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Den 18 maj 1980 nåddes världen av beske-
det att vulkanen Mount Saint Helens fått 
ett utbrott. 400 meter av vulkanens topp 
hade sprängts bort. Det är ett av de mest 
uppmärksammade vulkanutbrotten i sen 
tid och det finns åtskilliga fotografier från 
marken. Men, det är i bilder från rymden 
som den verkliga förödelsen blir uppenbar. 
1980 kunde vi inte titta på sådana bilder på 
en hemdator. Persondatorn presenterades 
för världen först året efter och det dröjde 
till mitten på 1990-talet innan Internet 
kunde bli var mans egendom. Den här arti-
keln handlar om användning av satellitbil-
der för inhämtning av information och hur 
du själv kan börja spana från rymden.

Idag är satellitbilder tillgängliga för alla 
som har en persondator uppkopplad på 
Internet och bilder både från marken och 
från rymden av Mt St Helens kan du lätt 
googla fram (länk 1). Det enklaste sättet att 
titta på satellitbilder är dock med program-
met Google Earth (GE), där satellitbilder 
ligger som bildbakgrund till annan geo-
grafisk information. Bildbakgrunden är en 
mosaik av olika bilder med en upplösning 
från ca 15 m till 1 m. Över mindre områ-
den finns också flygbilder och då kan man 
se decimeterstora detaljer. Utöver bilder 
används höjddata som gör det möjligt att 
titta på områden i snedperspektiv med bil-
den draperad på höjdmodellen. Program-
met GE har slagit igenom på ett fantastiskt 
sätt sedan det lanserades 2005 (länk 2).

fjärranalys – spaning från rymden

wolter arnberg

GE kan kallas ett visualiserings- och 
presentationsverktyg som också innehåller 
en stor mängd ortnamn vilket gör det lätt 
att hitta överallt i världen. Det finns också 
många fotografier från marken som kan 
nås genom att klicka på en symbol. Genom 
att dela upp informationen i logiska mäng-
der, lager eller kartskikt, så går det enkelt 
att välja vad som ska visas i programmet. 
Detta kan du själv nyttja genom att lägga 
till information och få den visad på en 
kartriktig bildbakgrund. Denna möjlighet 
gör programmet idealiskt för exempelvis 
räddningspersonal som vid en naturkata-
strof i ett område kan ha med sig program-
met i en bärbar dator på plats och få upp-
dateringar av information via satellitlänk 
från sin hemmabas.

Satellitbilderna i GE är inte är tagna vid 
samma tillfälle. De kan vara från olika år, 
olika tidpunkter på året och från olika sa-
telliter (se den nedre bilden i figur 1). Bild-
mosaiken ger intryck av en vanlig färgbild. 
Bilderna måste dock tolkas och det innebär 
att översätta bilddata till något som vi för-
står. Kartan är en enklare – schematiserad 
– bild med symboler som vi lärt oss och 
som kan läsas mycket snabbare än ett fo-
tografi. I kartan tillför vi också informa-
tion som inte kan erhållas ur ett fotografi, 
till exempel namn på platser och vägar. 
Att förstå bildbakgrunden på alla ställen i 
världen kan vara svårt och därför är alla 
fotografier som kan nås med ett klick till 
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stor hjälp. Det har blivit en sport att både 
upptäcka saker i GE, som flygande flyg-
plan, och att synas, till exempel logon för 
Kentucky Fried Chicken i Nevadaöknen. 
Men är det senare sanning (länk 3)? Det 
går också till exempel lätt att avslöja op-
timistiska avståndsbeskrivningar i semes-
terkataloger eller jämföra kartan i GE med 
hotellens kartskisser, osv. 

Fjärranalys är vetenskapen och ingen-
jörskonsten att skaffa information om ett 
objekt, område eller fenomen med en mät-
apparat som inte har kontakt med objektet, 
området eller fenomenet (för en definition 
se Lillesand, Kiefer & Chipman 2004:1). 
Den engelska termen är remote sensing 
som betyder känna av (uppfatta) på av-
stånd. Termen inbegriper inte bara mät-
ning utan också den efterföljande bearbet-
ningen och analysen av bilderna, därav den 
svenska termen. På franska talar man om 
att upptäcka något på avstånd (télédétec-
tion) och på tyska om fjärrekognoscering 
(Fernerkundung). I princip är det således 
fjärranalys när vi lyssnar på ljud eller tittar 
på någonting och förstår vad det är. Vi bru-
kar dock tala om fjärranalys när vi använ-
der lite större avstånd vid datainsamlingen, 
exempelvis från flygplan och satelliter, och 
utnyttjar det elektromagnetiska spektret. 
Den enklaste formen av fjärranalys är där-
för visuell tolkning av flyg- eller satellit-
bilder. 

Vid bildtolkning utnyttjar vi egenskaper 
som färg, form, relativ storlek, skugga, tex-
tur (en ytas grå- eller färgtonsvariationer), 
mönster (objektens rumsliga fördelning), 
läge i terrängen och vilka objekt som före-
kommer tillsammans. Vi behöver också ha 
en idé om vad vi kan förvänta oss att hitta 
i bilderna. Det innebär att vi utnyttjar vår 

förmåga till rumsligt tänkande. Det gjorde 
Selma Lagerlöf i »Nils Holgerssons under-
bara resa genom Sverige» (Lagerlöf 1906). 
Trots att Lagerlöf inte hade möjlighet att se 
Sverige från ovan, kunde hon ändå skriva 
som om hon flög över Sverige! Hon såg till 
exempel jättarnas trappsteg i Blekinge utan 
att ha tillgång till en modern topografisk 
karta eller digital höjdmodell; varför inte 
titta efter i GE? Det går visserligen också 
att åka vägen mellan Märserum och Hala-
hult för att få en uppfattning om detta (länk 
4), men vi måste översätta horisontella in-
tryck till hur de skulle uppfattas i fågelper-
spektiv. Varför inte lära mer om Sverige 
genom att göra Nils Holgerssons resa i GE 
med boken som reselektyr? Kanske utfor-
mad som en gissningstävlan om vilka plat-
ser som visas, se figur 1!

Att känna sina koordinater
Vid användning av fjärranalys är det vik-
tigt att veta var olika objekt är lokalisera-
de. Det görs med geografiska koordinater, 
dvs latitud och longitud. Nu räcker det inte 
med att bara säga lat/long, man måste de-
finiera hur detta sfäriska koordinatsystem 
är lokaliserat i jordklotet. Sjö- och luftfar-
ten var tidiga med att komma överens om 
ett gemensamt system för navigering, inte 
minst för att undvika kollisioner. Utgångs-
punkten för lat/long är centrum av en ellip-
soid vars stora och lilla axel är optimalt an-
passad till jordens form. Läget för jordens 
masscentrum, som har uppmätts genom att 
studera satelliters avvikelser från sina ba-
nor, och den anpassade ellipsoidens, känd 
som WGS84, centrumläge skiljer sig något 
åt. Sverige använde tidigare en annan el-
lipsoid och därför stämmer inte lat/long på 
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äldre kartor med moderna kartor – det är 
några hundra meters skillnad. 

När data visas på skärmen måste en 
kartprojektion användas. För att klara en 
inzoomning används ett vertikalt perspek-
tiv ungefär som i en flygkamera, vilket ger 
bilder i centralprojektion. I GE används 
däremot en variant som kallas ortogonal 
projektion (länk 5). Det innebär att alla 
ljusstrålar från jorden är parallella (per-
spektivpunkten är oändligt långt bort) och 
man tycker sig se på jorden från rymden. 
Projektionen tillåter bland annat att man 
kan simulera överflygning av ett område. 
När vi nu vet hur geografiska koordinater 
är definierade kan vi bestämma egna med 
hjälp av en GPS och använda dem för att 
leta upp området i GE. Förutsättningen är 
att också GPS:en är inställd på rätt så kallat 
geodetiskt datum, dvs WGS84.

Färgen är markens signatur
Även om visuell tolkning av satellitbilder 
ger mycket går det att få ut mer med kun-
skaper om hur elektromagnetisk strålning i 
olika våglängdsområden påverkas av olika 
material. Ljus är synlig elektromagnetisk 
strålning. Att gräsmattan är grön i ljuset 
från solen beror på att gräsets klorofyll ab-
sorberar blått och rött ljus. Det gröna ljuset 
reflekteras och därför kommer gräsmattan 
att upplevas grön. I början av 1900-talet 
kom man på att växter reflekterar starkt i 
våglängdsområdet strax utanför rött ljus 
i det nära infraröda området (länk 6). På 
1950-talet gjordes en färgfilm (IR-färg-
film) för att avslöja kamouflage med hjälp 
av växtdelar. När bladbärande buskar kapas 
av för att skyla något vissnar bladen och 
klorofyllet börjar brytas ned. Detta syns 
tydligt om man mäter kvoten mellan den 

Figur 1. Var är dessa bilder tagna? Den ned-
re bilden består av TruEarth-bild (färgad) 
och två QuickBird-bilder, alla från olika 
tidpunkter.
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reflekterande strålningen i rött och i nära 
infrarött. Det gör det möjligt att avslöja 
den typen av kamouflage. Förfarandet lik-
nar mycket spektrofotometri i laboratoriet 
där man löser ut färgämnen i växtmateria-
let och skickar en ljusstråle genom provet 
mot en detektor. Ljuset är uppdelat i smala 
spektralband och man mäter hur mycket 
ljus som transmitteras. I fjärranalys är 
ljuskällan solen och vi mäter den strålning 
som reflekteras. Skadad vegetation lämnar 
en strålningssignatur som skiljer sig från 
frisk. Problemet är dock att signalnivåerna 
blir försvinnande små när våglängdsområ-

dena minskas. De satellitinstrument som 
finns ombord på Landsat 7 och QuickBird, 
som vi ska behandla närmare här, mäter 
i ganska breda våglängdsområden eller 
band. 

Landsat med Enhanced Thematic 
Mapper Plus (ETM+)
I GE-bildens nedre del står bland annat 
TerraMetrics respektive DigitalGlobe (fi-
gur 2). Dessa namn refererar till företag 
som producerar data till den bild du ser i 
GE. En av TerraMetrics produkter är Tru-

Figur 2. Bildkällor i 
Google Earth.

Tabell 1. TrueEarth kartbild över jorden i projektionen kvadratisk plattkarta. 
Källa: TruEarth http://www.terrametrics.com (2008-06-25)
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Earthbilder med 15-meters globala satel-
litdata. TerraMetrics har immaterialrätten 
till den bearbetning av bilderna, som fått 
varumärket TruEarth, från instrumen-
tet ETM+ ombord på satelliten Landsat 7 
(länk 7). ETM+ är en sensor för att fånga 
svaga signaler av från jorden reflekterat 
ljus i olika våglängder. 

I tabell 1 visas en sammanställning av 
specifikationen för TruEarth. Bilden leve-
reras som en kvadratisk plattkarta, dvs i en 
kartprojektion där x-axeln representerar 
longituden och y-axeln latituden. Upplös-
ningen är 15 m nominellt vid ekvatorn. Vi 
polerna finns det 7 200 pixlar trots att dessa 
representerar en enda punkt i verkligheten. 
Positionsnoggrannheten har en standard-
avvikelse på 50 m och i skarvarna mellan 
bilderna kan du därför se misspassning av 
vägar med mera.

En av svårigheterna att få hel täckning 
av jorden är alla moln. Radar- och radio-
frekvenser tränger igenom moln, men lju-
set reflekteras starkt. Titta på himlen! Den 
är blå för att molekyler främst sprider det 
blå ljuset. Det är därför vi har blånande 
berg i horisonten. För att minska effekten 

av detta är det blå bandet hos ETM+ för-
skjutet till blågrönt våglängdsområde. Den 
långvågiga röda strålningen tränger lättare 
genom atmosfären. Därför är himlen röd 
vid solens upp- och nedgång. Att sikten är 
bättre genom atmosfären för långvågig sol-
strålning är också skälet till att använda IR-
känslig film för militärt spaningsändamål. 
Att molnen är vita beror på att de består av 
så små vattendroppar att de håller sig kvar 
i atmosfären och reflekterar mycket ljus. 
Du hittar säkert moln i GE. De täcker ef-
fektivt insynen på marken. Dessutom kom-
mer molnskuggan att bidra till att marken 
syns dåligt vid ena sidan av molnen. 

ETM+ mäter i 7 band (tabell 2) fördelat 
inom det synliga, nära-IR, två mellan-IR 
och ett termiskt band. Det pankromatiska 
bandet (ljusets våglängdsområde) har hög-
re rumslig upplösning. För att få färgbilder 
med den högre upplösningen används en 
teknik där färginformationen från band 1–
3 används för att göra en färgbild av band 7 
(motsvarar pankromatisk, svartvit, film).

ETM+-instrumentet är en svepradio-
meter (multispektral skanner). Den mäter 
i svep tvärs satellitbanan och satellitens rö-

Tabell 2. ETM+ 
spektralband. Källa: 
NASA http://geo.arc.
nasa.gov/sge/landsat/
l7.html (2008-06-25)   
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relse svarar för förflyttningen (se tabell 3). 
Förfarandet liknar det som sker i en vanlig 
kopiator där man kan se belysningen åka 
i en ledd samtidigt som papperet skannas 
elektroniskt i den andra.

QuickBird med sopborstkamera
Satelliten QuickBird sköts upp 2001 och 
är en kommersiell fjärranalyssatellit med 
en högupplösande så kallad pushbroomka-
mera med fotogrammetrisk kvalitet (länk 
8). »Sopborstkameran» (liknelsen syftar 
på att detektorerna sitter som borst på en 
bred sopborste) avbildar en bildlinjelång 
del av terrängen på detektorraden för varje 
band. Svepet sker elektroniskt till skillnad 
från ETM+ där svepet sker mekaniskt mot 
en detektor för varje band. Satellitens rö-
relse bygger upp bilden rad för rad i bägge 
fallen (länk 9). Satelliten går på en lägre 
bana än Landsat 7, på 450 km. Den rums-
liga upplösningen för det pankromatiska 
bandet är ca 70 cm i genomsnitt och den 
multispektrala 2,4 m med band i blågrönt 

(0,450–0,520 µm), gröngult (0,520–0,600 
µm), rött (0,630–0,690 µm) och nära-IR 
(0,760–0,900 µm). Den radiometriska upp-
lösningen är högre: bildvärdena ges i om-
fånget 0–2048 i stället för 0–255. Enheten 
är relativ radians och för att räkna om vär-
det till radians eller reflektion måste bilden 
kalibreras. Satelliten är lättrörlig och kan 
peka några grader i olika ritningar. Det gör 
att den kan återkomma till samma punkt 
med 1–3,5 dagars mellanrum. Låga satel-
litbanor ger emellertid kortlivade satelli-
ter och QuickBird har redan en ersättare i 
WorldView-1 som rymdsattes 2007.

Det osynliga blir synligt
För att utnyttja satellitdata optimalt an-
vänds bildbehandlingsprogram. De som 
har en digitalkamera har säkert fått något 
sådant program med kameran, till exempel 
någon »lättversion» av Photoshop. Satellit-
bilderna levereras i samma grundstruktur 
(raster) som används i digitalkameror, dvs i 
en matris av värden vars antal kan uttryckas 

Tabell 3. Landsat 7 Charactereristics. Källa: NASA http//geo.ark.nasa.gov/sge/land-
sat/17.html (2008-06-25)
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som produkten av rader och kolumner. Di-
gitalkameran gör en färdig färgbild direkt 
medan satellitbilder levereras som enskilda 
bilder för varje våglängdsband. 

Ett bildbehandlingsprogram kan dela 
upp en färgbild i kanaler – röd, grön och blå 
bild – som motsvarar banden hos sensorn. 
Visserligen är detta en mycket förenklad 
beskrivning av hur det egentligen fungerar, 
men principen kan utnyttjas för att separera 
färger i en bild av färgprover och sedan stu-
dera dessa i färgseparerade band. Genom 
att kasta om ordningen av banden kan man 
skapa en ny färgbild som ser annorlunda ut. 
Vid bildbehandling kan man därför skapa 
godtyckliga färgkombinationer för att göra 
bilderna lättare att tolka. För den som också 
vill fotografera i nära-IR-området finns möj-
ligheten att köpa billigaste digitalkameran 
och plocka bort det IR-blockerande filtret 
framför bildsensorn eller köpa en kamera 
utan IR-blockering från någon som konver-
terar en vanlig digitalkamera (länk 10). För 
att göra en färgkodad IR-färgbild måste man 
ha två kameror varav den ena är konverte-
rad till IR-kamera. I ett bildbehandlingspro-
gram går det sedan att koda om grönt band 
i blått, rött band i grönt och IR-bandet i rött 

för att simulera IR-färgfilm. För att få en bra 
bild måste kontrasten ofta justeras på de in-
dividuella banden. I sin korthet är detta en 
beskrivning på de inledande stegen i varje 
bildbehandling: att betrakta de individuella 
banden, se till att kontrasten är bra och se-
dan kombinera de tre band som verkar vara 
mest innehållsrika till en färgbild. Ögats 
färgupplösning är bäst i färgområdet mellan 
blått–purpur–rött. Det är skälet till att den 
friska vegetationen kodas röd i IR-färgfilm. 
Om vegetationen skadats kommer färgen 
att gå åt det blå hållet. Eftersom olika ty-
per av vegetation också uppvisar skillnader 
i förhållandet mellan det röda och nära-IR 
banden är det lättare att tolka vegetation i 
IR-färgbilder.

Att avbilda i ett våglängdsområde som 
vi inte kan se och visa bilden på skärm är 
att göra osynlig information synlig. Att ha 
tillgång till flera våglängdsområden ger 
mer information, men ögat är begränsat till 
blandningar av tre grundfärger. Ett sätt att 
använda all information är att låta alla band 
medverka i automatiserad klassning av bil-
den. Det görs med statistiska metoder och 
därefter tolkas resultatet för att reducera en 
mångfald klasser till några få begripliga.

Vilka orter visades i figur 1? Jo: Malmö 
med Öresundsbron i flygbilder (titta gärna 
i hög förstoring med Google Earth på 
Köpenhamn eller på tåget på bron), Gamla 
stan i Stockholm och dagbrottet i Kiruna. I 
den nedre vänstra delen av bilden finns lite 
snö och is kvar och vegetationssäsongen 
har inte riktigt startat.
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Egen spaning från rymden
Kan man göra detta själv? Javisst, fri pro-
gramvara, till exempel Bilko, kan hämtas 
från webben (länk 11). Förutom program-
vara finns också bra mini-lektioner. Sa-
tellitbilder kan hämtas från flera ställen 
– en bra start är USA:s geologiska un-
dersökning: http://landsat.usgs.gov/index.
php. Över Sverige har Lantmäteriverket 
en webbsida för att ladda ned kostnadsfria 
satellitbilder (länk 12). Försök hitta bilder 
som är geokodade så att de direkt kan läg-
gas in som en del av en kvadratisk platt-
karta eller bilder som använder samma 
projektion som terrängkartan (topogra-
fiska kartan).

Att bearbeta en satellitbild och ta med 
sig på semesterresan kan ge nya inblickar. 
Här visas ett exempel på en Landsatbild 
över Madeira. Figur 3–5 visar de enskilda 
banden och hur de är färgkodade för att 
kombineras till bilden i figur 6. I figur 7 
visas en kombination av gröngult, nära-IR 
och mellan-IR (band 7, blandning av re-

flekterad och termisk strålning). Termiska 
band mäter värmestrålning från marken 
och atmosfären. Den beror på olika mate-
rialegenskaper och varierar stort över dyg-
net men kan i vissa fall ge ytterligare in-
formation om terrängen. Mellan-IR visar 
en större andel av reflekterad solstrålning. 
På en ö med stora höjdskillnader som Ma-
deira framgår att vegetationen förändras 
mot öns höga centrum. Piren i Funchal 
syns på sydkusten i mitten av bilderna (fi-
gur 8). Den övre bilden motsvarar en IR-
färgbild. I den undre är informationen re-
ducerad till åtta klasser. Vid klassificering 
utnyttjas ofta bara färginformationen, an-
dra egenskaper som vi använder vid visu-
ell tolkning är svåra att hantera statistiskt. 
Visuell tolkning och klassificerade bilder 
kompletterar därför varandra.

De vanligaste satellitbilderna över jor-
den visar vädersystem. Det är data från 
satelliter som roterar med jordens hastig-
het över ekvatorn och som kontinuerligt 
skickar ned bilder. Tre sådana satelliter 
räcker för att få full täckning av jorden. 

Figur 3. Gröngult band kodat blått.
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Figur 4. Rött band kodat grönt.

Figur 5. Nära-IR kodat rött.

Figur 6. »IR-färgbild», kanalerna från figur 3, 4 och 5 kombinerade.
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Figur 8. IR-färgbild (detalj) och bilddata klassade i 8 klasser. Visuell tolkning och klass-
ning stödjer varandra.

Figur 7. Kombination av gröngult, nära-IR och mellan-IR.
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Upplösningen är ca 1 km, men det är fullt 
tillräckligt för många tillämpningar. Över-
vakning av algblomning i Östersjön är en 
sådan angelägen verksamhet. Informations-
centralen för Egentliga Östersjön finns på 
Länsstyrelsen i Stockholm och samarbete 
sker med SMHI som gör bearbetningar av 
satellitbilder som visar algblomning (länk 
13). Läs mer om detta på SMHIs webbsidor 
(länk 14) som ger en bra översikt över vilka 
typer av information som kan erhållas med 
rymdburna mätinstrument.

Fjärranalys och geografiska informa-
tionssystem (GIS) är som ler- och lång-
halm. När du kommit så här långt med en 
bearbetning av bilddata så finns ofta behov 
av att kombinera tolkade data med annan 
information. Då är det läge att också hämta 
hem ett GIS-program, exempelvis Map-
Window (länk 15), som ger möjlighet till 
visualisering av olika informationsmäng-
der enskilt eller samtidigt.

I dagstidningarna presenteras ofta sa-
tellitbilder när någon stor naturkatastrof 
eller annat uppseendeväckande inträffat. 
När exempelvis BBC News går ut med att 
arktiska isen »försvinner fort» går det ofta 
att härleda informationen och själv ta del 
av originalbilderna (länk 16). Fokus på kli-
matförändringar har gett fjärranalystekni-
ken en stark ställning genom sin möjlighet 
att täcka hela jorden med täta intervall. 
Genom att använda GIS-teknik kan mät-
ningarna visualiseras och förklaras. Till 
exempel kan man följa den tropiska cyklo-
nen Nargis färd 2008 mot Burma i Google 
Earth (länk 17). Portalen http://earthobser-

vatory.nasa.gov/ är för övrigt en bra fort-
sättning på tillämpningar med fjärranalys. 

Möjligheter i skolan
Globe är ett internationellt projekt som ett 
50-tal svenska skolor är anslutna till (www.
globe.gov). Idén är att genomföra naturve-
tenskapliga mätningar och dela med sig av 
resultaten. Det finns ett stort lärarmaterial 
framtaget och Institutionen för naturgeo-
grafi och kvartärgeologi, Stockholms uni-
versitet, har varit behjälplig med en kort-
kurs i fjärranalys för svenska lärare för att 
kunna använda satellitdata i detta projekt. 
I geografiutbildningen vid Stockholms 
universitet ger vi inblickar i hur fjärrana-
lys och GIS kan användas. Idag finns de 
tekniska resurserna för användning av 
fjärranalys och GIS i varje dator. Det som 
drivit utvecklingen är spel med häftig da-
torgrafik och behov att hämta hem filmer 
för visning på datorn. Det som krävs för 
att själv sätta igång och använda de resur-
ser som finns på nätet har dock ofta en hög 
tröskel. Visserligen säger sig våra studen-
ter vara vana vid datorer. De mailar, deltar 
i communities och chattar. Datorn har bli-
vit som telefonen – tekniken ska fungera 
men inte synas. Men bildbehandling och 
GIS-program fordrar lite större kännedom 
om hur data ska organiseras och hanteras 
om man själv ska arbeta med program 
och data. Du är därför alltid välkommen 
att diskutera kortkurser för kompetensut-
veckling i fjärranalys och GIS för geogra-
filärare med oss.
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