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Abstract 
 
Local Air Temperature Differences on the Island Mefjärd 
Martin Sellergren 
 
The amount of air temperature variation at some location on land depends to a large 
extent on the distance between the location and the sea. The further from the sea a 
place is located, the less is its air temperature influenced by the sea temperature. 
The sea is heated and cooled more slowly than land which means that maritime 
locations has a more stable air temperature compared to inland locations. 
 The purpose of this study is to examine air temperatures on a small island in order 
to determine to what extent air temperature variations are influences by distance to 
sea, on a small scale. Measurements were taken on the island Mefjärd in the 
archipelago of Stockholm. Mefjärd is about 3000 x 400 m in size, located 10 km from 
the eastern coast of Sweden. Measurements of air temperature was taken 
continuously between the 20/3 and 22/4 both by the shoreline and in the middle of 
the island. Sea temperature, wind and solar radiation were also measured.  

Statistical calculations were done and figures displaying air temperatures and 
other measured data were created. The result showed, among other things, that the 
air temperature by the shoreline was more stable and generally closer to the sea 
temperature than the air temperature in the middle of the island, and that the air 
temperature in the middle of the island was more sensitive to changes in sun 
radiation than the air temperature by the shoreline. These results were apparent even 
though the study was conducted on a small scale. 
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Sammanfattning 

 
Lokala skillnader i lufttemperatur på ön Mefjärd 
Martin Sellergren 
 
Hur mycket lufttemperaturen varierar på en plats på land beror till stor del av platsens 
avstånd till havet. Ju längre ifrån havet platsen ligger, ju mindre influeras dess 
lufttemperatur av havstemperaturen. Hav värms och kyls långsammare än land vilket 
innebär att maritima platser har en stabilare lufttemperatur i jämförelse med inlandet. 
 Syftet med denna studie är att undersöka lufttemperaturer på en liten ö för att 
bestämma i vilken grad havsavståndet påverkar temperaturvariationer på liten skala. 
Mätningarna skedde på ön Mefjärd i Stockholms skärgård. Mefjärd har en storlek på 
ca 3000 x 400 m och är belägen drygt 10 km från Sveriges östkust. Mätningar av 
lufttemperatur gjordes kontinuerligt mellan den 20/3 och 22/4 både vid strandlinjen 
och vid mitten av ön. Även havstemperatur, vind och solinstrålning mättes. 

Statistiska beräkningar genomfördes och grafer över temperaturer och resterande 
uppmätt data skapades. Resultaten visade bland annat att lufttemperaturen vid 
strandlinjen var stabilare och generellt sätt närmare havstemperaturen än vad 
lufttemperaturen mitt på ön var samt att lufttemperaturen mitt på ön var känsligare för 
skillnader i solinstrålning än lufttemperaturen vid strandlinjen. Dessa resultat var 
tydliga trots att studien utfördes på liten skala. 
 
Nyckelord: Lufttemperatur, ö, lokala temperaturvariationer 
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1. Inledning 
Vatten har hög värmekapacitet jämfört med land vilket är en huvudsaklig orsak till att 
havets temperatur generellt sätt är stabilare än landytans. Ju längre ifrån havet en 
plats ligger, ju mindre influeras dess lufttemperatur av havstemperaturen i stora drag. 
Hur mycket lufttemperaturen varierar på en plats på land beror därför till stor del av 
platsens avstånd till havet (Ritter, 2016). 

På global och regional skala leder skillnader i havsavstånd till skillnader i klimatet. 
Maritimt klimat karakteriseras av små temperaturskillnader i såväl dygnsvariation 
som årstidsvariation jämfört med kontinentalt klimat där temperaturvariationer 
generellt sätt är större (SMHI, 2016). Graden av en plats influens från landytor i 
motsats till havet kan kvantifieras med termen kontinentalitet (Britannica Academic, 
2016). Fenomenet blir tydligt om man jämför temperaturvariationer på kustnära 
platser så som Skarpö och Väderöarna med platser längre inåt land, exempelvis 
Örebro (se bakgrundsdelen i denna rapport). 

Syftet med studien är att granska skillnader i kontinentalitet på lokal skala genom 
att undersöka lufttemperaturer på en liten ö; ön Mefjärd i Stockholms skärgård. I 
synnerhet utreds hypotesen att en plats vid Mefjärds strandlinje har en stabilare 
lufttemperatur än en plats mitt på ön. Dessutom undersöks samband mellan 
temperaturvariationer och havstemperatur, vind och solinstrålning på ön. Ytterligare 
hypoteser är att lufttemperaturen vid strandlinjen generellt sätt ligger närmare 
havstemperaturen än vad lufttemperatuten mitt på ön gör, att lufttemperaturen mitt på 
ön är känsligare för skillnader i solinstrålning än lufttemperaturen vid strandlinjen 
samt att vind minskar temperaturskillnader på ön. 

Mefjärd är drygt 3 km lång, som mest ca 400 meter bred, belägen drygt 10 km från 
Sveriges östkust (figur 12 i bilagan). Mätningar sker under en dryg månads tid i mars 
och april. 

Undersökningar av detta slag kan vara intressanta för odling då små 
temperaturvariationer kan vara avgörande (Hollinger & Angel, u.å) och möjligen för 
att utvärdera mikrometeorologiska modeller. 
 

2. Bakgrund 
Här beskrivs teorin bakom hypoteserna som presenteras i inledningen; att det på 
Mefjärd gäller att (1)en plats vid strandlinjen har en stabilare lufttemperatur än en 
plats mitt på ön, att (2)lufttemperaturen vid strandlinjen generellt sätt är närmare 
havstemperaturen än vad lufttemperatuten mitt på ön är, att (3)lufttemperaturen mitt 
på ön är känsligare för skillnader i solinstrålning än lufttemperaturen på en plats vid 
strandlinjen samt att (4)vind minskar temperaturskillnader. Avsnitt 2.1 tar upp de 
huvudsakliga orsakerna till att det förekommer ett samband mellan storleken på en 
plats temperaturvariationer och dess avstånd till havet. Avsnitt 2.2 beskriver vad 
detta samband innebär på regional skala. Avsnitt 2.3 beskriver hur moln och vind kan 
påverka lufttemperaturen och avsnitt 2.4 tar upp några övriga faktorers 
temperaturpåverkan. 
 

2.1 Termiska skillnader mellan land och hav 
Land och hav skiljer sig i hur de värms och kyls på grund av skillnader i deras 
termiska egenskaper. Lufttemperaturen influeras av underlaget och följer därför olika 
mönster vid kusten jämfört med längre inåt land. Dessa termiska skillnader mellan 
land och hav är i huvudsak skillnad i specifik värmekapacitet, genomskinlighet, 
potentiell avdunstning och cirkulation (Ritter, 2016).  
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 Den specifika värmekapaciteten är i stort fem gånger större för vatten än för 
landmaterial. Detta innebär att det behöver tillföras fem gånger mer energi för att 
värme upp ett gram vatten jämfört med ett gram landmaterial och fem gånger mer 
energi behöver avges för att temperaturen ska sjunka en grad. Om angränsande hav 
och land mottar samma mäng solinstrålning kommer havets temperatur följaktligen 
förändras mindre än landets (Ritter, 2016). Vatten har en ovanligt hög 
värmekapacitet vilket har att göra med de starka vätebindningarna som uppstår 
mellan vattenmolekyler (Boundless, 2016). 
 Skillnaden i genomskinlighet mellan land och hav får konsekvensen att 
solinstrålningen som träffar ytan tränger ned olika djupt. På land påverkar 
solinstrålningen endast ytskiktet som snabbt värms upp och influerar luften ovanför. 
Över hav tränger mycket av solinstrålningen ned djupare och ytskiktet tillförs inte lika 
mycket värme som över land. Luften över havet influeras av ytskiktet och värms 
mindre än luften över land (Ritter, 2016). 
 En stor del av den positiva nettostrålningen som träffar land leder i till att marken 
och luften värms upp, det vill säga; mycket av energiöverskottet går till att skapa 
sensibel värme. Över havet däremot sker avdunstning i betydligt högre utsträckning 
eftersom vattentillgången är obegränsad. Mycket av energiöverskottet skapar här 
istället latent värme och luftens temperatur höjs inte (Ritter, 2016). 

Slutligen är även havets vertikala cirkulation avgörande. Vatten kan omblandas i 
motsats till land. Ytvattnet som värms av solstrålningen blandas med vatten på djupet 
och resultatet blir lägre ytvattentemperatur med lägre lufttemperatur ovanför. När det 
blir kallare väder och ytvattnet kyls stiger varmare vatten från djupet och värmer 
luften ovanför (Ritter, 2016). 

Dessa fyra skillnader mellan hur land och hav värms och kyls är de huvudsakliga 
orsakerna till att det förekommer ett beroende mellan storleken på en plats 
lufttemperaturvariationer och dess avstånd till havet. Hav ändrar temperatur långsamt 
och utjämnar lufttemperaturerna på platser i dess närhet. Dessa skillnader mellan 
land och hav leder dessutom till att det i medeltal är svalare vid kusten än längre inåt 
land (Ritter, 2016). 
 

2.2 Kontinentalitet på regional skala 
Hav har en stabilare temperatur än land och lufttemperaturen på platser i närheten av 
hav influeras av havstemperaturen enligt stycket ovan. I stora drag gäller att ju mer 
land en plats är omgiven av desto större är dess temperaturspann. På stor skala 
leder detta till olika klimat (SMHI, 2016) och man kan kvantifiera graden av influens 
från stora landmassor med termen kontinentalitet. Platser inåt land har följaktligen 
hög kontinentalitet medan kustnära platser har låg kontinentalitet (Britannica 
Academic, 2016). 
 På regional skala blir effekten av kontinentalitet tydlig om man jämför 
temperaturvariationer på Väderöarna, Skarpö och Örebro (figur 1). Detta är tre 
platser i Sverige som ligger på ungefär samma latitud. Figur 1 visar dessa tre 
platsers lufttemperaturmedelvärden för varje timme på dygnet för data från elva års 
mätningar. Den regelbundna dygnsvariationen är störst vid mitten av landet eftersom 
lufttemperaturerna vid kusterna jämnas ut av havet. 
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Figur 1. Lufttemperaturer på tre platser i Sverige som ligger på ungefär samma latitud. 
Medelvärden för varje timme på dygnet från elva års mätningar. Väderöarna och Skarpö är 
kustnära platser i motsats till Örebro. Data från SMHI. 

 

2.3 Molnighet och vind 
Mängden solenergi som når marken beror av hur mycket energi som tar sig igenom 
hela atmosfären utan att bli absorberad, reflekterad eller spridd tillbaka ut i rymden. 
Mängden av markens värmeenergi som försvinner ut i rymden beror av hur mycket 
av energin som inte blir absorberad i atmosfären. På molnfria dagar når mycket 
solenergi marken och på molnfria nätter försvinner mycket av markens värmeenergi 
ut i rymden (Spaulding & Namowitz, 2004). Är det istället mulet på dagen reflekteras 
en stor del av solinstrålningen på molndropparna tillbaks ut i rymden och marken 
värms inte lika mycket som på klara dagar. Däremot hindrar moln värmestrålning från 
marken att försvinna ut i rymden. Resultatet är att ett klart väder medför en stor 
dygnsvariation i lufttemperaturen jämfört med ett mulet väder (University of Illinois 
WW2010 Project, u.å). 

Urbana värmeöar är ett väldokumenterat fenomen som innebär att 
lufttemperaturen i en stad är högre än i dess lantliga omgivning, bland annat på 
grund av urbana ytors höga absorption, stadens låga vattentillgång för evaporation 
samt stadens mänskliga aktivitet (Morris, Simmonds & Plummer, 2001). Flera artiklar 
hävdar att de mest avgörande meteorologiska faktorerna som påverkar storleken på 
en stads värmeö är vindhastighet och molnighet, enligt Morris, Simmonds & Plummer 
(2001). I deras artikel visas att låg vind och lite moln är ideala förhållanden för en 
urban värmeö. Detta eftersom moln kraftigt påverkar solinstrålningen och vind 
påverkar det turbulenta luftutbytet med omgivande land. Det är tänkbart att detta har 
relevans även för öar i bemärkelsen små landområden i havet och därför presenteras 
i denna studie hypotesen att vind minskar temperaturskillnader på en ö. 
 

2.4 Övriga faktorers temperaturpåverkan 
Utöver lufttemperaturens beroende av havsavstånd eller närhet till större 
vattensamling, molnighet och vind är det värt att nämna vegetationens, topografins 
och dygnets temperaturpåverkan. 

Olika vegetation har olika egenskaper när det kommer till att absorbera solenergi. 
Generellt sätt absorberar mörka och ojämna ytor mer solenergi än ljusa och släta 
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(Spaulding & Namowitz, 2004). I skogen skuggar trädtopparna marken och det är 
ofta flera grader kallare än på en äng under en solig dag. På natten däremot sjunker 
temperaturen i skogen långsammare än på en äng eftersom trädkronornornas 
värmestrålning är riktad åt alla håll, bland annat mot marken (Rehn, 2011). 
 Topografin medför att vissa platser ligger i skugga när andra platser nås av solljus. 
Höjden över havet är också avgörande då temperaturen i atmosfären i genomsnitt 
avtar med höjden. Luft som rör sig uppåt, exempelvis längs en bergsida, avtar i 
temperatur på grund av att trycket minskar med höjd. Om ingen kondensation sker är 
temperaturavtagandet 1ºC per 100 meter vilket kallas för torradiabaten. Om 
kondensation sker tillförs värme och temperaturavtagandet blir mindre än 
torradiabaten (SMHI, 2015a). 
 Lufttemperaturen har en tydlig dygnsvariation eftersom solljuset varierar under 
dygnet. Vinkeln som solstrålarna träffar markytan med avgör hur mycket energi som 
når marken per ytenhet. Mitt på dagen är vinkeln som lägst och solinstrålningens 
intensitet är maximal. Den högsta temperaturen under dygnet inträffar emellertid 
vanligen på eftermiddagen (se figur 1) då marken börjar förlora mer värme än vad 
som tillförs. Kallast under dygnet brukar vara just innan solen går upp eftersom 
marken förlorar värme under hela natten (Spaulding & Namowitz, 2004). 
 

3. Metod 
3.1 Tid och plats 
Mätningar skedde från den 20 mars till den 22 april på ön Mefjärd, en långsmal ö i 
Stockholms skärgård. Mefjärd är drygt 3 km lång, som mest ca 400 meter bred, 
belägen drygt 10 km från Sveriges östkust. I stora drag är den västra och östra 
strandlinjen långsidor och den norra och södra endast uddar. Utanför den östra 
strandlinjen finns en stor fjärd med endast ett fåtal mindre öar. Här blåser det ofta 
och vågorna bygger sig stora. Utanför västra strandlinjen däremot är fjärden mindre 
eftersom den till stor del avgränsas av den stora ön Ornö som ligger någon kilometer 
från Mefjärd. Antagligen fungerar Ornö tillsammans med andra mindre öar på västra 
sidan som vind- och vågskydd och vinden och vågorna är ofta mindre här än på den 
östra sidan. Se figur 12 i bilagan för karta på Mefjärd med omgivning. 
 Det finns 83 tomter på Mefjärd. De flesta husen är landställen och bebos 
huvudsakligen på sommaren. Ön är inte trafikerad av fordon och har inga affärer. 
Mellan norra och södra udden går en gångstig. Ön är stenig och berggrunden är ofta 
synlig. Moräntäcket är sällan särskilt tjockt. Det finns en hel del träd, huvudsakligen 
tall och ek, i motsats till andra öar som ligger längre öster/söder ut som i princip 
endast består av sten. Mefjärds skogar är glesa och ett fåtal ängar förekommer. 
 Mätningarna skedde där ön är ca 250 meter bred med, drygt en kilometer från 
norra udden och drygt två kilometer från södra (se figur 12). Här är öns höjd ca 13 
meter över havet vid mittpunkten mellan västra och östra strandlinjen med brant 
lutning vid den västra strandlinjen. För att fastslå höjden över havet användes 
barometer. Skillnaden i lufttryck vid havsnivån och mittpunkten bestämdes vilken 
konverterades till höjdskillnad. Höjdmätningarna beskrivs i mer detalj i avsnitt 3.3. 
 

3.2 Utrustning 
För lufttemperatur- och havstemperaturmätningar användes termistorer från 
Campbell Scientific (Model 109 Temperature Probe). Dessa fungerar bra för såväl 
luft som vatten. Noggrannheten är enligt manualen som sämst ±0.25 °C.  
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För vind användes Young Wind Monitor 05103 från Campbell Scientific, ett 
kombinationsinstrument med en propeller monterad på en vindfana för mätning av 
vindens styrka respektive riktning. Noggrannheten för vindens styrka är ±0.3 m/s och 
för vindens riktning ±0.3°. 
 Solinstrålning mättes med Apogee’s pyranometer model SP-110. Detta 
mätinstrument avger en spänning vars storlek beror av mängden solinstrålning som 
träffar dess yta. Spänningen kan sedan konversteras till total mängd 
kortvågsstrålning. Felet i mätningarna beror först och främst av lufttemperatur och 
solinstrålningsvinkel. 
 Lufttryck mättes med CS100 Barometric Pressure Sensor från Setra. Denna 
barometer har en upplösning på 0.01 hPa och en noggrannhet på ±1 hPa.  
 Tre dataloggrar användes, två CR200 och en CR1000 från Campbell Scientific. 
Dessutom användes kompass samt GPS på mobiltelefon. 
 

3.3 Stationära mätningar 
Två stationära mätstationer sattes upp för att mäta lufttemperaturer; en vid öns västra 
strandlinje så gott som på gränsen mellan land och hav och en drygt 100 meter 
därifrån i riktning inåt ön med ungefär rät vinkel mot strandlinjen. Den andra 
mätstationen hamnade följaktligen ungefär halvvägs över till den östra strandlinjen. 
För enkelhetens skull används skogen mätstation respektive strandens mätstation för 
att hänvisa till mätstationen mitt på ön respektive mätstationen vid strandlinjen. Med 
skogens respektive strandens lufttemperatur, eller skogstemperaturen respektive 
strandtemperaturen, menas i allmänhet lufttemperaturen vid respektive mätstation. 

Från västra strandlinjen i riktning inåt ön är det till en börjar brant lutning som 
sakta planar ut ju längre inåt ön man kommer. Vid och mellan de båda 
mätstationerna är vegetationen mestadels gles skog som övergår i vass om man 
fortsätter i samma riktning bortåt östra strandlinjen. Vid strandens mätstation mättes 
även havstemperaturen. Se figur 13 i bilagan för en översiktsbild på platsen för 
strandlinjens mätstation. 

Temperatursensorerna behövde skyddas från regn och solinstrålning för att inte 
ge felaktiga resultat. Därför användes plywoodskivor upphängd i snören i trädgrenar 
som tak. Varje mätstations sensor placerades i en hushållsrulle inlindad i 
reflekterande tejp och hushållsrullen fästes under plywoodtaket. Ståltrådsstöttor runt 
sensorn användes för att försäkra att det fanns luft mellan insidan av hushållsrullen 
och sensorn. Sensorn för havstemperatur hölls ned några decimeter under 
vattenytan med hjälp av ett ankare och ett sänke. Havsdjupet där sensorn befann sig 
var ca 1,5 meter och djupet ökade snabbt med avstånd från strandlinjen. 
Mätstationernas loggrar placerades i loggerlåda tillsammans med batteri. Figur 14 
och 15 i bilagan är bilder på dessa mätstationer. 

Dessutom sattes en tredje mätstation upp för att mäta vind och solinstrålning. 
Mätutrustningen placerades på skorstenen på ett hustak för att minimera felkällor i 
form av hindrad vind och skymd sol. Solinstrålningsmätaren placerades horisontellt. 
Bild på mätstationen finns i bilagan; figur 16. 
 Dessa tre mätstationer samlade in data under hela mätperioden. Medelvärden av 
uppmätt data efter skanning varje sekund sparades i loggrarna var femtonde minut.  
 Eftersom lufttemperaturen har ett höjdberoende bestämdes höjdskillnaden mellan 
de båda temperturmätstationerna. Detta gjordes genom att mäta lufttrycket vid 
vardera station och sedan använda att 1 hPa lufttrycksskillnad motsvarar 8 meters 
höjdskillnad (SMHI, 2015b). På så sätt bestämdes höjdskillnaden mellan stationerna 
till ca 11 meter. 
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3.4 Profilmätningar 
I ett försök att stödja att resultaten inte bara gäller för diskreta mätpunkter utan även 
mer generellt förflyttades temperatursensor och logger från västra till östra 
strandlinjen vid ett antal tillfällen för att få fram spatialt kompletta temperaturprofiler. 
Förflyttningarna skedde genom att gå med konstant fart på små stigar i närheten av 
mätstationerna bärandes mätutrustningen. Ön var här knappt 300 meter bred. 
Lufttemperatururen skannades varje sekund och medelvärden sparades i loggern var 
femte sekund. Detta gjordes vid fem tillfällen den 24 april, kl. 10, 12, 14, 16 och 18. 
 Under denna dag var det mulet på förmiddagen men vid tolvtiden lättade molnen 
och det blev sol och moln om vartannat under resten av dagen. Vinden var nordlig 
och frisk, 3-6 m/s. 
 

3.5 Mätvärdesbehandling 
Insamlad mätdata behandlades med hjälp av Matlab. 
 För de stationära mätningarna korrigerades lufttemperaturerna efter höjdskillnad. 
Temperaturen i luft som hävs avtar med det torradiabatiska temperaturavtagandet, 
ca 0.01 ºC/m, så länge ingen kondensation sker (SMHI, 2015a). I denna 
undersökning användes det torradiabatiska temperaturavtagandet för att 
approximativt motverka lufttemperaturskillnader som uppstått på grund av 
höjdskillnader mellan mätstationerna. Höjdskillnaden, ca 11 meter, multiplicerades 
med torradiabaten vilket adderades till lufttemperaturen mitt på ön. Det är emellertid 
bara fråga om drygt 0,1 ºC. Det visade sig att temperaturkorrektionen inte var 
särskild nödvändig men den genomfördes ändå. 

Statistiska värden beräknades samt grafer ritades för att kunna besvara 
frågeställningar och utvärdera hypoteserna. Medelvärden, standardavvikelser, 
korrelationskoefficienter, kurvanpassningar med mer beräknades. För samtliga 
kurvanpassningar användes minstakvadratmetoden (Trauth, 2010). Mätningar dagtid 
(kl. 6-18) jämfördes med mätningar nattetid (kl. 18-6). Tidzonen GMT+1 användes för 
hela perioden. 

För att kvantifiera skillnaden mellan lufttemperatur och havstemperatur under 
mätperioden infördes begreppet havsDiff (ekvation 1), det vill säga medelvärdet av 
absolut differens mellan lufttemperatur och havstemperatur. Lufttemp och havstemp i 
ekvation 1 är tidsseriens mätvärden. 

 

               (   (                 )) (ekvation 1) 

 
Dygns-, dags- och nattmedelvärden avsattes mot mätperiodens tidpunkter för 

bättre överskådlighet än då fullständiga tidsserier avsätts, där dygnsmedelvärden 
baserades på medelvärden för samtliga mätningar under dygnet, dagsmedelvärden 
baserades på mätningar på dagtid (kl. 6-18) och nattmedelvärden baserades på 
mätningar på nattetid (kl. 18-6).  

Figurer över medeldygn skapades, där medelvärdet togs av samtliga mätningar 
som skett under samma tid på dygnet. På så sätt illustrerades mätvärdens generella 
variationer under ett dygn. 
 Mätvariabler avsattes mot varandra för att uppskatta samband mellan dem, och 
korrelationskoefficienter beräknades. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 
användes som korrelationskoefficient. Korrelationskoefficienten är ett tal mellan 
minus ett och ett som indikerar i vilken grad en linjär korrelation råder mellan två 
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variabler. En korrelationskoefficient i närheten av noll indikerar att ingen linjär 
korrelation förekommer. Om en korrelation förekommer innebär det att variablerna 
har ett beroende med varandra (Trauth, 2010). Korrelationskoefficienten kan besvara 
frågor i stil med; Om solinstrålningen ökar, kommer då lufttemperaturen följa med? 
 Korrelationskoefficienten är inte beroende av variablernas skala, det vill säga, den 
avslöjar ingenting om hur kännslig den ena variabeln är för förändringar hos den 
andra. Om en linjär anpassning görs mellan variablerna kommer 
korrelationskoefficienten indikera hur väl mätpunkterna följer den anpassade linjen 
men inte säga någonting om utseendet på denna linje, mer än om linjen har en 
positiv eller negativ lutning. I denna studie beräknades en linjärt anpassad linjes 
lutning (k-värde) för att ge en uppskattning om skillnader i kännslighet mellan olika 
variabelpar. 
 För profilmätningarna konverterades tid till sträcka för att tydligt visa att det är 
fråga om spatiala skillnader. Det antogs att sträckan från ena strandlinjen är linjär 
med tiden som passerat sedan profilen startade. 
 

4. Resultat 

4.1 Stationära mätningar 

4.1.1 Allmänna resultat  

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser samt havsDiff för temperaturmätningarna. 

 medel (ºC) std (ºC) havsDiff (ºC) 

Skog 3,97 2,56 1,79 

Strand 4,08 2,37 1,73 

Hav 3,02 0,98 0 

 
Tabell 1 visar statistisk data för temperaturmätningarna. Skog syftar på 
lufttemperaturen vid mätstationen mitt på ön, strand syftar på lufttemperaturen vid 
mätstationen vid strandlinjen och hav syftar på havstemperaturen. 

Havets medeltemperatur var lägst och skogens medeltemperatur var något lägre 
än strandens. Havets standardavvikelse var betydligt lägre än lufttemperaturernas 
och strandens lufttemperatur hade en lägre standardavvikelse än skogens. 
Skillnaden i standardavvikelse berättar att strandens lufttemperatur avvek mindre 
från sitt medelvärde och därmed var generellt sätt stabilare än skogens 
lufttemperatur. Strandens lufttemperatur hade en lägre havsDiff än skogens och låg 
följaktligen generellt sätt närmare havstemperaturen än vad skogens lufttemperatur 
gjorde.  

Figur 2 visar ett medeldygn för lufttemperaturer, havstemperatur och 
solinstrålning. Utifrån denna figur kan generella iakttagelser om dygnsvariationen 
göras. Under natten är det generellt sätt kallast i skogen. Solen går upp runt kl. 5 och 
ungefär samtidigt börjar lufttemperaturerna stiga. Skogens lufttemperatur stiger 
snabbare än strandens och blir snart högre än strandens. Vid kl. 12 når 
solinstrålningen sitt maximum och lite senare börjar lufttemperaturerna falla. 
Strandens lufttemperatur börjar falla senare än skogens. Solen går ned runt kl. 19 
och några timmar senare har strandens lufttemperatur fallit ned till havstemperaturen 
och planat ut. Skogens lufttemperatur faller istället förbi havstemperaturen innan den 
planar ut. Under natten sjunker lufttemperaturerna långsamt för att nå ett minimum 
när solen går upp. Figuren visar att strandens lufttemperatur generellt sätt ligger 
närmare havstemperaturen än vad skogens lufttemperatur gör. 
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Figur 2. Medeldygn för strandens och skogens lufttemperatur, havstemperatur och 
solinstrålning. 

 
Figur 3 visar dygnsmedelvärden till vänster, dags- och nattmedelvärden till höger, 

för de båda lufttemperaturerna under tidsperioden. På dagen är skogens 
lufttemperatur vanligen högst och på natten råder motsatsen vilket kurvorna samt 
medelvärdena i legenden visar. Standardavvikelsen mellan 
dygnsmedeltemperaturerna är störst i skogen. Detta gäller även för 
dagsmedelvärden men för nattmedelvärden är däremot standardavvikelsen i 
strandens lufttemperaturer större än skogens. Figur 3 visar även att 
lufttemperaturerna generellt sätt ökar under mätperioden, i synnerhet för 
dagsmedelvärden. 

 
Figur 3. Medelvärden för strandens och skogens lufttemperatur avsatta mot tid. Till vänster 
dygnsmedelvärden; medelvärden av samtliga mätningar under ett dygn. Till höger dags- 
respektive nattmedelvärden; medelvärden av mätningar som inträffade på dagtid (kl. 6-18) 
respektive nattetid (kl. 18-6). Totala medelvärden och standardavvikelser angivna i legenden. 
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Figur 4 visar hur den absoluta differensen mellan skogens och strandens 
lufttemperatur, havstemperatur, vindstyrka samt solinstrålning förändras under 
mätperioden. För överskådlighetens skull är det dygnsmedelvärden som visas. De 
kurvanpassade linjerna vittnar om att samtliga fyra variabler generellt sätt ökar under 
mätperioden. 

Figur 4. Dygnsmedelvärden för den absoluta differensen mellan strandens och skogens 
lufttemperatur (vänster), havstemperaturen (vänster), vindstyrkan (höger) samt 
solinstrålningen (höger). Linjära kurvanpassningar med minstakvadratmetoden. 

 
Fullständiga tidsserier för uppmätta luft- och havstemperaturer är avsatta i figur 17 

i bilagan. Även uppmätt solinstrålning presenteras i denna figur i form av 
dagsmedelvärden. 
 

4.1.2 Solinstrålningens temperaturpåverkan 

Figur 2 visar på att lufttemperatur ökar med solinstrålning. Figur 17 i bilagan visar på 
ett samband mellan solinstrålning och storleken på lufttemperaturens dygnsvariation, 
då perioden mellan 10/4 och 15/4 har ovanligt hög solinstrålning och även ovanligt 
stora temperaturskillnader mellan dag och natt. 
 Två medeldygn liknande figur 2 men baserade på mätningar från dygn med låg 
respektive hög solinstrålning framställs i figur 5. Hälften av mätperiodens dygn 
används till vardera medeldygn; den hälft med lägst respektive högst 
dygnsmedelsolinstrålning. Iakttagelser för generell dygnsvariation kan göras. Figuren 
antyder att dygn med hög solinstrålning har ett större temperaturspann än dygn med 
låg solinstrålning, i synnerhet för lufttemperaturen i skogen. På natten är 
lufttemperaturerna för dygn med låg solinstrålning stabil och ofta högre än 
havstemperaturen, i motsats till lufttemperaturerna på dygn med hög solinstrålning 
som minskar under hela natten och är lägre än havstemperaturen. På dagtid för dygn 
med hög solinstrålning stiger lufttemperaturerna hastigt på förmiddagen och sjunker 
hastigt på eftermiddagen. Havstemperaturen är generellt sätt högre på dagar med 
hög solinstrålning. 



10 
 
 

 
Figur 5. Medeldygn för lufttemperaturer, havstemperatur samt solinstrålning, baserade på 
mätningar från dygn med låg respektive hög dygnsmedelsolinstrålning. Temperaturspann 
och medelvärden angivna i legenden. 

 
 Figur 6 visar korrelationer mellan solinstrålning och lufttemperaturer. 
Lufttemperatur för strand och skog är avsatt mot solinstrålning från mätningar på 
dagtid. Solinstrålningen och lufttemperaturen vid en viss tidpunkt/ tidsintervall 
motsvarar ett kryss i denna figur och de röda linjerna är linjära kurvanpassningar. 

De två övre delfigurerna i figur 6 visar individuella mätvärden för varje mättidpunkt 
på dagtid. Här visar korrelationskoefficienten R på en måttlig positiv korrelation för 
såväl skogstemperaturen (övre, vänstra delfiguren) som strandtemperaturen (övre, 
högra delfiguren). R är runt 0,5 vilket antagligen kan ses som ett ganska starkt 
samband mellan variablerna i ett sammanhang som detta (Trauth, 2010). 
Korrelationen mellan solinstrålning och skogens lufttemperatur är starkare än 
korrelationen mellan solinstrålning och strandens lufttempertur, enligt 
korrelationskoefficienten. Kurvanpassningens lutning, det vill säga linjens k-värde, 
vittnar om hur känslig lufttemperaturen är för förändringar i solinstrålning, och 
skogstemperaturens delfigur (övre vänstra) visar på ett högre k-värde än 
strandtemperaturens delfigur (övre högra). 

I de två undre delfigurerna i figur 6 är dagsmedelvärden avsatta istället för 
individuella mätvärden, det vill säga medelvärden för hela dagen istället för 
medelvärden för 15-minutersintervall. Det blir följaktligen ett kryss för varje dygn. 
Även här visar korrelationskoefficienten R på en måttlig positiv korrelation för både 
skogstemperatur och strandtemperatur. Däremot är korrelationskoefficienten här lite 
högre för stranden, och det förekommer ingen skillnad i k-värde. 
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Figur 6. Korrelationer mellan solinstrålning och lufttemperaturer från dagtidsmätningar. 
Korrelationskoefficient R samt linjära anpassningens lutning k angivet. Linjär kurvanpassning 
med minstakvadratmetoden på formeln                                         . I 
de övre två delfigurerna är individuella mätvärden avsatta och i de under två delfigurerna är 
dagsmedelvärden avsatta. 

 

4.1.3 Vindens temperaturpåverkan 

Till att börja med presenteras ett medeldygn för vindhastighet och vindriktning i figur 
7. Figuren visar att vindstyrkan generellt sätt är störst mitt på dagen och lägst på 
kvällen samt att vindriktningen generellt sätt är sydlig på dagen och vrider mot öst på 
natten.  

 
Figur 7. Medeldygn för vindstyrka och vindriktning. 
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Figur 8 presenterar ett medeldygn för lufttemperaturer och vindstyrka baserat på 
dygn med svag respektive stark dygnsmedelvind. Av mätperiodens 34 dagar 
används de 17 med svagast respektive de 17 med starkast dygnsmedelvind. Figuren 
vittnar om att dagar med stark vind har mindre dygnsvariation i temperatur, det vill 
säga ett mindre temperaturspann. Nattetid är lufttemperaturerna högre på dagar med 
stark vind. 

 
Figur 8. Medeldygn för lufttemperaturer, havstemperatur samt vindstyrka baserade på 17 
dygn med svag respektive 17 dygn med stark medelvindstyrka. Med spann menas på 
temperaturspannet. 

 
Figur 9 är samma som figur 8 förutom att dygnsmedelvärden är baserade på endast 
sju dygn med lägst respektive sju dygn med högst dygnsmedelvind. Här är 
lufttemperaturen högre vid stark vind, både för natten och dagen.  

 
Figur 9. Medeldygn för lufttemperaturer, havstemperatur samt vindstyrka baserade på 7 
dygn med svag respektive 7 dygn med stark medelvindstyrka. Med spann menas på 
temperaturspannet, det vill säga skillnaden mellan max- och minvärdet. 
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Tabell 2 visar korrelationskoefficienter för vindstyrka samt solinstrålning tillsammans 
med olika varianter av lufttemperaturer. De flesta av dessa korrelationer är inte 
särskilt starka och i vissa fall förekommer ingen betydande korrelation alls (Trauth, 
2010). Tabellen är indelad i tre delsektioner med linjer mellan sig, där den första 
delsektionen visar korrelation mellan vindstyrka och lufttemperaturer och den andra 
visar korrelationen mellan vindstyrka och absoluta skillnader mellan strandens och 
skogens lufttemperatur. Slutligen visas korrelationen mellan vindstyrka och 
solinstrålning. Korrelationskoefficienter baserade på både individuella mätningar 
samt dygns-, dags- eller nattmedelvärden presenteras. 
 Den första delsektionen visar att korrelationen mellan vindstyrka och strandens 
lufttemperatur är starkare än korrelationen mellan vindstyrka och skogens 
lufttemperatur. Dessutom att korrelationen mellan vindstyrka och nattens 
lufttemperatur är starkare än korrelationen mellan vindstyrka och dagens 
lufttemperatur. 
 Den andra delsektionen visar att det inte råder någon tydlig korrelation mellan 
vindstyrka och absolut differens mellan skog- och strandtemperatur, annat än för 
vindstyrka och nattmedelvärden (tredje raden i delsektion två, värdet i parantes). 
 Korrelationen mellan vindstyrka och solinstrålning visar att det förekom ett visst 
samband mellan dessa variabler. 
 
Tabell 2. Korrelationskoefficienter R för korrelationer mellan vindstyrka och de varianter av 
lufttemperaturer samt solinstrålning som listas i den första kolumnen. Dag och natt innebär 
att endast mätningar som inträffade på dagen (kl. 6-18) respektive natten (kl. 18-6) används 
för beräkning av R. Dygn innebär att samtlig mätdata används. R-värden utan parantes är 
beräknade utifrån individuella mätvärden (15-minuters medelvärden). R-värden i parantes är 
beräknade utifrån dygns-, dags- eller nattmedelvärden beroende av radens specifikation. 
Enheten för vindstyrka är m/s, för temperaturer ºC och för solinstrålning W/m2. 

Korrelation (vindstyrka, …) R 

strandT, dygn 0,34 (0,35) 

skogT, dygn 0,33 (0,28) 

strandT, dag 0,25 (0,34) 

skogT, dag 0,22 (0.26) 

strandT, natt 0,29 (0,37) 

skogT, natt 0,26 (0,32) 

abs(strandT-skogT), dygn 0,13 (0,47) 

abs(strandT-skogT), dag 0,05 (-0,04) 

abs(strandT-skogT), natt 0,14 (0,49) 

solinstrålning 0,26 (0,24) 

 

4.1.4 Vindens påverkan på solens temperaturpåverkan 

Vind verkar ha en negativ påverkan på solens förmåga att höja lufttemperaturen, 
enligt figur 10. Här är solinstrålning avsatt mot lufttemperaturer för mätningar som 
inträffade på dagar med svag respektive stark medelvindstyrka. Hälften av 
mätperiodens dygn används till vardera vindintervall; den hälft med lägst respektive 
högst dygnsmedelvindstyrka. Korrelationskoefficienten samt den linjära 
anpassningens lutning är störst för skogstemperaturen på dagar med svag vind och 
minst för strandtemperaturen på dagar med stark vind. Det är tänkbart att solens 
förmåga att höja lufttemperaturen generellt sätt minskar i samma ordning. 
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Figur 10. Korrelationer mellan individuella mätningar av vindstyrka och lufttemperaturer 
baserat på dygn med svag respektive dygn med stark medelvindstyrka. Kurvanpassning med 
minstakvadratmetoden. 

 

4.2 Profilmätningar 
Figur 11 presenterar de fem lufttemperaturprofilerna från den 24 april. Kl. 10-profilen 
och kl. 18-profilen har de lägsta temperaturerna. Samtliga profiler förutom kl. 18-
profilen har en viss tendens att öka i temperatur vid mitten av profilen även om 
profilens maxtemperatur ofta inträffar vid ena strandlinjen. 

 
Figur 11. Temperaturprofiler från den 24 april vid olika tidpunkter. Samtliga profiler går längs 
samma sträcka; mellan Mefjärds västra och östra strandlinje. 

 

5. Diskussion 
Här tas iakttagelser av resultaten upp och bakomliggande orsaker diskuteras. 
Frågeställningar och hypoteser utreds med stöd från resultaten. Först och främst 
görs här några generella påpekanden om hur vissa resultat bör betraktas. 

Det första påpekandet gäller korrelationer mellan dygns-, dags och 
nattmedelvärden. Dessa är intressanta att studera för att se samband mellan 
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variabler på lite större skala. På så sätt speglas inte temporära fluktuationer och 
dygnsvariationer i korrelationen. Som ett exempel; korrelationen mellan individuella 
mätvärden för solinstrålning och lufttemperatur kan visa i vilket grad lufttemperaturen 
följer solinstrålningens dygnsvariation eller hur lufttemperaturen påverkas av ett moln 
som skymmer solen ett tag. Korrelationen mellan dagsmedelvärden kan istället visa i 
vilken grad luftens dagsmedeltemperatur påverkas av en mulen respektive en klar 
dag. Motsvarande för vindstyrka; korrelationen mellan dygnsmedelvärden visar inte 
temporära vindfluktuationers påverkan på lufttemperaturen, med istället vad en 
allmänt stilla eller blåsig dag har för effekt på dygnsmedeltemperaturen. 
 Nästa påpekande gäller korrelationskoefficienter och linjära anpassningars 
lutningar; statistiska värden som presenteras för att utvärdera korrelationen mellan 
två variabler. Korrelationskoefficienten, Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient, kan ibland kan vara missvisande. Generellt 
sätt minskar korrelationskoefficienten då man korrelerar med delmängder istället för 
hela mängder (Trauth, 2010). Därför bör inte korrelationer baserade på 
dygnsmätningar jämföras med korrelationer baserade på dags- eller nattmätningar, 
och inte heller korrelationer baserade på individuella mätningar med 
medelvärdskorrelationer. Detsamma gäller för linjära anpassningars lutningar. 
 Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient är dessutom mycket känslig för 
avvikande mätvärden vilka kan få en oproportionerligt stor inverkan. Även om det 
bara är fråga om en eller ett fåtal avvikande mätvärden kan dessa drastiskt förändra 
korrelationskoefficienten (Trauth, 2010). 
 

5.1 Hav 
En av de hypoteser som presenterades i inledningen var att en plats vid strandlinjen 
har en stabilare lufttemperatur än en plats mitt på ön. Detta eftersom havet ändrar 
temperatur långsamt och jämnar ut temperaturskillnader på platser i dess närhet. 
Tabell 1 antyder att hypotesen stämmer; Strandtemperaturen har en lägre 
standardavvikelse än skogstemperaturen och är därmed generellt sätt stabilare. 
Strandtemperaturen ligger generellt sätt närmare havstemperaturen än 
skogstemperaturen och det är troligt att strandtemperaturens stabilitet beror av att 
den influeras av havstemperaturen i högre grad än vad skogstemperaturen gör. 
Resultaten antyder följaktligen att det förekommer en skillnad i kontinentalitet mellan 
stranden och skogen. 
 Figur 2 visualiserar dessa slutsatser. Skogstemperaturen avviker från 
havstemperaturen i högre grad än vad strandtemperaturen gör, som därmed är 
stabilare. Skogens lufttemperatur är generellt sätt högre än strandens på 
förmiddagen och några timmar efter tolv men under resten av dygnet är 
strandtemperaturen högst. På natten värms strandtemperaturen av havet och faller 
inte lika lågt som i skogen. 
 

5.2 Sol 
Solinstrålning höjer lufttemperaturen, och skogens temperatur höjs mer intensivt än 
strandens, vilket figur 2 visar på. Skogens temperaturkurva liknar solinstrålningens 
mer än vad strandens gör då dess utseende är spetsigare. Figur 2 visar även att 
strandens temperatur är hög långt in på eftermiddagen och faller sedan hastigt i 
samband med att solen går ned. Skogens temperatur når sitt maximum tidigare och 
faller sedan ganska långsamt under hela eftermiddagen. En tänkbar förklaring är att 
skillnader i tidpunkter då solen är skymd förekommer mellan de båda mätstationerna. 
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Solen går upp i nordöst och lyser ofta ned mellan träden på mätstationen i skogen 
under morgon och förmiddag medan mätstationen vid öns västra strandlinje ligger i 
skugga fram till sen förmiddag. Efter klockan tolv är skogens mätstation vanligen i 
skugga, i synnerhet på sen eftermiddag och kväll, medan strandens ofta har sol ända 
fram till dess att solen går ned. På så sätt kan strandens temperatur hållas uppe fram 
till sen eftermiddag, i motsats till skogens. 
 Även figur 5 visar på större temperaturvariationer under dygn med hög 
solinstrålning, det vill säga klara dygn, i motsats till mulna. Figuren visar även att 
skillnaden mellan mulna och klara dygn är störst för skogstemperaturen då denna 
stiger kraftigt på klara dagar, vilket stödjer att skogens temperatur är känsligare för 
solinstrålningsskillnader än strandens. 
 Enligt de övre två delfigurerna i figur 6 är korrelationen mellan individuella 
mätningar av solinstrålning och lufttemperatur större för skogens än strandens 
temperatur. En förklaring är att strandtemperaturen influeras av havet och dess 
vindar i högre grad än skogstemperaturen och följer därför inte solinstrålningen lika 
tydligt som skogstemperaturen gör. Även den linjära anpassningens lutning är högre 
för skogstemperaturen (för individuella mätningar i figur 6), vilket stödjer att 
skogstemperaturen är känsligare än strandtemperaturen för skillnader i solinstrålning, 
det vill säga att solen värmer skogen mer än stranden. Havet kyler stranden på 
dagtid och värmer stranden på nattetid, och motverkar på så sätt solinstrålningens 
effekt. 
 De undre två delfigurerna i figur 6 visar dagsmedelvärden istället för individuella 
mätningar. Korrelationskoefficienterna samt de linjära anpassningarnas lutningar är 
positiva vilket pekar på att mycket moln ger ett lågt dagsmedelvärde för 
lufttemperaturen och mycket sol ger ett högt. Dagarna blir längre under våren och 
solinstrålningens dagsmedelvärde kommer öka på grund av det, så att låg 
solinstrålning innebär molniga dygn och hög solinstrålning innebär soliga är här ett 
grovt antagande. 

För korrelationen mellan dagsmedelvärden, figur 6, visar sig inte effekten att sol 
värmer skogen mer än stranden. En tänkbar förklaring kan vara att en klar och solig 
dag inte bara innebär värme i skogen utan också ofta en kall morgon, varmt vid 
lunchtid och en kall eftermiddag. Solinstrålning gör skogens temperaturkurva 
spetsigare medan strandens är bred, och deras dagsmedelvärden förändras på så 
sätt ganska lika. 
 

5.3 Vind 
En av hypoteserna i inledningen var att vind minskar temperaturskillnader på ön. 
Hypotesen inspirerades av vinds minskande effekt på urbana värmeöar genom ökat 
turbulent utbyte med omgivningen (se bakgrund). Denna studies resultat kan inte 
tydligt visa på att detta fenomen gäller, även om en viss liknande tendens verkar 
förekommer. 
 Figur 8 visar att både strandens och skogens lufttemperaturer är höga om det 
blåser på natten, utan att sjunka långt under havstemperaturen. Antagligen är 
nattens vindar ofta relativt varma; generellt sätt liknande havstemperaturen.  

Strandens temperatur verkar ha en viss tendens att öka mer än skogens med vind 
på natten vilket kan förklaras med att skogen skyddas från vind av terräng och 
vegetation i högre utsträckning. Att vind generellt sätt påverkar strandens temperatur 
mer än skogens har stöd i tabell 2, där korrelationen mellan vindstyrka och 
strandtemperatur är högre än mellan vindstyrka och skogstemperatur, för såväl 
individuella mätningar som dygns-, dags- och nattmedelvärden. 
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Mitt på dagen visar figur 8 på en viss tendens till mindre temperaturdifferens 
mellan skogs- och strandtemperaturen vid hård vind. En anledning kan vara att det 
turbulenta utbytet med omgivningen ökar, så som det är beskrivet för urbana 
värmeöar, och eftersom dagen generellt har höga vindstyrkor (figur 7) påverkas både 
strand och skog av vindens temperatur.  

Både strand och skog har något lägre temperaturer mitt på dagen vid hård vind 
enligt figur 8, vilket kan förklaras med att vinden minskar solens värmande effekt på 
lufttemperaturen. Detta har stöd i figur 10 som antyder just att vind har en negativ 
påverkan på solens förmåga att höja lufttemperaturen. En anledning till att 
temperaturen inte minskade mer på blåsiga dagar, samt att temperaturskillnaden 
mellan strand och skog inte var större på blåsiga dagar kan vara att hög vind till viss 
del även innebär mycket solinstrålning, enligt sista raden i tabell 2. 

Tabell 2 visar som nämnt att strandens temperatur påverkas mer av vind än 
skogens. Samtliga varianter av korrelationer mellan vindstyrka och strandtemperatur 
är högre än korrelationerna för vindstyrka och skogstemperatur. Tabell 2 antyder 
också att vind påverkar nattemperaturer mer än dagstemperaturer då samtliga 
varianter av korrelationer mellan vindstyrka och nattemperatur är högre än 
korrelationerna för vindstyrka och dagstemperatur. Detta kan förklaras med att 
lufttemperaturen huvudsakligen följer solen på dagen och vinden blir på så sätt 
mindre avgörande, i motsats till på natten då ingen solinstrålning förekommer. 

Vidare uppvisar samtliga rader i den första delsektionen i tabell 2 positiva 
korrelationskoefficienter. Detta kan tolkas som att lufttemperaturen alltid ökar med 
vind, på natten såväl som på dagen, för både stranden och skogen. Figur 8 antyder 
att detta inte stämmer; att dagars lufttemperatur snarare minskar med vind. En 
förklaring är korrelationskoefficientens stora känslighet för avvikande mätvärden som 
beskrivs i början av diskussionen. Figur 9 visar att under dygn med ovanligt hård vind 
är lufttemperaturen ovanligt hög, vilket exempelvis skulle kunna bero på varmfronter 
som drar förbi. I detta fall höjs lufttemperaturen på dagen med vind; höga avvikande 
värden som troligen drastiskt höjer korrelationskoefficienten och gör den positiv trots 
att dagens lufttemperatur annars ofta minskar med vind. 
 Den andra delsektionen i tabell 2 visar korrelationskoefficienter mellan vindstyrka 
och absolut differens i temperatur mellan strand och skog. Dessa korrelationer 
förefaller vara intressanta för att utvärdera hypotesen att vind minskar skillnaden 
mellan strandens och skogens temperatur. Dock visar dessa korrelationer inte på 
något tydligt samband mellan vind och lägre temperaturskillnader på dagen, varken 
för individuella mätningar eller dagsmedelvärden. En möjlig anledning att det 
förekommer skillnader i vilka tider på dagen som solinstrålningen är hög i skogen 
respektive på stranden, som nämnt tidigare i diskussionen. Figur 8 och 9 antyder att 
lufttemperaturerna på blåsiga dagar stiger som vanligt med solinstrålning på 
förmiddagen men att speciellt skogens temperatur faller drastiskt då platsen skuggas. 
Skillnader i de två temperaturkurvornas fluktuationer, toppar och dalar, är en tänkbar 
anledning till att korrelationerna i den andra delsektionen i tabell 2 inte visar på att 
vind minskar temperaturdifferensen mellan strand och skog på dagtid. 
 Figur 8 och 9 antyder att vind ökar temperaturskillnaden mellan strand och skog 
på natten, då strandens temperatur ökar med vind i högre grad än skogens. Detta 
återspeglar sig i den näst sista raden i tabell 2; vindstyrkans korrelation med absolut 
differens mellan strand- och skogstemperatur från mätningar på natten. En förklaring 
är att varma och svaga vindar sent på kvällen inte når skogen lika lätt som stranden. 

Slutligen påpekas att de uppmätta vindstyrkorna är lägre än man kunde väntat sig. 
Medelvärdet av samtliga vindmätningar är endast strax över 1 m/s och maximal 
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vindstyrka under mätperioden endast 4,8 m/s. Orsaken till detta är okänd. 
Vindstyrkans relativa skillnader verkar dock vara korrekta vilket är vad som är viktigt i 
denna studie. 
 

5.4 Temperaturprofiler 
Temperaturprofilerna i figur 11 antyder att lufttemperaturen fluktuerade mycket under 
dagen då profilerna togs. Vid kl. 10 stiger temperaturen långsamt mot öns mitt och 
sjunker sedan, men två timmar senare är temperaturen som högst vid västra 
strandlinjen, och kl. 16 är temperaturen som högst vid östra strandlinjen. Den 24/4 då 
mätningarna gjordes var en ganska blåsig dag med skiftande väder. Antagligen 
förekom slumpmässiga temperaturfluktuationer i samband med vindbyar, vilket kan 
förklara de stora skillnaderna mellan de olika temperaturprofilerna. Profilerna visar 
ändå på viss tendens till att lufttemperaturen ökar mot mitten av ön på dagen 
respektive minskar på kvällen, vilket stämmer väl överrens med de stationära 
mätningarnas temperaturmönster. På så sätt stärker temperaturprofilerna hypotesen 
att de temperaturmönster som de stationära mätningarna vittnar om inte bara gäller 
för diskreta mätpunkter utan även mer generellt på ön en aning. 
 

5.5 Vårens framfart 
Flera vårtecken finns i mätvärdena. Landet var generellt sätt varmare än havet enligt 
tabell 1. Lufttemperaturerna stiger enligt figur 3. Havets temperatur stiger och 
solinstrålningen ökar enligt figur 4. Dessutom ökar den absoluta 
temperaturdifferensen mellan stranden och skogen enligt figur 4. En förklaring är åter 
igen skillnader i landets och havets termiska egenskaper och faktumet att stranden 
influeras av havet mer än vad skogen gör. Dagarna blir längre under våren och 
landets temperatur svarar snabbast på den ökade solinstrålningen. Strandens 
temperatur kyls av det kalla havet och således ökar skillnaden till skogens 
temperatur. Så ökar också vinden, dagsbrisen, tillsammans med 
temperaturskillnaden mellan land och hav (figur 4). 
 

6. Slutsats 
Studien visar på att det förekommer skillnader i kontinentalitet på Mefjärd trots att det 
är en mycket liten ö. Strandens lufttemperatur var stabilare och generellt sätt 
närmare havstemperaturen än skogens lufttemperatur. I jämförelse mellan strandens 
och skogens lufttemperatur var skogens känsligast för skillnader i solinstrålning och 
strandens för skillnader i vindstyrka. Dessutom ökade temperaturdifferensen mellan 
strand och skog under mätperioden generellt sätt. I samband med att de 
huvudsakliga frågeställningarna om kontinentalitet utreddes var det möjligt att dra fler 
intressanta slutsatser, så som att vindstyrkan generellt sätt ökade under 
mätperioden. 
 

Tack 
Ett tack riktas här till Hans Bergström, meteorolog vid Institutionen för 
geovetenskaper i Uppsala, som varit min handledare under projektet. Även ett tack 
till kursansvarig Magnus Hellquist, för driv och engagemang; en förebild, inte bara 
akademiskt.  
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Bilaga 
 

 
Figur 12. Stockholms södra skärgård med Mefjärd i mitten. Stjärnan markerar platsen för 
studiens mätningar. (Karta samt kartdata från Google). 
 

 
Figur 13. Översikt över den plats på Mefjärd där strandlinjens mätstation var placerad. 
Mätstationen var placerad på bryggan i mitten av bilden och här mättes lufttemperatur och 
havstemperatur. (Fotograf: Martin Sellergren). 
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Figur 14. Mätstationen vid strandlinjen. Till vänster lufttemperaturmätning och till höger 
havstemperaturmätning. (Fotograf: Martin Sellergren). 
 

  
Figur 15. Mätstationen mitt på ön. Lufttemperaturmätning. Temperatursensorn placerad i 
hushållsrulle under plywoodtak. Till höger syns lådan där logger och batteri förvarades. 
(Fotograf: Martin Sellergren). 
 
 



22 
 
 

  
Figur 16. Mätstationen på hustaket. Vindanemometer och loggerlåda med 
solinstrålningsmätare på locket fastsurrat på skorsten. (Fotograf: Martin Sellergren). 
 

 
Figur 17. Fullständiga tidsserier för strandens och skogens lufttemperaturer samt 
havstemperaturen. Dygnsmedelvärden för solinstrålningen. Medelvärden, standardavvikelser 
samt havsDiff (se resultatdelen för definition) i legenden. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




