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Förord 
  
Klimatförändringarna är ett ämne som länge har intresserat oss båda. När Tina under våren 
2004 fick chans att göra sin praktik på solstrålningsenheten vid SMHI i Norrköping öppnades 
möjligheter för oss att få reda på mer om solens inverkan på klimatet.  
Eftersom vi båda är roade av statistik och tillsammans har läst miljöanalys I och II under 
hösten 2003 visste vi att vi tillsammans har bra förutsättningar att göra en bra statistisk studie 
om solens inverkan på klimatet.  
 
Till vår hjälp har vi haft en utmärkt handledare i Per Sandén som på ett elegant sätt har hjälpt 
oss vidare då vi kört fast och tappat tråden. Han har också varit ett stort stöd med sin gedigna 
kunskap inom statistik då vi tolkade de statistiska analyserna.  
 
En förutsättning för vårt arbete har naturligtvis varit Thomas Carlund som var Tinas 
handledare under praktikperioden vid SMHI, av honom fick vi tillgång till det datamaterial 
som behövdes för att studien skulle kunna genomföras och han har även varit tillgänglig för 
frågor. 
 
En annan viktig förutsättning för detta arbete är Miljövetarprogrammets problembaserade 
arbetssätt vilket vi har följt under arbetets gång. Under utbildningen har vi lärt oss att 
identifiera vilka relevanta kunskaper vi behöver för att gå vidare och hur vi ska söka den 
kunskapen. Tillsammans har vi diskuterat och bollat idéer och på så sätt kommit vidare. 
 
Vi vill tacka vår handledare Per Sandén för stöd och hjälp under arbetets gång och Thomas 
Carlund för det stora datamaterialet vi fick tillgång till.  
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Sammanfattning 
 
I denna studie görs ett försök att öka förståelsen kring hur den inkommande direkta 
solinstrålningen blir påverkad av de gaser och partiklar som finns i atmosfären. Studiens syfte 
är att se om det statistiskt går att detektera någon trend i SMHI s mätningar av direkt 
solinstrålning vid elva mätstationer i Sverige mellan åren 1983-2003. Här undersöks även om 
partikelhalten i luften har förändrats samt om en eventuell trend i direkt solinstrålning kan 
kopplas ihop med förändrade partikelhalter i luften under samma tidsperiod. Solens cykler 
och ett förändrat ozonskikt kopplas också samman med resultaten. 
 
Det finns säsongsvariation i datamaterialet av den direkta solinstrålningen och därför 
appliceras månadssummerade värden i Seasonal Mann Kendall test for trend som är 
fördelningsoberoende. För att se hur partiklar och direkt solinstrålning samvarierar görs 
korrelationstestet Kendall’s Tau i SPSS 11.5 for Windows. Valet av de variabler som 
undersöks gentemot direkt solinstrålning är baserat på tidigare forskning av vilka ämnen i 
atmosfären som kan ha en inverkan på den mängd solinstrålning som når jorden. De aerosoler 
och partiklar som används som jämförelsematerial (årsmedelvärden) är SO2, SO4, Sot, NO2 

och PM10 (partiklar<10µm). Mätdata av aerosoler och partiklar har hämtats från IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB vilka jämförs med solinstrålningsdata från SMHI. 
 
Resultatet från trendtestet för direkt solinstrålning visar att det finns en positiv trend vid 9 av 
11 undersökta stationer, solinstrålningen har ökat med 0,5 - 1,2 % år-1. 
Korrelationstesten mellan direkt solinstrålning och de olika undersökta partiklarna visar att då 
partikelhalten sjunker ökar den direkta solinstrålningen. Av de undersökta variablerna kan 
ökningen av solinstrålning till största delen förklaras med en minskad mängd sulfat- och 
sotpartiklar i atmosfären. Kvävedioxid uppges också som en bidragande faktor, dock liten då 
minskningen av kvävedioxid inte är så stor. Solens cykler och uttunning av ozonskiktet 
förklarar endast en mycket liten del av den ökade direkta solinstrålningen. 
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1 Inledning 
 
Växthuseffekten är ett begrepp de flesta blivit bekanta med. Över jordytan finns ett ca tusen 
kilometer tjockt gashölje, atmosfären. Atmosfären hänger intimt samman med livet på jorden 
där de båda ständigt påverkar varandra. Solinstrålningen mot jorden blir försvagad då den når 
atmosfären där en del av den sprids eller absorberas. Den absorberade energin hjälper till att 
värma planeten. Över jordytan som helhet råder det balans mellan den inkommande 
kortvågiga strålningen från rymden och den utgående långvågiga infraröda strålningen från 
jorden (Bogren m.fl., 1999) och det är detta som växthuseffekten handlar om. 
Strålningsbalansen är en dynamisk jämvikt som vid störning kan skapa ett nytt jämviktsläge. 
Medeltemperaturen på jordytan är cirka +15° C vilket är 30-35° varmare än vad det skulle ha 
varit utan de värmande växthusgaserna (Bolin, 1993). Om atmosfärens sammansättning 
förändras är det mycket svårt att förutsäga hur strålningsbalansen förändras (Engström m.fl., 
2000). 
 
Föroreningar orsakade av människan stannar i atmosfären och kan där förorsaka att 
strålningsbalansen förändras, vilket resulterar i en ökad växthuseffekt. Detta har FN: s 
klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tagit fasta på. De har gjort 
utsläppsscenarier och klimatbedömningar för hundra år framåt i tiden, där läggs antaganden in 
för hur atmosfärens sammansättning förändras beroende på utsläpp. Till år 2100 förutspås att 
det kommer att bli några grader högre medeltemperatur. Det pågår en internationell process 
för att begränsa utsläppen. FN:s klimatkonvention från konferensen i Rio de Janeiro 1992 är 
utformad som en ramkonvention där det fastställs att farlig klimatpåverkan ska undvikas. 
1997 enades de som anslutit sig till konventionen om utsläppsminskningar under specifika 
tidsintervall, i Kyotoprotokollet (Bernes, 2003).  
 
För Sveriges del har riksdagen antagit 15 miljömål för miljökvalitet i april 1999, ett av dessa 
handlar om luftföroreningar. Med hjälp av 4 nationella delmål ska halter av svaveldioxid, 
kvävedioxid, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen minska i luften. Dessa 
luftföroreningar påverkar hälsan negativt med luftrörsbesvär, cancer, allergier och även 
dödsfall som följd. I naturen skadas träd och jordbruksgrödor, likaså påskyndas nedbrytning 
av olika byggnadsmaterial (Naturvårdsverket, 2003).  
 
Sedan lång tid tillbaka har SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) mätt 
solinstrålning över Sverige. SMHI mäter en mängd parametrar. Direkt solinstrålning mäts då 
mätaren (pyrheliometer) fångar upp solinstrålning direkt från solen. Den fångar inte upp 
reflekterat eller spritt ljus från himlen utan följer solen automatiskt. Global solinstrålning är 
den totala solinstrålningen som kommer in mot en horisontell yta. Diffus solinstrålning är det 
ljus som kommer från himmel, moln och mark, alltså det reflekterade och spridda ljuset 
(Areskoug, 1999). Vid solstrålningsenheten på SMHI har forskare studerat solinstrålningsdata 
för åren 1983-1998. Nu finns det kontrollerade data med ett längre tidsintervall, 1983 –2003. 
I denna studie görs ett försök att öka förståelsen kring hur den inkommande solinstrålningen 
blir påverkad av de gaser och partiklar som finns i atmosfären. Det görs en statistisk 
undersökning av SMHIs mätningar av den direkta solinstrålningen. Har mängden 
absorberande partiklar i atmosfären förändrats? Kan en trend i solinstrålningen kopplas till en 
förändrad mängd absorberande partiklar och gaser i atmosfären?  
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2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att se om det finns någon trend i direkt solinstrålning i Sverige 
mellan 1983-2003.  
 
Den övergripande frågeställningen är:  
Kan en förändring av mätvärden från de elva mätstationerna för solinstrålningen i Sverige 
mellan åren 1983-2003 detekteras? 
 
Underfrågor: 
Har partikelhalten i luften förändrats under den studerade tidsperioden? 
Kan en eventuell trend i solinstrålningen kopplas ihop med partikelhalten i luften? 
 
Statistisk frågeställning: 
Finns det någon trend i solinstrålningsdatan från SMHI mellan åren 1983-2003? 
Finns det någon korrelation mellan partikelhalter i luft och direkt solinstrålning? 
 
3 Metod 
 
I detta arbete görs en kvantitativ studie genom en statistisk undersökning av direkt 
solinstrålningsdata över Sverige. Ett statistiskt test av datamaterialet är en väg att undvika att 
påträffa mönster som inte finns i materialet och att skilja en verklig trend från en slumpmässig 
variation. Trender som till viss del kan vara gömda i naturliga variationer kan på detta sätt 
hittas lättare (Grandin, 2002). 
I denna studie ifrågasätts inte riktigheten på mätvärden gjorda av SMHI och IVL Svenska 
Miljöinstitutet. 
 
3.1 Data från SMHI 
Direkt solinstrålningsdata kommer från Thomas Carlund som arbetar vid Solstrålningsenheten 
på SMHI. Vid 12 stationer runtom i Sverige mäts den direkta solinstrålningen med en Eppley 
NIP (Normal Incidence Pyrheliometer) som är monterad på en automatisk solsökare. 
Pyrheliometern mäter all direkt solinstrålning över 120 Wm-2 (Persson, 2000). Den mäter 
våglängder mellan 300 och 4000 nm (Carlund Personlig kommunikation, 2004). Den direkta 
solinstrålningsdatan är uppmätt med en upplösning på 6-min medelvärden, dessa är beräknade 
till timmedelvärden och automatiskt kvalitetskontrollerade (Persson, 2000), där saknade eller 
falska timvärden mellan åren 1983-1998 är ersatta med beräknade värden från en modell 
utvecklad och validerad av Davies m.fl. (1988). Medelprocenten av kalkylerade mätvärden 
per år är under 5 % för alla stationer. 1998 var dock medelprocenten av missade mätdata för 
alla stationer över 10 %, beroende på tekniska problem vid Kiruna station (Persson, 2001). 
För Stockholms del saknas julivärdena för år 1998.  Karlstad saknar mätvärden för april 1998 
och Växjö saknar värden för september 1996. För att undvika missförstånd om vilken 
parameter som är studerad i detta arbete är det viktigt att klargöra att det är direkt 
solinstrålningsdata som studeras och inget annat vilket senare kan jämföras med tidigare 
studier gjorda vid SMHI. 
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3.2 Val av stationer för direkt solinstrålning 
Av de tolv mätstationerna i landet studeras elva. Stationen 2129 Gunnarn flyttades under 
tidsintervallet till 2749 Borlänge. De båda har uteslutits då deras värden inte täcker hela 
tidsintervallet. De studerade stationerna är: 
 
2045: Kiruna 
2183:Luleå 
2283:Umeå 
2229:Östersund 

2415:Karlstad 
2483:Stockholm 
2071:Norrköping 
2513:Göteborg 

2091:Visby 
2641:Växjö 
2627:Lund. 

 
3.3 Bearbetning av direkt solinstrålningsdata   
En signifikansnivå (α) på 5 % har valts för alla tester som har utförts i detta arbete. 
Utgångspunkten är timmedelvärden av solinstrålningsdata från SMHI som summerats i 
Microsoft EXCEL för att få månadsvärden. Solinstrålningsdata visualiseras med boxplotar 
gjorda i SPSS 11.5 for Windows och i en graf gjord i EXCEL. Detta görs för att undersöka 
eventuell säsongsvariation i mätdata. 
 
3.4 Trendanalys 
Månadssummerade värden för direkt solinstrålning appliceras i Seasonal Mann-Kendall test 
for trend som är fördelningsoberoende enligt Hirsch m.fl. (1982) och Hirsch och Slack 
(1984). I trendtestet arbetas den naturliga säsongsvariationen bort från en riktig trend. Detta 
sker stationsvis. Lutningen för trenden räknas ut av Seasonal Kendall Slope Estimator (Hirsch 
m.fl.,1982). Förändringen av lutningen räknas ut i procent per år. Detta görs genom att 
årsmedianen av den direkta solinstrålningen för varje station delas med lutningen på 
trendkurvan av stationen.  
 
3.5 Hypotesprövning 
För att undersöka om det finns trender i datamaterialet över den direkta solinstrålningen måste 
en hypotesprövning ske. Utgående från resultatet av det statistiska testet måste ett beslut tas 
om att behålla eller förkasta en nollhypotes H0 (Helsel och Hirsch, 1992). H0 är att det inte 
finns någon trend i datamaterialet, den skillnad som uppkommer kan förklaras av slumpen. H0 

behålls om p-värdet ≥ 0.05 enligt den valda signifikansnivån (α). Den alternativa hypotesen 
H1 är att det finns en trend i datamaterialet, slumpen kan inte förklara skillnaden. Den antas 
om p-värdet är < 0,05 (Grandin, 2002). 
 
Enligt Weather och Cook (2000) finns en risk att göra två typer av fel: 
 
Typ I fel (α-risk): kan inträffa då H0 förkastats, då är sannolikheten (α) 5 % att förkasta en 
sann H0 (se en skillnad som inte finns), se Tabell 1. 
 
Typ II fel (β-risk): kan inträffa då H0 behålls, då finns det en sannolikhet (β) att missa en 
skillnad som verkligen finns, se Tabell 1, med den effektstorleken som är vald med det givna 
datamaterialet. Om det inte finns någon trend i datamaterialet görs en styrkeanalys för att 
studera risken för att det har begåtts ett typ II fel. Styrkan i analysen är 1-β (Kraemer och 
Thiemann, 1987) vilket visas i Tabell 1. Att acceptera nollhypotesen är inte samma sak som 
att definitivt avfärda förekomst av trend, trenden är då inte så stor att det går att statistiskt  
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säkerställa, det finns inte tillräckligt med stöd för mothypotesen (Körner och Wahlgren, 
1998). 
 
 
Tabell 1: Visar vilka olika utfall som kan uppkomma i analysen (Helsel och Hirsch 1992). Här beskrivs fyra 
olika utfall beroende på om nollhypotesen behålls eller förkastas. 

Verkligt förhållande (egentligen okänt)  

H0 sann ”ingen trend” H0 falsk ”trend” 

H0 behålls 
(ingen trend) 

p-värde ≥ 0, 05 

Riktigt beslut 
1-α 

Typ II fel 
β 

Testets resultat 

H0 förkastas 
(trend) 

p-värde < 0, 05 

Typ I fel 
α 

Riktigt beslut 
1-β styrka 

 
 
3.6 Korrelation 
Korrelationstestet Kendall’s Tau utförs i SPSS 11.5 for Windows för att se om direkt 
solinstrålning och partiklar samvarierar. Kendall’s Tau mäter styrkan av monotona funktioner 
mellan variablerna, det är baserat på rangordning (Helsel och Hirsch, 1992). Testet mäter om 
variablerna påverkas av varandra, till exempel kan den ena variabeln öka då den andra 
minskar, eller om variablernas variationsmönster är helt oberoende av varandra. Testet kan 
naturligtvis inte avgöra om en samvariation verkligen finns utan det kan bara avgöra om 
datamaterialet i sig samvarierar (Helsel och Hirsch, 1992).  
 
3.7 Val av jämförelsevariabler och stationer 
Valet av de variabler som undersöks gentemot direkt solinstrålning är baserat på tidigare 
forskning av vilka ämnen i atmosfären som kan ha en inverkan på den mängd solinstrålning 
som når jorden (Seinfeld och Pandis, 1998). De aerosoler och partiklar som används som 
jämförelsematerial (årsmedelvärden) är SO2, SO4, Sot, NO2 och PM10. Mätdata av aerosoler 
och partiklar har hämtats från IVL Svenska Miljöinstitutet AB som sköter övervakningen av 
Konventionen om Långväga Gränsöverskridande Luftföroreningar på uppdrag av 
Naturvårdsverket (IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2004). Det görs två grafer som 
visualiserar årsmedelvärden för dessa jämförelsevariabler vid två stationer i landet. Mätdata 
av aerosoler, tillsammans med solinstrålningsdata från SMHI, analyseras i korrelationstestet 
och visualiseras i punktdiagram. För att kunna jämföra om aerosoler och partiklar har ökat 
eller minskat i takt med solinstrålningens ökning eller minskning har ett val gjorts bland de 
mätstationer som finns representerade på IVL. De stationer som är utvalda ligger inom samma 
kommun, län eller inom rimligt avstånd från SMHIs mätstationer. De utvalda jämförande 
stationerna visas nedan i Tabell 2. 
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Tabell 2: Jämförelsestationer vid korrelationstest och punktdiagram. I tabellen kan utläsas vilka sex 
partikelmätningsstationer från IVL Svenska Miljöinstitutet AB som jämförts mot sex mätstationer från SMHI.  

IVL mätstation SMHI mätstation 
Esrange i Kiruna kommun i Norrbotten 2045 Kiruna 
Bredkälen i Strömsunds kommun i 
Jämtland 

2229 Östersund 

Aspvreten i Nyköpings kommun i 
Södermanland 

2071 Norrköping 

Rörvik station i Kungsbacka kommun i 
Hallands län 

2513 Göteborg 

Hoburgen på Gotland 2091 Visby 
Vavihill i Svalövs kommun i Skåne 2627 Lund 

 
 
Vid IVL har samma mätmetod använts vid alla utvalda stationer för att få ett så rättvist 
resultat som möjligt. Sot finns inte med som miljödata från Aspvretens station däremot finns 
PM10 (partiklar < 10 µm). Antalet år mätningarna har gjorts skiljer sig till en viss del mellan 
stationerna. 
  
3.8 Hypotes för korrelationstest 
En hypotes har ställts upp för att undersöka om de jämförande variablerna korrelerar.  
H0 innebär att det inte finns någon korrelation alls och att punkterna ligger slumpmässigt 
spridda. H0 behålls om p-värdet ≥ 0,05. Den alternativa hypotesen H1 innebär att det finns en 
korrelation mellan de jämförda variablerna. Den antas då p-värdet < 0,05. 
Korrelationskoefficienten är styrkan i sambandet och den kan vara positiv eller negativ och 
kan variera mellan +1 och -1. När korrelationskoefficienten (ρ) = 0 finns det ingen korrelation 
och därmed ingen samvariation (Helsel och Hirsch, 1992). 
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4 Resultat 
 
4.1 Beskrivande statistik 
Figur 1 visar säsongsvariationen månadsvis i direkt solinstrålning vid stationen 2071 
Norrköping mellan åren 1983-2003. Under sommarmånaderna detekteras mer solinstrålning 
än under vintermånaderna. Maj är den månad som har mest solinstrålning, därefter följer juni 
och juli. I boxplotarna kan utläsas att mätvärdenas fördelning inte följer normalfördelningen 
då det finns ett extremvärde och ”svansarna” inte är symmetriska. 
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Figur 1: Direkt solinstrålning i kWhm-2 för tidsperioden 1983-2003 i Norrköping. Tidsperioden är uppdelad på 
månader. N= totalantal observationer per månad.  I boxarna finns 50 % av mätvärdena, den svarta horisontella 
linjen visar medianen. Max- och min- värden visas genom svansarna som vardera innehåller 25 % av 
mätvärdena. Ringen över juli månad visar ett extremvärde.  
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En tydlig visualisering av säsongsvariationerna vid 2071 Norrköping över den studerade 
tidsperioden visas i Figur 2. Varje punkt i diagrammet motsvarar ett summerat månadsvärde 
av direkt solinstrålning. I diagrammet kan utläsas att det förekommer en säsongsvariation med 
lägre direkt solinstrålning under januari jämfört med maj-juli. Däremot kan det inte utläsas 
om det finns någon trend (positiv eller negativ) för den direkta solinstrålningen över åren 
1983-2003. 
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Figur 2: Den direkta solinstrålningen  i kWhm-2 från station 2071 Norrköping under åren 1983-2003. X-axeln 
visar tidsserien från år 1983-2003.  
 
 
4.2 Trendanalyser stationsvis 
Resultaten från Seasonal Mann-Kendall test for trend presenteras i Tabell 3. I tabellen 
framkommer att Kiruna och Karlstad har ett p-värde ≥ 0,05 och därmed behålles H0 som säger 
att det inte är statistiskt bevisat att det finns en trend. För dessa stationer undersöks styrkan i 
testen för att undersöka risken att ett typ II fel har begåtts (se Tabell 1). För resterande 
stationer förkastas H0 då p-värdena är < 0,05 och den alternativa hypotesen H1 antas. Där 
finns en trend och då lutningen på trendlinjen är positiv för alla stationerna antas det att den 
direkta solinstrålningen har ökat med en förändring mellan 0,5-1,2 % år-1 (se Tabell 3). 
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Tabell 3: Trendanalysresultat enligt Seasonal Mann-Kendall test for trend. I tabellen presenteras alla studerade 
stationer. n = antal observationer och p-värdet är sannolikheten för H0. Lutning = förändring i Whm-2 år -1 på 
trendlinjen. Medianen är medianen av den direkta solinstrålningen för alla år uttryckt i enheten Whm-2 år -1. 
Förändringen i % år -1 är kvoten av Lutning och Median. I tabellen kan utläsas vilka stationer som har visat en 
signifikant trend (markerade med fet stil). 
Station n p-värde Lutning Median Förändring 

i % år -1 
2045 Kiruna 252 0,209 5671 7903302 0,07 
2183 Luleå 252 0,049 56430 10254544 0,6 
2283 Umeå 252 0,027 55200 10246817 0,5 
2229 Östersund 252 0,012 59911 8867494 0,7 
2415 Karlstad 251 0,056 55535 10848529 0,5 
2483 Stockholm 251 0,018 82013 10122716 0,8 
2071 Norrköping 252 0,013 83510 10271586 0,8 
2513 Göteborg 252 0,019 60235 9525202 0,6 
2091 Visby 252 0,003 82380 11511104 0,7 
2641 Växjö 251 0,036 65831 8787349 0,7 
2627 Lund 252 0,006 109986 9289323 1,2 
 
 
4.3 Styrka 
Styrkan i studien är förmågan att påvisa en trend i materialet när det verkligen finns en trend.  
Med den valda signifikansnivån på 0.05 finns det 5 % risk att ett typ I fel begåtts för de 
stationer där H0 förkastats (se Tabell 1). När en trend inte är påvisad (p-värdet är ≥ 0,05) kan 
ett typ II fel uppkomma (se Tabell 1) (Helsel och Hirsch, 1992). I denna undersökning har en 
trend påvisats för de stationer som har en förändring i den direkta solinstrålningen med minst 
0,5 % per år (se Tabell 3). För Karlstads del är p-värdet lite större än 0,05, men förändringen i 
% per år är 0,5 %. 
 
4.4 Aerosoler 
För att titta närmare på aerosoler och deras påverkan på solinstrålningen är det nödvändigt att 
ha en uppfattning om hur mängden aerosoler har varierat i Sverige över den studerade tiden. 
Figur 3 och Figur 4 visualiserar detta. Båda graferna visar en minskning av de uppmätta 
aerosolerna. Halten av de uppmätta aerosolerna skiljer sig markant mellan Skåne och 
Jämtland vilket framkommer av de olika graderingarna av Y-axlarna. Det är en högre halt 
aerosoler i luften i södra Sverige jämfört med norra Sverige. 
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Bredkälen Jämtland SO2, SO4, Sot och NO2 under år 1983-2002
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Figur 3: Visar årsmedelhalter av SO2, SO4, NO2, och Sot i luft vid Bredkälens station i Strömsund, Jämtland 
under åren 1983-2002.  
 
 

Vavihill Skåne SO2, SO4, Sot, NO2 under år 1985-2002
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Figur 4: Visar årsmedelhalter för SO2, SO4, NO2, och Sot i luft vid Vavihills station i Svalöv, Skåne län under 
åren 1985-2002. I tabellen kan även utläsas att det saknas årsmedelvärden för SO2 och sot 1986.  
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4.5 Korrelation 
Resultatet av korrelationstestet Kendall´s Tau presenteras i Tabellerna 4-8.  
Nollhypotesen avfärdas i de fall där p-värdet < 0,05. I de fall där nollhypotesen avfärdats har 
p-värdena markerats med fetare stil i tabellerna. 
 
SO2 : 
Resultatet av korrelationen mellan svaveldioxid och direkt solinstrålning (Tabell 4) visar att 
av sex stationer är det tre som har uppvisat en signifikant korrelation nämligen 2045 Kiruna, 
2091 Visby och 2627 Lund. Alla sex stationer visar en negativ korrelationskoefficient vilket 
tyder på att då svaveldioxiden minskar ökar den direkta solinstrålningen. 
 
 
Tabell 4: Resultat av korrelationstest i Kendall´s Tau för svaveldioxid och direkt solinstrålning. Antalet 
observationer = n. p-värdet är sannolikheten för H0. Korrelationskoefficient är styrkan i sambandet, den kan vara 
positiv eller negativ och varierar mellan +1  och  –1. De stationer med p-värden som uppvisar signifikant 
korrelation är markerade med fet stil. 
Station n p-värde Korrelations- 

koefficient 
2045 Kiruna 8 0,048 - 0,571 
2229 Östersund 20 0,111 - 0,260 
2071 Norrköping 15 0,254 - 0,221 
2513 Göteborg 19 0,172 - 0,229 
2091 Visby 20 0,008 - 0,432 
2627 Lund 17 0,032 - 0,382 
 
 
För att visualisera korrelationen mellan svaveldioxid vid Hoburgen och direkt solinstrålning 
vid 2091 Visby visas ett punktdiagram i Figur 5.  
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Figur 5: Svaveldioxid vid Hoburgen mot direkt solinstrålning vid 2091 Visby station. Här kan utläsas hur 
variablerna samvarierar. 
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SO4 : 
Resultatet för korrelationstest i Tabell 5 visar en signifikant korrelation mellan sulfat och 
direkt solinstrålning vid 2091 Visby och 2627 Lund. Korrelationskoefficienten är negativ på 
alla stationer vilket tyder på att då koncentrationen av sulfat minskar i luften ökar den direkta 
solinstrålningen. 
 
 
Tabell 5: Resultat av korrelationstest i Kendall´s Tau för sulfat och direkt solinstrålning. Antalet observationer = 
n. p-värdet är sannolikheten för H0. Korrelationskoefficient är styrkan i sambandet, den kan vara positiv eller 
negativ och varierar mellan +1  och  –1. De stationer med p-värden som uppvisar signifikant korrelation är 
markerade med fet stil. 
Station n p-värde Korrelations- 

koefficient 
2045 Kiruna 7 0,068 - 0,586 
2229 Östersund 20 0,171 - 0,225 
2071 Norrköping 15 0,921 - 0,019 
2513 Göteborg 19 0,172 - 0,229 
2091 Visby 20 0,004 - 0,466 
2627 Lund 18 0,049 - 0,341 
 
 
En visualisering av korrelationen mellan sulfat vid Hoburgen och direkt solinstrålning vid 
2091 Visby visas i Figur 6. 
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Figur 6: Sulfat vid Hoburgen mot direkt solinstrålning vid 2091 Visby station. Här kan utläsas hur variablerna 
samvarierar. 
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NO2 : 
I Tabell 6 redovisas resultaten för korrelationen mellan kvävedioxid och direkt solinstrålning. 
2229 Östersund och 2513 Göteborg uppvisar en signifikant korrelation. 2071 Norrköping och 
2091 Visby uppvisar positiva korrelationskoefficienter vilket innebär en ökning av den direkta 
solinstrålningen då kvävedioxidhalten ökar. 2045 Kiruna, 2229 Östersund, 2513 Göteborg och 
slutligen 2627 Lund uppvisar negativa korrelationskoefficienter vilket indikerar att då 
kvävedioxiden minskar ökar den direkta solinstrålningen. 
 
 
Tabell 6: Resultat av korrelationstest i Kendall´s Tau  för kvävedioxid och direkt solinstrålning. Antalet 
observationer = n. p-värdet är sannolikheten för H0. Korrelationskoefficient är styrkan i sambandet, den kan vara 
positiv eller negativ och varierar mellan +1  och  –1. De stationer med p-värden som uppvisar signifikant 
korrelation är markerade med fet stil. 
 
Station n p-värde Korrelations- 

koefficient 
2045 Kiruna 7 0,068 - 0,586 
2229 Östersund 20 0,021 - 0,377 
2071 Norrköping 11 0,815 0,055 
2513 Göteborg 19 0,046 - 0,335 
2091 Visby 20 0,118 0,255 
2627 Lund 18 0,363 - 0,157 
 
 
Korrelationen mellan kvävedioxid vid Hoburgen och direkt solinstrålning vid 2091 Visby 
visualiseras i ett punktdiagram i Figur 7. 
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Figur 7: Kvävedioxid vid Hoburgen mot direkt solinstrålning vid 2091 Visby station. Här kan utläsas hur 
variablerna samvarierar. 
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Sot : 
Resultatet av korrelationstestet mellan sot och direkt solinstrålning (Tabell 7) visar att det 
finns en signifikant korrelation vid 2627 Lund. Alla de undersökta stationerna visar en negativ 
korrelationskoefficient vilket tyder på att då sothalten minskar ökar den direkta 
solinstrålningen. 
 
 
Tabell 7: Resultat av korrelationstest i Kendall´s Tau för sot och direkt solinstrålning.  Antalet observationer = 
n. p-värdet är sannolikheten för H0. Korrelationskoefficient är styrkan i sambandet, den kan vara positiv eller 
negativ och varierar mellan +1  och  –1. Den stationen med p-värde som uppvisar signifikant korrelation är 
markerad med fet stil. 
 
Station n p-värde Korrelations- 

koefficient 
2045 Kiruna 7 0,543 - 0,195 
2229 Östersund 20 0,474 - 0,118 
2513 Göteborg 19 0,208 - 0,211 
2091 Visby 19 0,100 - 0,275 
2627 Lund 17 0,039 - 0,368 
 
 
Figur 8 visualiserar hur korrelationen mellan sot vid Hoburgen och direkt solinstrålning vid 
2091 Visby ser ut. 
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Figur 8: Sot vid Hoburgen mot direkt solinstrålning vid 2091 Visby station. Här kan utläsas hur variablerna 
samvarierar. 
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PM10: 
Tabell 8 visar resultatet av korrelationstestet mellan PM10 och direkt solinstrålning. Testet 
visar inte en signifikant korrelation (p-värde >0,05). Korrelationskoefficienten är negativ och 
indikerar att då halten PM10 minskar, ökar den direkta solinstrålningen.  
 
 
Tabell 8: Resultat av korrelationstest i Kendall´s Tau för PM10 (partikel<10µm) och direkt solinstrålning. 
Antalet observationer = n. p-värdet är sannolikheten för H0. Korrelationskoefficient är styrkan i sambandet, den 
kan vara positiv eller negativ och varierar mellan +1  och  –1.  
Station n p-värde Korrelations- 

koefficient 
2071 Norrköping 10 0,369 - 0,225 
 
 
Figur 9 visualiserar korrelationen mellan PM10 vid Aspvreten och direkt solinstrålning vid 
2071 Norrköping.  
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Figur 9: PM10 (partikel < 10µm) mot direkt solinstrålning. Halterna av PM10 är uppmätta vid Aspvreten medan 
direkt solinstrålning är uppmätt vid station 2071 Norrköping. Här kan utläsas hur variablerna samvarierar. 
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5 Diskussion 
 
I denna studie har inte riktigheten i mätvärden från SMHI och de jämförande värdena från 
IVL ifrågasatts. Om till exempel mätinstrumenten har drivit under mätperioden eller olika 
personer har underhållit och läst av instrumenten kan detta ha påverkat resultaten. Det är dock 
känt att samma mätmetod har använts vid alla utvalda stationer för respektive variabel. Vid 
2045 Kiruna var det extremt lite solinstrålning 1998 då pyrheliometern inte fungerade korrekt. 
Detta anses dock inte ha påverkat resultatet av trendanalysen då det rör sig om ett litet antal 
värden jämfört med det stora hela. Likaså anses inte heller den månad som Stockholm, 
Karlstad och Växjö saknar påverka resultaten.  
 
Studien har inte beaktat luftfuktighet som enskild variabel vid korrelationstest. Vattenånga 
absorberar i intervallet 5,5 – 8,0 mikrometer vilket är våglängder som inte tas upp av 
pyrheliometern. En spridning av solljuset sker då solstrålarna träffar molnen som har bildats 
av vattenångan. Spridningen leder till minskad solinstrålning. 
 
Resultatet av Seasonal Mann Kendall test for trend visar en ökande trend av direkt 
solinstrålning med 0,5-1,2 % per år, vilket motsvarar 55200 – 109986 Whm-2 år –1, för 9 av 11 
undersökta stationer. Två stationer visar inte upp någon signifikant trend i direkt 
solinstrålning nämligen 2045 Kiruna och 2415 Karlstad. Karlstad uppvisar ändå en ökning på 
0,5 % år-1 vilket är detsamma som 2283 Umeå har uppvisat. Här dras slutsatsen att det är en 
ökande trend av direkt solinstrålning över större delen av Sverige. 
 
Tidigare forskning på samma material (Persson, 2004) har gjorts vid Solstrålningsenheten på 
SMHI. Där framkom att det är en ökad solinstrålning med 19 % vid alla stationerna i Sverige 
under 10 år och det förklaras med en minskad molnighet. 
 
Det som skiljer denna studie från Perssons studie mellan åren 1983-1998 är att här studeras en  
längre tidsperiod nämligen 1983-2003. Persson studerade medelårsvärden i direkt- global 
instrålning för samtliga stationer, denna studie baseras på samma utgångsvärden av den 
direkta solinstrålningen som sedan summerats till månadsvärden vid 11 olika stationer. Vidare 
har Persson använt sig av regression i sin studie vilket skiljer sig från denna studie som utgår 
från Seasonal Mann Kendall test for trend. Perssons förklaring att en minskad molnighet 
orsakar den ökade solinstrålningen utvecklas i denna studie då orsaken till molnbildningen 
studeras. 
 
För att analysera vad som kan ha påverkat resultaten i denna studie har Milankovitch cykler, 
solen och atmosfären studerats. 
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5.1 Milankovitch cykler   
Den serbiske matematikern Milankovitch beskrev redan 1920 de tre klimatiska cyklerna 
orsakade av jordens bana runt solen. 

 Jordens bana runt solen växlar från att vara nästan cirkulär till att vara mer elliptisk 
med en period på 100 000 år.  
 Jordaxelns lutning förändras med 2,5 ° (22,0-24,5°) under en period av 41 000 år. Ju 

mindre lutning jordaxeln har desto mindre årstidsvariation blir det mellan sommar och 
vinter på högre latituder. 
 Eftersom jordaxelns riktning förändras medför det att tidpunkten då jorden är närmast 

solen förskjuts lite från år till år. Nu är jorden närmast solen i januari men med en 
period på 19 000-24 000 år förskjuts på en given punkt de tider då sommar och vinter 
infaller (Seinfeld och Pandis, 1998). 

 
Den totala mängden solinstrålning påverkas inte av jordaxelns lutningsförhållanden. Den 
påverkas inte heller av förändringarna av den tidpunkt då jorden är närmast solen, vilket bara 
påverkar fördelningen av energi i tid och rum. Det som kan påverka den totala mängden 
solinstrålning är förändringarna av den elliptiska banan runt solen men det är en cykel med en 
period av 100 000 år. Detta torde inte synas i denna studie eftersom variationen i instrålning 
är ungefär 1 ‰ för hela perioden (Bogren m.fl., 1999).  
 
5.2 Solen  
Den energi som driver jordens biologiska, geofysiska och geokemiska processer kommer från 
solen i form av strålning. Vädret och klimatet styrs av solen.  Solen sänder ut energi 
kontinuerligt i alla riktningar i rymden i form av fotoner i olika våglängder där de korta 
våglängderna har den högsta energin (Graedel och Crutzen, 1992). Energin (strålningen) är 
elektromagnetiska vågrörelser med en mycket stor spännvidd, från korta gammastrålar med 
en våglängd på 1 * 10-12 m till långa radiovågor med våglängder som är längre än etthundra 
meter. Den mesta delen (99 %) av strålningen är kortvågig strålning mellan 0,15 –4,0 µm 
(150-400 nm). Ultraviolett strålning (UV-Strålning) är våglängder kortare än 0,40  µm vilket 
motsvarar 9 % av strålningen från solen (Bogren, 1999). UV-ljuset har en mycket hög energi 
per foton och kan orsaka skada och påverka biologiskt material på flera sätt. Den strålning 
som solen utsänder, emitterar, har inte samma spektrum som den strålning som når jorden. 
Detta beror på att en del strålning absorberas (upptas) i atmosfären (Graedel och Crutzen, 
1992). Som tidigare nämnts mäter pyrheliometrarna vid SMHI våglängder mellan 300-4000 
nm. 
 
Solens ljusstyrka är inte konstant beroende på att det finns solfläckar på solytan som varierar i 
tämligen regelbundna cykler med en höjdpunkt på vart elfte år. Detta medför en viss 
förhöjning av energiutstrålning från solen (Bernes, 2003). För perioden 1979-1990 har det 
uppmätts en variation i total solinstrålning med ungefär 0,1 % (Seinfeld och Pandis, 1998) 
vilket är 0,0009 % år-1. 0,1 % är alldeles för lite för att helt förklara den ökade trenden i direkt 
solinstrålning i denna studie. Den förhöjda energiutstrålningen från solen förklarar bara 
0,0009 % ökning av solinstrålning per år. 
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5.3 Atmosfären 
För att få en förståelse för vad som händer då solstrålningen tränger in i atmosfären på vägen 
till jordytan visualiseras atmosfärens struktur i Figur 10. När solinstrålningen når atmosfären 
blir den försvagad då den sprids eller absorberas. De viktigaste gaserna för dessa processer i 
atmosfären är kvävgas, syrgas, vattenånga, koldioxid och ozon. (Bogren m.fl., 1999) 
Atmosfären är uppbyggd av olika skikt, sett från rymden är Termosfären det yttersta skiktet, 
följt av Mesosfären, Stratosfären och närmast jordytan Troposfären (vilket visas i Figur 10).  
I atmosfären finns aerosoler, vilka definieras av Bogren m.fl. (1999) som ”mycket små 
luftburna partiklar eller vätskedroppar”. De kan vara från några få nm till tiotalet µm i 
diameter (Seinfeld och Pandis, 1998). Dessa atomer och molekyler i atmosfären är olika 
effektiva och de absorberar olika våglängder (Graedel och Crutzen, 1992). Ju högre upp i 
atmosfären desto färre partiklar förekommer. De allra flesta, 75 % finns i Troposfären. Då 
solens strålar kommer in i Termosfären (se Figur 10) absorberas våglängder under 190 nm av 
kvävemolekyler; N2 eller syremolekyler; O2, alternativt av kväveatomer; N eller syreatomer; 
O. I Stratopausen sönderdelas syremolekylen, O2 av de våglängder som är kortare än 240 nm. 
Här kan en atom O och en O2 molekyl reagera till att bli ett treatomigt syre O3 som även 
kallas ozon. Det skapas ideligen nytt ozon i atmosfären. På något lägre höjd i stratosfären 
sönderdelas ozon genom en absorption av våglängder kortare än 300 nm. Ozon både bildas 
och sönderdelas i stratosfären och i båda fallen absorberas UV-strålning. 
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Figur 10: En visualisering av atmosfärens struktur (Fakta hämtad från Bogren m.fl., 1999 och Graedel och 
Crutzen, 1997) 
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Sedan 1970-talet har en minskning av stratosfäriskt ozon uppmärksammats (Seinfeld och 
Pandis, 1998). En anledning till detta är ozonnedbrytande gaser CFC, klorfluorkarboner 
(CFC- gaserna är även växthusgaser som absorberar IR-strålning). Dessa förekommer inte 
naturligt i stratosfären då de är konstruerade av människan (de används i frys och 
kylanläggningar). Efterhand har dessa läckt ut i atmosfären och tagit sig upp till stratosfären. 
Dessa CFC-gaser har en mycket lång uppehållstid i atmosfären med en livslängd på upp till 
1700 år. Redan 1987 gjordes internationella överenskommelser om minskning av 
användningen av CFC (Areskoug, 1999). CFC-gaserna ersattes med HCFC 
(klorfluorkolväten) men då de också är ozonnedbrytande har de efterhand ersatts med HFC 
(fluorkolväten) som inte påverkar ozonet. Så länge som CFC och HCFC finns kvar i 
atmosfären kommer de att påverka ozonskiktet negativt (Bernes, 2003). Enligt Seinfeld och 
Pandis (1998) leder en 1 % minskning av stratosfäriskt ozon till en 2 % ökning av 
solinstrålningen. SMHI och Naturvårdsverket redovisar en månatlig avvikelse i % av 
totalozon för Norrköping och Vindeln. Där visas en linjär trend för ozonhalten under 
tidsperioden 1988-2003 på –0,3 %. (SMHI, Naturvårdsverket, 2003) Detta skulle leda till en 
ökning av solinstrålningen med 0,6 % under 16 år eller 0,037 % per år. Minskningen av ozon 
kan för denna studie endast förklara en mycket liten del av den ökade trenden i direkt 
solinstrålning. 
 
 
5.3.1. Aerosoler i atmosfären 
Mängden aerosoler har varierat i Sverige över den studerade tiden vilket tydligt framkommer i 
Figur 3 och 4. Den högre halten aerosoler i luften i södra Sverige jämfört med norra Sverige 
beror till viss del på de stora utsläppen från folk och industritäta områden i Europa. (Bernes, 
2003). I slutet av den studerade tiden är en minskning av aerosolhalterna tydlig. För att se hur 
dessa har påverkat den direkta solinstrålningen måste de diskuteras var för sig. 
  
 
Sulfat, SO4  
Vid förbränning av svavelhaltiga fossila bränslen bildas Svaveldioxid (SO2), i luften ombildas 
dessa till sulfatpartiklar (SO4) vilka gör luften disig och solinstrålningen sprids. Sulfatpartiklar 
i luften fungerar som kondensationskärnor, molndroppsbildare. De bildade molndropparna 
gör molnen mer vita och ökar därmed molnens albedo, reflekterat ljus i förhållande till 
inkommande mängd ljus (Bolin, 1993). 
 
Sverige har länge arbetat med att minska svavelutsläppen. Omkring 1970 hejdade Sverige en 
ökning av utsläppen genom att begränsa svavelhalten i kol och olja. 1985 kom den första 
internationella överenskommelsen om begränsningar av svavelutsläpp i 
Helsingforsprotokollet (Bernes, 2001). 1999 undertecknade Sverige 1999 års 
Göteborgsprotokoll.  Protokollet handlar om att minska försurning, övergödning och 
marknära ozon (Naturvårdsverket, 2002). 
 
Halten sulfatbildande partiklar i luft varierar beroende på latitud. Ju närmare Centraleuropa 
sulfatpartiklarna är uppmätta desto högre halter i luften har de uppvisat. Förändringar i 
solinstrålning pga reflektion av SO4 i atmosfären ger en minskad solinstrålning med 3 Wm-2 
(13140 Whm-2) för södra Sverige och 2 Wm-2 (8760 Whm-2) för norra Sverige (Charlson 
m.fl., 1991). Antal Whm-2 är uträknat på ett medeltal av antal soltimmar med 12 h per dygn. I 
graferna i Figur 3 och 4 kan utläsas att SO2 och SO4

 har minskat överlag i Sverige. Vid en 
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korrelation mellan SO2 och direkt solinstrålning och mellan SO4 och direkt solinstrålning kan 
en samvariation urskiljas för 2045 Kiruna (SO2), 2091 Visby och 2627 Lund, vilket kan 
utläsas i Tabell 4 och 5. Då de minskade halterna SO2 och SO4 ökar den direkta 
solinstrålningen (se Figur 5 och 6), antas här att de negativa korrelationskoefficienterna (se 
Tabell 4 och 5) som alla stationerna uppvisar kan förklara en del av ökningen av den direkta 
solinstrålningen över Sverige.  
 
Kvävedioxid, NO2 
NO2 absorberar solinstrålning i ett spektrum mellan 300-370 nm i troposfären (Seinfeld och 
Pandis, 1998). Eftersom NO2 absorberar solinstrålning i det spektrat som uppmäts av 
pyrheliometern borde en minskning av kvävedioxid i luften leda till en ökad solinstrålning. I 
Tabell 6 kan utläsas att för 2229 Östersund och 2513 Göteborg finns en samvariation mellan 
NO2 och direkt solinstrålning. När kvävedioxidhalten minskar, ökar den direkta 
solinstrålningen, vilket den negativa korrelationskoefficienten visar. I samma tabell kan även 
utläsas att det finns två stationer av sex som uppvisar en positiv korrelationskoefficient, dessa 
är dock inte signifikanta (p-värdet >0,05). Antalet negativa korrelationskoefficienter 
överväger emellertid. Minskningen av halten kvävedioxid är inte särskilt stor över åren vilket 
kan ses i Figur 3 och 4. Den lilla minskning som framkommer torde inte göra så stor 
förändring i direkt solinstrålning i denna studie. 
 
Sot 
Sot från förbränning av biomassa har mindre partikelstorlek än sot från förbränning av fossila 
bränslen (organiska kolaerosoler). De mindre partiklarna kallas för svart kolaerosol och 
fungerar som molnbildare (Graedel och Crutzen, 1997). Dessa reflekterar solstrålarna och 
därmed minskar solinstrålningen. Figur 8 visar ett punktdiagram mellan sot och direkt 
solinstrålning på Gotland. Vid låga sothalter förekommer en hög direkt solinstrålning och 
tvärtom, detta stödjer antagandet att den direkta solinstrålningen ökar då halten sot minskar. 
Tabell 7 visar att av de fem korrelerade stationerna var det endast 2627 Lund som visade en 
samvariation. Korrelationskoefficienten är negativ för alla stationerna och det pekar på att när 
sothalten minskar, ökar den direkta solinstrålningen. Figur 3 och 4 visar hur sothalten har 
varierat med tiden, där framkommer att sotpartikelhalten har minskat ganska kraftigt under de 
studerade åren, kraftigast i södra Sverige. Det är sannolikt att den minskade halten sot i 
atmosfären är en del av förklaringen till den ökade direkta solinstrålningen. 
 
PM 10 
Partiklar uppträder i atmosfären i olika storlekar från ett par nm till tiotalet µm. Fina partiklar 
som är mindre än 10 µm kallas för PM10. Hit hör antropogena utsläpp som sulfater, nitrater, 
organiska ämnen, sot och damm (Naturvårdsverket, 2004). Vid ett korrelationstest framgår 
det att det inte är en samvariation mellan PM10 och direkt solinstrålning vid den undersökta 
stationen (Tabell 8), dock visar korrelationskoefficienten ett negativt värde vilket skulle 
innebära att det är en ökad solinstrålning vid minskad halt PM10. I ett punktdiagram mellan 
PM10 och den direkta solinstrålningen framkommer tydligt att minskade halter av PM10 ger 
en ökad mängd direkt solinstrålning (se Figur 9). Här krävs fler undersökta stationer för att ge 
ett säkert resultat.  
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5.4 Varför ingen trend i 2045 Kiruna? 
Kiruna uppvisade ingen trend i trendanalysen, men i korrelationstestet Kendall´s Tau mellan 
svaveldioxid och direkt solinstrålning framkom en samvariation med en negativ 
korrelationskoefficient. Eftersom 2045 Kiruna ligger högt upp i norr och redan från början av 
mätperioden hade låga halter av de uppmätta aerosolerna, kan det förklara att en minskad halt 
av dessa i atmosfären inte påverkat 2045 Kiruna lika mycket som de mätstationer längre 
söderut. Detta torde styrka antagandet att en minskad halt aerosoler är orsaken till den ökade 
solinstrålningen. 
 
5.5 Ökad solinstrålning i Sverige - Hur ser det ut globalt? 
Mark Peplow skriver i Nature Science 19 maj, 2004 att sedan 1950-talet har forskare 
observerat en global minskning med 2-4 % solinstrålning som når jordytan. Detta är orsakat 
av partiklar och moln i atmosfären som reflekterar ljuset (Peplow, 2004). I denna studie har en 
ökad solinstrålning detekterats i Sverige, bland annat på grund av minskade halter av sulfat 
och sot. Det verkar som om lagstiftningar och internationella samarbeten har gett resultat, i 
alla fall i Sverige. Globalt sett verkar det ännu finnas arbete att göra för att minska partiklarna. 
Vad gäller ozonminskningen och den lilla ökningen av solinstrålning som den resulterar i för 
Sveriges del, finns CFC och HCFC kvar i atmosfären mycket länge och det kan på lång sikt 
bidra till att det sker förändringar en lång tid framöver. 
 
De partiklar som minskar solinstrålningen globalt har en kylande verkan på klimatet och 
därmed fördröjs den uppvärmning av jorden som är förorsakad av växthusgaserna i 
atmosfären. Men det är en större fråga som inte behandlas i denna studie.  
 
5.6 Fortsatta studier 
Mer forskning behövs för att komma tillrätta med den invecklade strålningsbalansen. 
Mätningar kunde kanske göras över oceanerna för att få en bättre global tolkning av 
förändringarna eftersom oceanerna upptar så stor del av jordytan. Mängden vattenånga i 
atmosfären skulle kunna korreleras emot mängden solinstrålning för att studera eventuell 
förändring av dessa. Det behövs mer mätningar av fler aerosoler, detta gäller både lokalt och 
globalt. 
 
 
6 Slutsats 
 
I denna undersökning framkommer att den direkta solinstrålningen har ökat över större delen 
av Sverige under de studerade åren 1983-2003. Förändringen av direkt solinstrålning ligger i 
ett intervall av en ökning mellan 0,5-1,2 % år -1. Av de undersökta variablerna kan ökningen 
av solinstrålning förklaras med en minskad mängd sulfat- och sotpartiklar i atmosfären. 
Kvävedioxid uppges också som en bidragande faktor, dock liten då minskningen av 
kvävedioxid inte är så stor. Uttunning av ozonskiktet kan endast förklara en mycket liten del 
av den ökade direkta solinstrålningen. Detsamma gäller för solfläckar och för solens cykler 
som utgör en försvinnande liten del av ökningen. Kiruna uppvisar inte någon signifikant 
ökning, vilket till en viss del kan härledas till en låg partikelförekomst i atmosfären. 
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