).	  Faserna	  kan	  delas	  upp	  i	  två	  skilda	  
fenomen,	  El	  Niño	  och	  La	  Niña,	  där	  El	  Niño	  kännetecknas	  av	  ovanligt	  varmt	  ytvatten	  i	  
östra	  delarna	  av	  Stilla	  havet	  medan	  det	  under	  ett	  La	  Niña-‐år	  istället	  är	  de	  västra	  delarna	  
som	  präglas	  av	  varmt	  ytvatten.	  De	  olika	  faserna	  återkommer	  ungefär	  vart	  femte	  år	  
(O’Hare	  mfl,	  2005)	  och	  varar	  normalt	  mellan	  ett	  till	  ett	  och	  ett	  halvt	  år.	  
	  
I	  studien	  av	  Nicholson	  och	  Selato	  (2000)	  framgår	  det	  tydligt	  att	  den	  kustnära	  delen	  av	  
Västafrika	  får	  ökad	  nederbörd	  under	  hösten,	  september	  till	  november,	  året	  innan	  ett	  La	  
Niña-‐år.	  Dessutom	  sågs	  en	  kraftig	  ökning	  av	  nederbörden	  under	  de	  torra	  månaderna,	  
januari	  till	  mars,	  när	  La	  Niña-‐året	  var	  slut.	  Under	  ett	  El	  Niño-‐år	  erhålls	  en	  ökning	  av	  
nederbörden	  under	  första	  halvan	  av	  cykeln	  och	  minskad	  under	  den	  andra	  (Nicholson	  
och	  Selato,	  2000)	  medan	  dessa	  avvikelser	  under	  ett	  La	  Niña-‐år	  är	  raka	  motsatsen	  med	  
mindre	  nederbörd	  under	  första	  halvan	  av	  cykeln	  och	  en	  ökning	  under	  andra	  halvan.	  Den	  
direkta	  kopplingen	  mellan	  ENSO	  och	  nederbörden	  i	  Västafrika	  tros	  vara	  att	  ENSO-‐
cyklerna	  påverkar	  ytvattentemperaturerna	  i	  Guineabukten	  men	  enligt	  Janicot	  mfl.	  
(2010)	  så	  har	  kopplingen	  mellan	  ENSO	  och	  nederbörden	  i	  Sahelområdet	  inte	  varit	  stark	  
under	  andra	  halvan	  av	  1900-‐talet	  men	  däremot	  har	  det	  påvisats	  en	  koppling	  med	  
ytvattentemperaturen	  i	  Guineabukten	  under	  samma	  tidsperiod.	  
	  
	  
3.5.3	  Quasi-‐biennial	  oscillationen	  
	  
En	  annan	  oscillation	  som	  kan	  påverka	  vädret	  i	  Västafrika	  är	  QBO	  (quasi-‐biennial	  
oscillation)	  som	  är	  en	  ändring	  av	  det	  ekvatoriella	  vindförhållandet	  i	  stratosfären.	  Till	  
skillnad	  från	  de	  flesta	  andra	  vindförhållanden	  i	  atmosfären	  så	  har	  QBO	  inte	  en	  årlig	  
cykel	  utan	  istället	  varar	  cykeln	  i	  lite	  drygt	  två	  år	  (Baldwin	  mfl.	  2001).	  Själva	  oscillationen	  
innebär	  att	  den	  zonala	  vindriktningen	  ändras	  från	  västlig	  till	  ostlig	  och	  tvärt	  om,	  först	  i	  
stratosfärens	  övre	  delar	  och	  sedan	  ända	  ner	  till	  tropopausen.	  Trots	  att	  QBO	  endast	  finns	  
vid	  låga	  breddgrader	  så	  tyder	  mycket	  på	  att	  den,	  på	  grund	  av	  att	  den	  kan	  nå	  ända	  upp	  till	  
mesosfären,	  (Baldwin	  mfl.	  2001)	  påverkar	  bland	  annat	  ozonlagret	  ända	  till	  polerna.	  I	  en	  
studie	  av	  Fontaine	  mfl.	  (1995)	  så	  framgår	  det	  att	  QBO	  kan	  vara	  kopplat	  till	  triggning	  av	  
konvektionen	  i	  samband	  med	  monsunen	  i	  Västafrika,	  framför	  allt	  i	  Sahelområdet,	  men	  
det	  påpekas	  också	  att	  det	  krävs	  mer	  studier	  inom	  detta	  område.	  	  
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4.	  Diskussion	  
	  
	  
Varken	  klimatet	  eller	  det	  lokala	  vädret	  i	  Västafrika	  tycks	  vara	  speciellt	  beroende	  av	  den	  
delen	  av	  Afrika	  som	  ligger	  söder	  om	  ekvatorn,	  åtminstone	  inte	  direkt.	  Detta	  beror	  till	  
stor	  del	  på	  att	  vindarna	  som	  berör	  Västafrika	  aldrig,	  eller	  sällan,	  härstammar	  från	  den	  
sydliga	  delen	  av	  kontinenten	  och	  därför	  kan	  heller	  inget	  lokalt	  väderfenomen,	  som	  
berört	  eller	  uppstått	  där,	  advekteras	  in	  över	  Västafrika.	  Det	  faktum	  att	  detta	  landområde	  
existerar	  påverkar	  dock	  klimatet	  i	  Västafrika	  då	  havsströmmarna	  och	  den	  allmänna	  
cirkulationen	  troligtvis	  skulle	  påverkas	  om	  detta	  område	  istället	  bestod	  av	  hav.	  
Dessutom	  visar	  många	  studier	  att	  ändringar	  i	  ytvattentemperaturen	  är	  starkt	  kopplat	  till	  
nederbördsmaximats	  position	  och	  en	  detaljerad	  undersökning	  av	  detta	  samband	  kanske	  
kan	  vara	  nyckeln	  som	  leder	  till	  bättre	  prognoser	  av	  monsunens	  början.	  Detta	  problem	  
bör	  belysas	  ytterligare	  då	  de	  flesta	  definitioner	  som	  används	  för	  monsunens	  början	  visar	  
på	  en	  stor	  variation	  från	  år	  till	  år	  och	  två	  månaders	  skillnad	  är	  inte	  ovanligt.	  Däremot	  så	  
varierar	  inte	  ytvattentemperaturen	  lika	  kraftigt	  och	  därför	  tros	  även	  andra	  faktorer	  vara	  
av	  stor	  betydelse	  för	  en	  sådan	  prognos.	  Även	  om	  kopplingen	  mellan	  
ytvattentemperaturen	  och	  nederbördsmaximat	  är	  stark	  så	  är	  fördelningen	  av	  
nederbörden	  i	  Västafrika	  mer	  svåröverskådlig	  då	  det	  huvudsakligen	  är	  olika	  konvektiva	  
processer	  som	  ger	  upphov	  till	  regn.	  Storskaligt	  så	  avtar	  nederbördsmängden	  från	  kusten	  
och	  upp	  mot	  Saharaöknen,	  men	  eftersom	  många	  konvektiva	  processer	  är	  starkt	  
sammankopplade	  med	  geografiska	  faktorer	  så	  tillåts	  det	  lokala	  vädret	  och	  klimatet	  att	  
visa	  på	  stor	  variation.	  Det	  finns	  tillexempel	  ett	  område	  längs	  med	  kusten	  genom	  Ghana,	  
Togo	  och	  Benin,	  benämnt	  Dahomey	  Gap,	  som	  klassas	  som	  ett	  savannklimat	  (Vollmert	  
mfl,	  2003)	  trots	  områdets	  ekvatoriella	  läge	  och	  som	  får	  betydligt	  mindre	  nederbörd	  än	  
vad	  som	  är	  normalt	  på	  dessa	  breddgrader.	  
	  
I	  många	  studier	  definieras	  ett	  förstadium	  till	  monsunen	  som	  per	  definition	  inte	  ska	  
kunna	  inträffa	  efter	  definitionen	  för	  monsunens	  början.	  Huruvida	  dessa	  två	  begrepp	  ska	  
vara	  kopplade	  till	  varandra	  går	  isär	  i	  olika	  studier	  och	  kopplingen	  verkar	  vara	  helt	  
beroende	  av	  vilka	  definitioner	  som	  används.	  Risken	  finns	  att	  det	  i	  en	  studie	  väljs	  två	  
definitioner	  som	  har	  en	  koppling	  till	  varandra	  för	  att	  på	  så	  sätt	  skapa	  ett	  samband.	  En	  av	  
definitionerna	  för	  monsunens	  början	  är	  när	  ITCZ	  gör	  ett	  språng	  från	  ca	  5°N	  till	  ca	  10°N.	  
Detta	  språng,	  som	  bara	  ses	  över	  land	  mellan	  ca	  10°V	  –	  5°Ö,	  verkar	  uppstå	  på	  grund	  av	  en	  
lokal	  och	  tillfällig	  tryckgradient	  men	  på	  frågan	  vad	  som	  orsakar	  denna	  tryckgradient	  går	  
meningarna	  isär.	  Även	  den	  här	  frågan	  är	  komplex	  då	  många	  studier	  pekar	  på	  att	  flera	  
olika	  processer	  tycks	  bidra	  med	  en	  liten	  pusselbit	  till	  att	  förstå	  mekanismerna	  som	  ger	  
upphov	  till	  språnget.	  Förslag	  på	  studie	  för	  att	  undersöka	  detta	  är	  att	  analysera	  lokala	  och	  
synoptiska	  temperaturgradienter	  i	  området	  då	  nederbörden	  ger	  upphov	  till	  lokala	  
temperatursänkningar,	  vilket	  kan	  skärpa	  temperaturgradienten	  ytterligare.	  
	  
Ett	  av	  de	  viktigaste	  inslagen	  i	  monsunen	  är	  förekomsten	  av	  ostliga	  vågor,	  som	  är	  av	  stor	  
betydelse	  för	  att	  kunna	  prognostisera	  vädret	  i	  Västafrika.	  Som	  nämnts	  i	  rapporten	  så	  
saknas	  en	  fullständig	  förståelse	  för	  uppkomsten	  av	  de	  ostliga	  vågorna.	  Denna	  avsaknad	  
av	  kunskap	  behöver	  dock	  inte	  vara	  ett	  problem	  för	  en	  prognosmeteorolog	  i	  Västafrika,	  
då	  vågorna	  vanligtvis	  bildas	  över	  Centralafrika	  och	  rör	  sig	  in	  österifrån,	  i	  anslutning	  till	  
AEJ,	  över	  Västafrika	  antingen	  som	  färdigutvecklade	  eller	  också	  som	  delvis	  utvecklade	  
vågor.	  AEJ	  tycks	  inte	  ha	  någon	  direkt	  inverkan	  på	  klimatet	  i	  Västafrika,	  förutom	  att	  den	  
inverkar	  vid	  uppkomsten	  och,	  som	  precis	  nämnts,	  vid	  advektionen	  av	  ostliga	  vågor.	  För	  
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det	  lokala	  vädret	  däremot	  är	  AEJ	  av	  betydelse	  på	  så	  sätt	  att	  den	  kan	  trycka	  fram	  
konvektiva	  system	  framför	  sig	  vilket	  gör	  att	  ett	  lokalt	  konvektivt	  system,	  om	  det	  är	  stort	  
nog,	  får	  en	  extra	  skjuts	  framåt	  om	  det	  ligger	  i	  anslutning	  till	  AEJ	  och	  den	  inte	  är	  alltför	  
kraftig.	  Detta	  leder	  till	  att	  ett	  nederbördssystem	  kan	  komma	  fram	  snabbare	  än	  det	  skulle	  
göra	  utan	  AEJ.	  Ett	  litet	  konvektivt	  system	  eller	  en	  för	  kraftig	  AEJ	  resulterar	  dock	  i	  att	  det	  
konvektiva	  systemet	  helt	  enkelt	  löses	  upp.	  
	  
Även	  fenomen	  utanför	  själva	  monsunen	  kan	  påverka	  det	  lokala	  vädret	  inom	  den.	  En	  
hypotes	  är	  att	  värmelågtrycket	  över	  Sahara	  kan	  påverka	  cykeln	  för	  den	  monsunala	  
nederbörden,	  men	  i	  den	  här	  rapporten	  förblir	  dess	  inverkan	  okänd.	  Det	  tycks	  växa	  
kraftigt	  vertikalt	  i	  samband	  med	  monsunens	  början	  men	  ingen	  studie	  verkar	  kunna	  
förklara	  sambandet	  mellan	  dessa	  två	  händelser	  och	  de	  kopplingar	  som	  kan	  påvisas	  är	  
svaga.	  Vid	  höga	  ytvattentemperaturer	  i	  Medelhavet	  kan	  värmelågtrycket	  föra	  fuktigare	  
luft	  söderut	  och	  bidra	  till	  ökad	  nederbörd	  i	  Sahelområdet	  men	  det	  framgår	  inte	  hur	  
värmelågtryckets	  position	  och	  styrka	  påverkar	  denna	  process.	  Av	  de	  mer	  storskaliga	  
fenomenen	  som	  tagits	  upp	  i	  den	  här	  rapporten	  så	  påvisas	  att	  kopplingen	  mellan	  ENSO	  
och	  nederbörden	  i	  Sahelområdet	  varit	  svag	  under	  andra	  halvan	  av	  1900-‐talet,	  samtidigt	  
som	  kopplingen	  mellan	  ENSO	  och	  ytvattentemperaturen	  i	  Guineabukten	  har	  varit	  
starkare.	  Detta	  går	  emot	  det	  faktum	  att	  det	  är	  just	  ytvattentemperaturen,	  främst	  i	  
Guineabukten,	  som	  är	  motorn	  till	  monsunen	  och	  dess	  nederbörd	  men	  som	  också	  nämnts	  
så	  drabbades	  Sahelområdet	  av	  torka	  under	  större	  delen	  av	  1900-‐talets	  andra	  hälft.	  Detta	  
ger	  indikationer	  om	  att	  andra	  faktorer	  än	  ytvattentemperaturen	  får	  större	  och	  större	  
inverkan	  på	  nederbörden	  på	  områden	  som	  ligger	  längre	  ifrån	  kusten.	  
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5.	  Sammanfattning	  
	  
	  
Sett	  över	  en	  kontinental	  skala,	  så	  ligger	  de	  afrikanska	  klimatzonerna	  på	  norra	  halvklotet	  
nästan	  parallellt	  med	  ekvatorn	  medan	  de	  på	  södra	  halvklotet	  är	  mer	  osammanhängande.	  
Utöver	  det	  klimatologiska	  perspektivet	  så	  kan	  kontinenten	  även	  delas	  upp	  geografiskt	  i	  
hög-‐	  och	  låglandsområde	  där	  norra	  och	  västra	  Afrika	  endast	  har	  några	  få	  toppar	  över	  
1000	  m.ö.h,	  medan	  kontinentens	  östra	  och	  södra	  delar	  istället	  nästan	  uteslutande	  är	  
beläget	  högre	  än	  så.	  
	  
Västafrikas	  klimat	  är	  intimt	  förknippat	  med	  den	  intertropiska	  konvergenszonen,	  ITCZ,	  
sydvästmonsunen	  samt	  de	  lokala	  och	  mesoskaliga	  väderfenomen	  som	  främst	  uppträder	  
inom	  monsunen.	  ITCZ:s	  position	  ses	  som	  monsunens	  nordligaste	  läge	  vid	  marknivå	  och	  
rör	  sig	  norrut	  på	  våren/försommaren	  och	  tillbaka	  söderut	  igen	  på	  hösten.	  I	  samband	  
med	  dess	  nordliga	  förflyttning	  så	  gör	  ITCZ	  ett	  ´språng´	  från	  ca	  5°N	  till	  ca	  10°N	  under	  en	  
relativt	  kort	  tidsperiod	  och	  detta	  språng	  brukar	  betraktas	  som	  monsunens	  början	  och	  
därmed	  också	  starten	  på	  regnperioden	  i	  Västafrika.	  
Monsunen	  drivs	  av	  den	  temperaturgradient	  som	  uppstår	  mellan	  land	  och	  hav	  på	  grund	  
av	  att	  solen	  har	  en	  nordligare	  zenitposition	  under	  sommarmånaderna	  och	  den	  snabba	  
uppvärmningen	  av	  landmassan,	  jämfört	  med	  havet,	  som	  följer	  av	  solens	  position.	  
Ytvattentemperaturen	  är	  därför	  en	  väsentlig	  parameter	  för	  monsuncirkulationen.	  
Monsunen	  advekterar	  fuktig	  luft	  in	  över	  Västafrika	  och	  resulterar	  i	  att	  den	  största	  delen	  
av	  den	  totala	  årsnederbörden	  faller	  i	  samband	  med	  denna,	  åtminstone	  innanför	  
kustzonen.	  Norr	  om	  ITCZ	  och	  monsunen	  återfinns	  extremt	  torr	  luft	  som	  härstammar	  
från	  Sahara	  och	  förhindrar	  uppkomsten	  av	  nederbörd.	  Inom	  monsunen,	  där	  luften	  är	  
fuktig,	  tillåts	  däremot	  många	  olika	  fenomen	  som	  ger	  upphov	  till	  nederbörd,	  varav	  ostliga	  
vågor	  är	  en	  primär	  process	  bakom	  större	  nederbördsmängder.	  De	  ostliga	  vågorna	  som	  
bildas	  över	  Sudan	  rör	  sig	  västerut	  och	  kan	  ge	  upphov	  till	  kraftiga	  konvektiva	  celler,	  
beroende	  på	  tillgången	  till	  fukt	  och	  stabilitetsförhållandena.	  Dessa	  vågor	  kan	  ge	  upphov	  
till	  bylinjer	  som	  är	  en	  dynamisk	  formation	  där	  kraftiga	  konvektiva	  celler	  utvecklas	  längs	  
en	  linje.	  
Sjöbris	  förstärker	  nederbörden	  strax	  innanför	  kusten	  under	  regnperioden	  och	  är	  en	  av	  
de	  viktigaste	  nederbördsbringande	  processerna	  för	  detta	  område	  och	  som	  också	  kan	  ge	  
upphov	  till	  regn	  under	  torrperioden.	  
Utöver	  regionala	  faktorer	  så	  finns	  även	  atmosfäriska	  oscillationer	  som	  kan	  påverka	  
klimatet	  i	  Västafrika,	  där	  ENSO-‐cyklerna	  tros	  ha	  störst	  inverkan	  på	  klimatet	  medan	  MJO-‐
cykeln	  istället	  i	  första	  hand	  påverkar	  de	  lokala	  väderfenomenen.	  
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6.	  Slutsats	  
	  
	  
Den	  här	  litteraturstudien	  visar	  att	  ändringar	  i	  ytvattentemperaturen	  i	  Guineabukten	  är	  
av	  stor	  betydelse	  för	  monsunens	  inledande	  faser.	  En	  definition	  för	  monsunens	  början	  är	  
då	  ITCZ	  gör	  ett	  språng	  från	  ca	  5°N	  till	  ca	  10°N	  och	  detta	  språng	  uppstår	  på	  grund	  av	  att	  
det	  bildas	  en	  lokal	  tryckgradient	  vid	  markytan.	  
	  
Den	  årliga	  nederbördsmängden	  varierar	  i	  både	  tid	  och	  rum	  i	  hela	  Västafrika	  och	  det	  
enskilt	  viktigaste	  väderfenomenet	  som	  ger	  upphov	  till	  regn	  är	  ostliga	  vågor.	  Förutom	  de	  
årliga	  variationerna	  så	  råder	  det	  även	  stora	  variationer	  såväl	  småskaligt	  som	  storskaligt	  
på	  enskilda	  platser,	  från	  den	  lokala	  konvektiva	  dygnscykeln	  till	  det	  breda	  spektrumet	  för	  
monsunens	  början.
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