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Förord 

Förord 
Denna rapport beskriver examensarbetet ”Värdering av flerdimensionell visualisering 
i SMHIs verksamhet”, som har utförts vid SMHI i Norrköping under hösten 2001. 
Tidsomfattningen för arbetet har varit 20 veckor.  
 
Jag vill först och främst tacka mina handledare Per-Olof Hårsmar och Tomas 
Landelius på SMHI som har bidragit med många värdefulla synpunkter, diskussioner 
och inspiration. Jag vill även tacka alla de intresserade medarbetare på företaget som 
jag har kommit i kontakt med under arbetets gång. Utan deras åsikter om ämnet och 
intresse att berätta om verksamheten hade sammanställningen av denna rapport blivit 
mycket mer komplicerad. Även alla som har bidragit med värdefulla synpunkter i de 
utvärderingar som har genomförts förtjänar ett speciellt tack. 
 
Tack även till min familj och mina vänner, speciellt Svante, som har uppmuntrat mig 
och hjälpt till att läsa och kommentera! Erat stöd har varit mycket värdefullt. Min 
noggranna opponent Emelie Ekwall är även hon värd ett varmt tack. 
 
Sammanställningen av denna rapport har varit mycket engagerande och lärorik. Att 
vissa frågeställningar inte var fullt så självklara och utredda som jag trott från början, 
var något som jag upptäckte ganska snart. Detta gjorde dock att ämnet blev än mer 
intressant att analysera och försöka klara upp.  
 
Jag hoppas att denna rapport ska ge en givande läsning och väcka intresse för vidare 
studier inom området. 
 
Norrköping den 5 februari 2002. 
 
 
Lisa Gelin 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
På SMHI hanteras stora mängder geografisk information som idag studeras med 
tvådimensionella metoder. Flerdimensionella metoder används mycket sparsamt 
inom verksamheten, trots att de atmosfäriska processerna sker i alla tre 
rumsdimensionerna och förändras med tiden.  
 
Inom SMHI är de allra flesta vana och nöjda med de tvådimensionella 
visualiseringsmetoderna och känner stor arbetsglädje i dagens arbetssätt. Bland annat 
är meteorologernas utbildning helt anpassad efter dagens 2D-visualiseringar. Många 
tycker heller inte att det finns tid att lära sig nya metoder och verktyg samtidigt som 
det dagliga arbetet måste utföras. De exempel på flerdimensionell visualisering som 
man haft tidigare, har inte slagit igenom bland annat på grund av ogenomtänkta 
användargränssnitt samt begränsad prestanda och hastighet hos systemen. De höga 
kostnader som visualiseringarna tidigare har inneburit i form av dyr hårdvara och 
mjukvara är en ytterligare orsak till varför flerdimensionella visualiseringar inte 
används inom SMHI.  
 
För att ta ställning till användandet av flerdimensionella visualiseringar måste dess 
mervärde definieras. Mervärde handlar om att addera mer värde till någonting. Det är 
ett positivt begrepp i bemärkelsen att det möjliggör, avlastar eller ger tydliga fördelar. 
Gällande mervärdet med 3D är det mycket viktigt att 3D inte användas för sakens 
skull utan för att förbättra trovärdigheten, förståelsen och förmedlingen av 
informationen. Flerdimensionella visualiseringar ska ge en ökad effektivitet och ökad 
kvalitet jämfört med 2D om de ska vara värdefulla att använda. Ofta är det så att 
kombinationen av 2D tillsammans med 3D ger styrkan. Det handlar alltså inte om att 
strikt använda det ena eller andra visualiseringssättet.  
 
Andra företag liknande SMHI har gjort seriösa försök att införa flerdimensionella 
visualiseringar i det dagliga arbetet. Exempel på tillämpningar där dessa företag har 
upptäckt det största mervärdet är bland annat vid visualisering av lokala prognoser 
med högupplöst data (1-16 km upplösning). Andra exempel är när man vill få eller ge 
mer information, snabbt kunna överblicka mycket data, eller i utbildnings-
sammanhang och marknadsföringssyften. Flerdimensionella visualiseringar passar 
också mycket bra när man vill gå tillbaka och kontrollera ett fel i exempelvis en 
prognos eller modell. 
 
Slutsatsen från utvärderingarna av de flerdimensionella applikationerna Vis5D och 
RAVE i 3D visar att systemen skulle vara användbara för speciella sammanhang 
inom SMHI, som komplement till dagens tvådimensionella visualiseringssystem. 
Systemen underlättar upptäckten av vissa väderfenomen samt ger en tydlig 
uppfattning om vädrets fördelning i rummet.  
 
För att införa flerdimensionella visualiseringar i större utsträckning på SMHI är det 
viktigt att tänka på den inlärningstid och förändringsprocess som krävs för att man 
ska kunna lära sig att hantera en tredje rumsdimension. Personalen måste se 
användandet av visualiseringarna som en kompetenshöjning och något som kan 
tillföra arbetet något positivt. Att hitta fler goda exempel genom pilotstudier eller 
exjobb är ett sätt som fler kan få upp ögonen för hur flerdimensionella visualiseringar 
kan se ut och användas.  

II 



Abstract 

Abstract 
A large amount of geographical information is handled and studied using two-
dimensional methods at SMHI today. Multidimensional methods are rarely used in 
their every day work, despite of the fact that atmospherical processes occur in all the 
three space-dimensions and also change with time.  
 
Most employees within SMHI are used to, and satisfied with, the two-dimensional 
visualization methods and find pleasure in working that way. The meteorologist 
education today is totally adapted to the 2D-visualizations. Most people at SMHI do 
not think that there is any time to learn new methods and tools within the same time 
as their daily work has to be done. The examples of multidimensional visualization 
that have been tested earlier have not had any real break through, mainly because of 
poor user interfaces with limited performance and speed. The high costs in required 
software and hardware to do the visualizations, is another reason why 
multidimensional visualizations have not been used within SMHI.  
 
To fully consider the use of multidimensional visualization their added value has to 
be defined. An added value is a positive conception in the sense of facilitating or 
giving distinct advantages. Concerning the added value of 3D, is it very important 
not to use 3D for the cause of it but to improve the credibility, understanding and 
the communication of the information. Multidimensional visualizations must give an 
increased efficiency and quality compared to 2D in order to be useful. The 
combination of 2D together with 3D is probably the most powerful solution. The 
question is hence not to strictly use one way of visualization, but to combine them.  
 
Other companies, similar to SMHI, have done serious attempts to introduce 
multidimensional visualizations in their daily work. They have discovered that the 
greatest added value is achieved in applications with, for instance, visualizations of 
local forecasts with high-resolution data (1-16 km of resolution). Other examples 
with high added value are when you need to receive or supply a user with more 
information, to easily survey of lot of data, or in purposes of education and 
marketing. Multidimensional visualizations are also good when there is a need to 
verify an error in, for example, a model or a forecast.  
 
The conclusions from the evaluations of the multidimensional applications Vis5D 
and RAVE 3D shows that the systems would be useful in special cases within SMHI 
as a complement to the two-dimensional visualization systems of today. The three-
dimensional systems simplify the discovery of certain weather phenomena and give a 
clear view of the weathers placement in space. 
 
To introduce multidimensional visualizations in larger scale at SMHI it is important 
to consider the time required to handle and fully understand a third space dimension. 
The staff must think of the use of these visualizations as a raise of personal 
competence and something that will bring positive effect on their work. Finding 
more good examples made as pilot studies or master thesis’s is an effective way to 
make people understand the advantage and usage of multidimensional visualizations.  
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1. Inledning 

1 Inledning 
Rapporten beskriver examensarbetet ”Värdering av flerdimensionell visualisering i 
SMHIs verksamhet”, utfört vid SMHI och Institutionen för Teknik och 
Naturvetenskap, ITN, vid Linköpings tekniska högskola, Campus Norrköping.  

1.1 Bakgrund 
I SMHIs verksamhet hanteras stora mängder geografisk information. Presentationen 
av och arbetet med denna information sker idag främst i form av 2D-kartor, både på 
bildskärm och på papper. De atmosfäriska processerna sker emellertid i alla de tre 
rumsdimensionerna och förändras med tiden. Det borde vara av värde och ge en 
ökad förståelse om processerna visualiseras i alla dessa dimensioner. Även för 
utbildningsändamål borde flerdimensionella visualiseringar vara värdefulla för att 
göra förståelsen och förmedlingen av information enklare.  
 
Idag används 3D-visualiseringar på SMHI främst i syfte att skapa imponerande 
demonstrationer för kunder, men mycket lite i ett internt syfte som arbetsredskap.  
 
Examensarbetet går ut på att undersöka om det finns ett mervärde för SMHI att 
använda flerdimensionell visualisering i större utsträckning än man gör idag. 

1.2 Mål 
Målet med detta exjobb är att analysera det mervärde som flerdimensionella 
visualiseringar kan ge jämfört med dagens tvådimensionella system. Mervärdet kan 
till exempel innebära ekonomiska och förståelsemässiga fördelar samt även innefatta 
faktorer som förhöjd arbetsglädje. En del av arbetet är att undersöka inom vilka 
sammanhang, områden och aktiviteter som visualiseringar i flera dimensioner skulle 
ge SMHIs verksamhet något slags mervärde. Vilka olika typer av tvådimensionella 
och tredimensionella visualiseringsmetoder som finns samt vilka metoder som ska 
användas i vilka sammanhang för att ge bästa resultat och förståelse ska också 
utredas. Att undersöka var andra företag liknande SMHI står idag gällande 
flerdimensionella visualiseringar ingår också i arbetet.  
 
En bedömning av vilka utvecklingsinsatser som krävs för att skapa visualiseringar i 
flera dimensioner i en operativ miljö har också ingått som en uppgift i 
examensarbetet. Vidare har en utredning utförts kring huruvida personalen känner 
ett behov av att studera visualiseringar i flera dimensioner och om de är villiga att ta 
till sig den nya tekniken. 
 
En annan viktig del av exjobbet har varit att föra debatten om vädervisualiseringar i 
flera dimensioner vidare inom SMHI. Examensarbetet ska alltså belysa vad 
flerdimensionella visualiseringar innebär och vad de kan tillföra för SMHIs del. 
 
Arbetets tyngdpunkt är inriktat mot meteorologi och vädervisualisering.  
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1.3 Arbetsmetoder 
För att få fram de fakta och åsikter som rapporten behandlar har en mängd artiklar 
och rapporter sammanställts. Kontakt med forskare inom vädervisualiseringsområdet 
har också bidragit med värdefull information.  
 
För att kunna avgöra vilka metoder som används inom SMHI idag, vilka behov som 
finns och inom vilka sammanhang det finns ett mervärde med flerdimensionella 
visualiseringar, har ett flertal intervjuer med några av SMHIs anställda genomförts.  
 
En viktig del i arbetet har varit anordnandet av och deltagandet i en workshop där 
representanter från både SMHI och Campus Norrköping, ITN, diskuterade 
visualiseringar på SMHI. Syftet med workshopen var bland annat att beskriva 
resultaten från forskningssamarbetet mellan SMHI och ITN som handlar om 
visualiseringar av klimatförändringar i en Virtual Realitymiljö. Att ta fram riktlinjer 
för hur forskningssamarbetet ska utformas i fortsättningen var en del av 
målsättningen med dagen. På workshopen hölls även presentationer av de aktuella 
exjobb som genomförs för SMHIs räkning. Under den punkten presenterades 
resultaten från litteraturstudien av detta arbete. Workshopen bidrog med nya idéer 
och synsätt till examensarbetet.  
 
För att kunna utvärdera mervärdet med flerdimensionella visualiseringar valdes efter 
hand några olika tillämpningar och applikationer ut för vidare analys. De exempel 
som valdes var lämpliga att utvärdera på så sätt att de har anknytning till SMHI och 
att de lätt kan användas och utvecklas vidare inom företaget. Tillämpningarna var:  

• Aron Ernviks examensarbete om radarvisualisering i 3D, RAVE i 3D. 

• Demonstration och utvärdering av visualiseringsverktyget Vis5D. 

• Marknadsundersökning om interaktiva visualiseringar i presentationer. 
 
Genom att undersöka var mervärdet i dessa fanns jämfört med dagens system bidrog 
detta med värdefulla resultat till arbetet. Analysen gav också bidrag till 
beslutsunderlag för vidare utvecklingssatsningar inom SMHI. 
 
För att ta reda på vad de flerdimensionella visualiseringssystemen RAVE i 3D och 
Vis5D skulle kunna innebära för mervärde, anordnades fyra större samt ett antal 
mindre demonstrationer av programmen för medarbetarna på SMHI. Efter 
visningarna fick deltagarna fylla i en enkel enkät gällande bland annat systemens 
användbarhet för SMHI. Applikationerna demonstrerades för totalt över 50 stycken 
av SMHIs medarbetare. 
 
Vid marknadsundersökningen om interaktiva visualiseringar i presentationer 
skickades ett antal frågor ut till SMHI/Miljös utvalda kunder. 

1.4 Rapporten 
Rapporten beskriver de synpunkter och resultat som utredningen har lett fram till. 
Faktabeskrivningar över visualiseringsmetoder, tekniker och kartläggningar över vad 
andra väderföretag har gjort inom visualiseringsområdet finns också med. 
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Rapporten inleds med en allmän beskrivning av SMHI, vilka affärs- och 
kompetensområden som finns, hur man arbetar och vilka metoder som används. 
Därefter beskrivs begreppet visualisering, olika visualiseringstekniker för 2D och 3D, 
hur olika väderparametrar visualiseras och skulle kunna visualiseras i 3D, samt 
exempel på flerdimensionella visualiseringsverktyg. Hur visualiseringar tillämpas 
inom SMHI idag tas också upp. Begreppet mervärde, flerdimensionella 
visualiseringars mervärde och en diskussion om fördelarna respektive nackdelarna 
med 2D och 3D beskrivs. Sedan följer en utredning om vad andra företag har för 
erfarenheter och åsikter om flerdimensionella visualiseringar.  
 
Därefter kommer en analys av mervärdet hos de utvalda applikationerna och 
tillämpningarna. Tillämpningsområden, mervärde och utveckling för SMHI är 
nästföljande rubrik, där bland annat förslag på lämpliga tillämpningsområden för 
flerdimensionell visualisering diskuteras. Där finns också en utredning om vilka 
utvecklingsinsatser som krävs på SMHI för att man ska kunna tillämpa 
flerdimensionella visualiseringar i större utsträckning. Slutligen i bilagorna, sist i 
rapporten, finns bland annat förklaringar på förkortningar och svåra ord. 
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2 SMHI idag  
För att lättare kunna sätta sig in i de arbetsmetoder och rutiner som finns på SMHI 
idag, följer en beskrivning av detta i avsnittet. Olika affärs- och kompetensområden 
på SMHI tas också upp. Beskrivningen av dessa baserar sig främst på information 
från SMHIs externa och interna hemsida [61, 62].  
 
SMHIs verksamhetsidé är att tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för 
väder- och vattenberoende verksamheter. En stor mängd data samlas in dygnet runt 
från olika slags observationssystem och tas om hand i kraftfulla datorer. Med 
avancerade beräkningsmodeller görs analyser och prognoser som ligger till grund för 
fortsatt arbete.  
 
De produkter och tjänster som SMHI tar fram är bland annat allmänna 
väderprognoser, kundanpassade prognoser, analyser, utredningar, statistik, 
klimatstudier och forskningsuppdrag.  

2.1 Affärsområden  
SMHI är uppdelat i fyra affärsområden, Samhälle, Konsument, Miljö – Energi och 
Trafik. Vid sidan av dessa finns också en resurs som fungerar som stöd för de fyra 
affärsområdena, enheten för Intern produktion och utveckling. Den verksamheten 
omfattar forskning, systemutveckling, drift av tekniska system samt administration.  
 
Området Samhälle ansvarar för insamlingen och bearbetningen av data, prognos- och 
varningsverksamhet för samhällets behov. Affärsområdet tar även fram 
beslutsunderlag för samhällsplanering och ansvarar för speciella samhällsuppdrag.  
 
Konsument enheten vänder sig till kunder som direkt eller indirekt når ut till den 
enskilde konsumenten såsom massmedia, lantbruket, handel, turism och 
privatmarknaden.  
 
Miljö – Energi enheten erbjuder kompetens inom meteorologi, hydrologi och 
oceanografi för bland annat energi- och miljöområdet. Inom enheten utförs 
konsultuppdrag samt leverans av prognos- och analystjänster både inom Sverige och 
internationellt.  
 
Området Trafik ansvarar för verksamheten riktad mot transportsektorn. Det 
inkluderar produkter och tjänster som ska ge ökad säkerhet och effektivitet inom 
bland annat flygtrafik, väghållning och sjöfart.  

2.2 Kompetensområden  
SMHI har sin främsta kompetens inom meteorologi, hydrologi och oceanografi 
(MHO). Även klimatforskning utförs inom SMHI.  
 
Meteorologi innebär läran om atmosfärens fysikaliska egenskaper och strömningar, 
om vädret, dess växlingar och om klimatet.  
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Hydrologi handlar om vattenförhållandena på jorden, med andra ord vattnets 
cirkulation mellan hav, atmosfär och landområden. Inom hydrologin studerar man de 
processer som tillsammans svarar för vattnets kretslopp. Hydrologi innefattar också 
vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper och dess samspel mellan växter, djur och 
människor.  
 
Oceanografi är läran om havet, dess strömmar, vågor och havsvattnets övriga 
fysikaliska egenskaper. Oceanografin omfattar även havets samspel med atmosfären 
och tillrinningen från land. Havsvattnets kemiska egenskaper samt hur biologiskt liv 
påverkas av havsvattnets fysik och kemi är också delar inom oceanografin. 
Människans påverkan på havet ur miljösynpunkt studeras också.  
 
Klimatologi handlar om klimatet, vilket kan beskrivas som vädrets historia. Klimatet 
ger en bild av vad som är normalt samt sannolikheten för olika typer av väder.  

2.3 Hur man arbetar 
Inom många områden på SMHI finns det en stor frihet i arbetet. Man väljer själv (i 
samråd med chef och medarbetare) när, var och hur man vill arbeta. Det finns ingen 
märkbar hierarki med hårt styrda krav från ledningen. Det som är väsentligt är att 
man utför sina arbetsuppgifter på det sätt som bäst tillgodoser verksamhetens krav 
och individens behov. Prognosproduktionen är däremot ganska styrd. Där finns det 
fasta tider när vissa moment måste vara avklarade.  
 
Trots frihet i planeringen sker mycket av arbetet på SMHI under tidspress. För att 
man ska hinna med att utföra sina dagliga arbetsuppgifter använder man de metoder 
och arbetssätt som man är mest van vid och behärskar bäst. I många fall känner man 
inte att det finns tid att lära sig nya metoder och verktyg samtidigt som det dagliga 
arbetet måste genomföras. Detta försvårar naturligtvis införandet av nya system som 
exempelvis 3D-verktyg.  
 
Inom alla kompetensområden arbetar man idag huvudsakligen med tvådimensionella 
visualiseringsmetoder. Man studerar mycket tvådimensionella kartor och modeller på 
pappersutskrifter och bildskärm.  

2.4 Metoder för prognosframställning 
Information om de metoder som används för att skapa väderprognoser baseras 
främst på fakta från Meteorologi – ett häfte om väder och klimat från SMHI [30]. 
 
För att kunna göra en väderprognos behöver man veta hur vädret ser ut i nuläget 
över ett större område. Varje dag vid fasta tidpunkter samlas därför ett stort antal 
väderobservationer in. Observationerna analyseras och man får därigenom en 
helhetsbild av väderläget, en analys. Med analysen som utgångspunkt beräknas hur 
lågtryck och nederbördsområden rör sig, samt hur vindar, temperatur och tryck med 
mera förändras framåt i tiden.  

2.4.1 Observationer 
Observationerna omfattar normalt vindriktning, vindhastighet, temperatur, fuktighet, 
lufttryck, sikt, rådande väder och moln. De observationer som görs vid markytan 
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kallas markobservationer. Observationer högre upp i atmosfären görs bland annat 
med hjälp av radiosonderingar, väderballonger.  

2.4.2 Analyser 
När alla observationerna ritats in på en karta som symboler och siffror börjar 
analysarbetet. Meteorologen ritar in isobarer, linjer för lika lufttryck, och kartlägger 
på så sätt var lågtryck och högtryck befinner sig. Genom att rita in linjer för lika stor 
tryckförändring under till exempel tre timmar, ser man hur trycksystemen rör sig och 
förändras. Alla observationer med nederbörd skuggas över med grönt, på så vis får 
man en bra överblick över var större områden med regn eller snö finns. Vidare 
karläggs områden med skurar, dimområden, varma respektive kalla luftmassor och 
gränserna mellan luftmassorna, fronter.  
 
För att skapa analyser har man också bilder från satelliter och radar till hjälp.  

2.4.2.1 Satellit 

En satellit ser det som är ovanför molntoppar. 
Data hämtas både från geostationära och polära 
satelliter. De geostationära satelliterna cirklar över 
ekvatorn med samma hastighet som jorden själv 
roterar. Det medför att dessa satelliter alltid 
befinner sig över samma ställe på jordytan.  
 
De polära satelliterna går i en bana över polerna. 
När jorden roterar söker satelliten av successiva 
band på jordytan. Vissa platser på jorden passeras 
bara två gånger per dygn av en polär satellit.  
 
Genom att mäta hur mycket ljus, inom olika 
våglängdsområden, som absorberas i atmosfären, 
kan mängden vattenånga och ozon bestämmas. Ett 
exempel på en satellitbild visas i figur 1. 

Figur 1, Exempel på satellitbild [62] 

2.4.2.2 Radar 

En väderradar visar var nederbörd bildas och hur 
dessa områden rör sig. Principen för en radar är att 
den sänder ut kortvågiga radiopulser i alla 
riktningar med mycket korta tidsmellanrum. När 
radarpulsen träffar en regndroppe eller snöflinga 
reflekteras den tillbaka. Lite nederbörd, alltså få 
droppar/flingor ger svaga ekon, medan mer 
nederbörd reflekterar mer energi och ger därmed 
kraftigare ekon. Genom att mäta hur lång tid det 
tar från det att pulsen sänds ut till dess att den 
kommer tillbaka, kan avståndet till den 
reflekterande droppen beräknas. Färgskalan i 
bilden visar hur stor nederbördens intensitet är. Ett 
exempel på en radarbild visas i figur 2. 

Figur 2, Exempel på radarbild [62]  
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Radarn är ett mycket bra övervakningsinstrument eftersom den täcker stora 
områden. En enskild radar har en avsökningsdiameter på 48 mil. De manuella 
observationerna görs bara på enstaka platser. Mindre vädersystem som skurar kan då 
på grund av detta i värsta fall passera mellan väderstationerna utan att upptäckas.  
 
Radarinstrumenten är placerade med sådant 
mellanrum så att sökområdena överlappar 
varandra, se figur 3. Det medför att man inte 
missar några områden på högre höjder när 
radarinstrument används.  Figur 3, Sökområde för radar 

 
Radarbilder används huvudsakligen för korta prognoser. Vid framställning av 
flygprognoser, exempelvis på Arlanda, är radarn det bästa och mest använda 
hjälpmedlet vid framställning av korta prognoser [9]. 

2.4.3 Prognoser 
En prognos är en förutsägelse. Med analysen som utgångspunkt beräknas med hjälp 
av olika modeller hur vädret kommer att ändra sig framåt i tiden, man gör prognoser 
av det framtida väderläget. Inom SMHI används flera olika beräkningsmodeller för 
att göra prognoser. Den modell som verkar vara mest trovärdig eller en kombination 
av flera modeller används i prognoserna. Olika modeller sträcker sig olika långt 
framåt i tiden och används därför för skilda ändamål.  
 
Prognoserna ritas upp på kartor med olika tidssteg mellan dem. Dessa kartor tolkas 
och analyseras sedan för att förstå hur vädret ska bli.  

2.4.3.1 Prognosmodeller  

Informationen om de olika prognosmodellerna 
kommer från SMHIs externa och interna hemsida 
[61, 62]. 
 
För de globala väderprognoserna får SMHI dagligen 
prognoser från det europeiska centret ECMWF 
(European Centre for Medium Range Weather 
Forecasting). Dessa prognoser sträcker sig tio dygn 
framåt i tiden. Informationen från ECMWF 
används för att kunna utföra allmänna prognoser 
men även som indata till SMHIs andra 
prognosberäkningar.  
 
Den numeriska väderprognosmodellen HIRLAM 
(High Resolution Limited Area Model) har 
utvecklats i samarbete mellan ett flertal europeiska 
vädertjänster. HIRLAM-prognoserna är mer 
detaljerade än de globala prognoserna och är ett 
viktigt underlag för till exempel varningstjänst och 
beredskap för räddningstjänst. Modellens data 
används som indata till en mängd andra 
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska 
modeller. Fyra gånger per dygn körs numeriska 

Figur 4, SMHIs analys- och 
prognosmodeller [61] 
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väderprognosberäkningar vid NSC (Nationellt Superdator Centrum) i Linköping med 
HIRLAM som modell. HIRLAM-modellen sträcker sig två dygn framåt i tiden. 
Prognosmodellen har upplösningar på 44 km och 22 km, vilket innebär att det finns 
data i punkter på 44 eller 22 km avstånd.  
 
För att kunna få fram varningar och korta detaljerade väderprognoser används en 
mesoskalig analysmodell (MESAN) för att kartlägga vädersituationen. Modellen 
väger samman alla tillgängliga data från bland annat observationer och fjärranalyser 
till en aktuell väderkarta för att få en helhetsbild. MESAN är alltså ingen 
prognosmodell utan en analysmodell som används för att kunna kartlägga 
vädersituationen.  
 
Den oceanografiska modellen HIROMB (HIgh Resolution Operational Model of the 
Baltic) drivs från vindar och lufttryck från HIRLAM. HIROMB täcker Östersjön och 
Västerhavet och åstadkommer prognoser för salthalt, temperatur, strömmar, 
vattenstånd och isdrift. En särskild modell beräknar vågor och dyningar.  
 
För hydrologiska prognoser används SMHIs egna HBV-modell (Hydrologiska 
Byråns Vattenbalansavdelning). Den används för att göra prognoser av vattenflöden i 
de svenska älvarna. Modellen håller reda på den totala vattenbalansen i vattendraget, 
där bland annat tillrinningar och avdunstningar ingår. Modellberäkningarna används 
som beslutsunderlag vid reglering av vattenmagasin och flöden samt som underlag 
för insatser i samband med översvämningssituationer.  
 
För beräkningar av transport, halter och nedfall av olika luftföroreningar, till exempel 
kväve- och svavelföreningar eller radioaktiva ämnen, används en särskild 
spridningsmodell, MATCH (Meso-scale Atmospheric Transport and CHemical 
model). Modellen används för miljöövervakning och ingår även i SMHIs beredskap 
för kärnenergiolyckor i vår omvärld. För spridning av ämnen i havet, t ex i samband 
med oljeutsläpp, används en särskild oceanografisk modell.  
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3 Visualisering 
I avsnittet beskrivs vad begreppet visualisering innebär, vad olika 
visualiseringstekniker går ut på samt exempel på visualiseringsverktyg. Även hur 
visualiseringar används på SMHI idag inom olika områden och sammanhang tas upp.  

3.1 Begreppet visualisering 
”Man kan upptäcka mycket genom att observera” – Yogi Berra.  
 
Begreppet visualisering innebär omvandling av data eller information till bilder, den 
process som transformerar data till en visuell form. Med hjälp av visualiseringar får 
användare möjlighet att observera informationen på ett enkelt och överskådligt sätt. 
Informationen i datan får på så sätt större betydelse för betraktaren. 
Flerdimensionella visualiseringar gör det möjligt att visa informationsmängden ur 
olika synvinklar som tidigare varit svåra att upptäcka. Det hela handlar alltså om att 
visa komplex information i flera dimensioner på ett sådant sätt att förståelsen ökar. 
[44]  
 
Visualiseringar används för det första för att förstå [35] information. En visualisering 
ska ge snabb insikt i information genom att använda människans goda 
perceptionsförmåga. Visualiseringar kan användas för att hitta samband och för att 
undersöka antaganden när man inte riktigt vet vad man letar efter. Med hjälp av 
visualiseringar kan man få en ökad insikt för att kunna fatta beslut.  
 
För det andra används visualiseringar för att förmedla [35] information till andra. Detta 
för att man lättare ska kunna illustrera något och försöka förvissa andra om vad man 
själv anser eller har upptäckt. 
 
En bra visualisering ökar alltså förståelsen och förmedlingen av 
informationsmängden. Om visualiseringen dessutom är interaktiv där betraktaren 
själv kan manipulera visualiseringen får informationen ännu större betydelse. Genom 
animationer har man möjlighet att visa ett händelseförlopp och därmed ges ett helt 
nytt perspektiv på informationsflödet.  
 
Genom att förståelseprocessen blir enklare kan också förmedlingen av information 
till andra gå fortare. Det innebär att produktionstiden kortas drastiskt och därmed 
minskas kostnaderna. Detta medför billigare produkter som snabbare kommer ut på 
marknaden.  

3.1.1 Definition av flerdimensionell visualisering 
Vetenskapliga flerdimensionella visualiseringar handlar om förmågan att visa, 
analysera, manipulera och interagera med flerdimensionella data i det 
tredimensionella rummet. 
 
Enligt boken The Visualization Toolkit [44] ska följande punkter uppfyllas för att man 
ska kunna tala om flerdimensionell visualisering.  
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1. I en flerdimensionell visualisering är datans dimension tre eller större. Det 
finns många välkända metoder att använda när datans dimension är två eller 
lägre, men flerdimensionella visualiseringar tillämpas på data med högre 
dimensioner. 

2. I en flerdimensionell visualisering skapas och modifieras information snabbt 
för att förstärka datans mening. 

3. En flerdimensionell visualisering är interaktiv. 

4. Flerdimensionella visualiseringar handlar om att undersöka och förstå komplex 
datainformation på ett sådant sätt att den blir mer begriplig för betraktaren. 

 
Generellt kan man också säga att flerdimensionella visualiseringar ger mer 
information än tvådimensionella i och med att inga rumsliga dimensioner förkastas.  

3.2 Visualiseringstekniker 
Det finns olika tekniker för att visualisera datamängder. Olika tekniker framhäver 
olika företeelser i ett dataset, och valet av visualiseringsteknik beror därför på vad för 
slags information man vill få fram och visualisera.  
 
En visualisering måste designas mycket noggrant så att den inte leder till felaktiga 
tolkningar. Det räcker inte med att bara applicera en godtycklig visualiseringsteknik 
på ett dataset. Beroende på sammanhanget passar vissa visualiseringstekniker bättre 
än andra för att visa speciella samband. [44] 
 
Man skiljer på visualiseringstekniker som används på skalärer respektive vektorer. 

3.2.1 Skaläralgoritmer 
En skalär är ett enskilt datavärde som är associerat med varje punkt och eller cell i ett 
dataset. Skaläralgoritmer opererar på skalärdata.  

3.2.1.1 Färgmappning 

Färgmappning går ut på att man mappar skalärvärden i punkten (x, 
y) eller (x, y, z) i 3D till ett färgvärde. Mappningen sker genom en 
färguppslagstabell som innehåller färgvärden för all skalärdata. 
Varje skalärvärde, si , inom ett visst intervall motsvarar ett 
färgvärde i uppslagstabellen. Se figur 5. [44] 

färg si 

rgbn-1 

rgb2 

rgb0 
rgb1 

 

 
Genom att använda sig av en överföringsfunktion istället för 
uppslagstabell får man en mer generell form av färgmappning. Det 
krävs mycket stor noggrannhet när man väljer uppslagstabell eller 
överföringsfunktion för att åstadkomma en effektiv och 
användbar färgmappning.  

Figur 5, Färgmappning med hjälp av 
uppslagstabell 

 
Färgmappning fungerar bra, men det kan vara missledande om man inte är noga med 
att specificera vad de olika färgerna innebär. För att göra det så enkelt som möjligt att 
tolka visualiseringen är det därför viktigt att förklara innebörden av färgkodningen. 
[44] 
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3.2.1.2 Isoytor 

Konturer i 2D och isoytor i 3D, skapar gränser mellan konstanta 
skalärvärden så att ett dataset delas in i regioner. För en 3D-mängd 
bildas alltså en tredimensionell yta för ett visst kontant skalärvärde. 
Med hjälp av konturer och isoytor kan områden med samma 
värden som mappats till samma färg upptäckas, vilket gör det 
lättare att hitta samband i datasetet. I figur 6 till höger, har en 
tröskel med värdet fem valts för att skapa en kontur i 2D-nätet. 
Eftersom det bara finns skalärvärden i ett begränsat antal punkter i 
datasetet krävs det att man använder sig av någon form av 
interpolation för att generera en kontur eller en isoyta. 
Interpolation går ut på att man räknar fram uppskattade värden 
som saknas mellan mätpunkterna i datasetet. Interpolationen kan 
bland annat göras linjärt eller bikubiskt, vilket innebär att man 
viktar in, uppskattar, omliggande mätpunkters värde på olika sätt. 
[35, 44] 

2 4 3 3 3 

7 6 8 3 2 

7 8 6 4 3 
2 7 6 7 3 

3 6 6 3 1 

Figur 6, Kontur med 
tröskelvärde fem 

 
Genom att välja olika tröskelvärden för konturer eller isoytor kan man visa olika 
nivåer av en bild. Isoytor bidrar till att man kan studera insidan av volymer, vilket gör 
att man lätt kan förstå hur volymen ser ut. Tyvärr ges i allmänhet ingen direkt 
information om små detaljer och variationer. [35, 44] 
 
Om man dessutom fyller områdena mellan linjerna med olika färger eller mönster 
kan åskådligheten bli ännu större.  
 
En isoyta i tre dimensioner, se exempel i figur 
7, skapas med en polygonmetod och det ger 
ofta en bra prestanda. Ytan kan visas (renderas) 
heltäckande, halvgenomskinlig eller med ett 
rutnät, wireframe. Belysningsmodeller kan 
användas för att visa ytans djupstruktur. När 
man använder halvgenomskinlighet kan flera 
isonivåer visualiseras som flera i varandra 
inkapslade ytor. Detta gör att man kan se mer 
av volymen men kan försvåra förståelsen. En 
bra lösning kan då istället vara en kombination 
av halvgenomskinlighet och wireframes. 
Rutnätet ger en volymstruktur och 
halvgenomskinligheten hjälper till att se vad 
som är objekt och vad som är tomrum. [69] 

Figur 7, Exempel på isoytor [38] 

 
Isoytor kan lätt ge upphov till små ”öar” i volymen. För att förstå bilden fullt ut är 
det då viktigt att man har kunskap om parametern. Detta för att lättare kunna avgöra 
om öarna svävar i rymden eller är markförankrade eftersom djupbedömningen kan 
bli svår.  
 
Att använda konturlinjer är en traditionell visualiseringsteknik för meteorologiska 
skalära data. Man ritar ofta flera 2D-snitt i datamängden med konturlinjer.  
 
Isolinjer kan visas på en volyms begränsningsytor för att få en god överblick om 
både väggarnas struktur och värde. Det kan vara lämpligt att titta rakt in i en 
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perspektivvy genom en yta med glesa linjer eller en borttagen yta. Detta ger en snabb 
översikt över väggarna och en antydan om volymens innehåll. Djupkodning är här 
mycket användbart för att skilja på närliggande och avlägsna ytor. [69] 

3.2.1.3 Slicing 

Slicing-tekniken innebär att man gör ett eller flera 
tvådimensionella tvärsnitt igenom en datamängd 
för att lättare få en inblick i den. Volymen skalas 
alltså av med ett eller flera snittplan. Den volym 
som avskiljs av snittytorna visas inte. Detta kan ge 
en tredimensionell känsla även om planen i sig är 
tvådimensionella. Exempel på slicing visas i figur 
8. [35, 44] 
 
Genom att interaktivt flytta snittplanen skapar 
man sig en uppfattning om volymens totala 
uppbyggnad. I snittet kan man göra detaljstudier. 
Metoden lämpar sig bäst för att studera en 
parameter i taget vilket är en nackdel, men den ger 
en bra detaljrikedom. [35, 44] 

Figur 8, Exempel på slicing 

 
Genomskärningsplan, figur 9, är i stort sett 
samma sak som slicing, med den skillnaden att 
man dessutom visar den omgivande volymen i 
visualiseringen. 
 
 

Figur 9, Exempel på genomskärningsplan [67] 3.2.1.4 Volymrendering 

Volymrendering innebär att hela datamängden visas med hjälp av så kallade 
voxelmetoder som är baserade på bland annat ray-casting. Ray-casting går ut på att 
man skickar en ”stråle” igenom volymen. För varje bildpunkt, pixel, i bilden som 
”strålen” går igenom integreras volymdata längs vylinjen. Det resulterande värdet 
visas med någon kodning, exempelvis färg eller intensitet. För att man ska uppfatta 
volymvisualiseringen på bästa sätt är volymens luminans och opacitet viktiga 
parametrar Genom att styra genomskinligheten i volymen får man olika mycket 
inblick i volymens inre. En mängd varianter är baserade på denna teknik och 
motsvarar 2D-fallets kontinuerliga bild där funktionsvärdet i varje punkt visas med 
någon form av kodning (färg, intensitet). [44, 69] 
 
Volymvisualisering kan åstadkommas med hjälp av metoder som ger en 2D-bild 
(raytracing) eller metoder som ger volymdata (volume rendering). Volymrendering 
ger ofta bilder som är svåra att tyda, men har ändå som fördel att den använder 
originaldata och därigenom missas inga väsentliga detaljer. Tekniken är ofta mycket 
beräkningskrävande och därmed långsam att använda. [44, 69] 
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3.2.1.5 Jämförelse 

I figur 10 visas en jämförelse 
av olika skaläralgoritmer som 
använts på samma dataset. 
Teknikerna som används är 
slicing (1), isoytor (2), 
volymrendering (3) samt en 
kombination av dessa tre (4). 
Bilderna demonstrerar tydligt 
att olika tekniker framhäver 
olika företeelser i ett dataset.  3 4 

1 2 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 10, Jämförelse av olika visualiseringstekniker 
3.2.2 Vektoralgoritmer 

Vektordata är en 3D-representation av riktning och storlek. Vektoralgoritmer 
opererar på vektorer. 
 
Beskrivningen av vektoralgoritmerna baseras främst på fakta från The Visualiszation 
Toolkit [44].  

3.2.2.1 Hedgehogs 

En hedgehog är en riktad linje som visas för varje vektor, se 
figur 11. Linjen börjar i den punkt som vektorn är associerad 
med och riktas i vektorkomponenternas (vx, vy, vz ) riktning. En 
hedgehoglinje är en approximation av en punkts rörelse över en 
tidsperiod. Hedgehoglinjen skalas proportionellt med vektorns 
storlek. Ofta används färgkodning på linjerna för att 
representera skälärdata.  

Figur 11, Hedgehogs 

 
När alla hedgehoglinjer ritas ut kan det bli ett enda stort gytter av linjer och det kan 
då bli svårt att se i vilken riktning som de pekar och även att kunna urskilja den 
information som visualiseringen innehåller. För att undvika detta måste därför vissa 
linjer väljas ut ur datamängden. Detta kan dock vara svårt eftersom man då kan skala 
bort väsentlig information i visualiseringen.  

3.2.2.2 Orienterade glyfer 

En orienterad glyf är en riktad geometrisk form i 2D eller 3D, 
exempelvis trianglar eller koner. Färg och storlek kan sättas för 
att representera vissa egenskaper hos skalärer i vektorn. Skalning 
av glyfer kan vara ett problem eftersom glyfen då inte får samma 
egenskaper som de representerar hos vektorn. Även då det 
gäller glyfer kan det vara svårt att visa tillräckligt många utan att 
det blir otydligt.  

Figur 12, Glyfer 
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Figur 13, Exempel på 
glyfvisualisering [57] 

Glyfer kan även representeras av andra geometriska figurer så 
som sfärer.  
 
Exempel på glyfer och glyfvisualisering visas i figur 12 och 13. 
 
 
 

3.2.2.3 Warping 

Vektordata är ofta associerad med rörelse. Rörelsen är i form av 
hastighet eller förflyttning. En effektiv teknik för att visa en 
hastighet eller förflyttning är att förvrida (warpa) geometrin 
enligt vektorfältet, se figur 14. Varje punkt i vektorfältet flyttar 
på sig enligt en pålagd kraft.  
 
 
 

Figur 14, Exempel på 
warping [44] 

3.2.2.4 Displacement plot  

En vektorförflyttning på ett objekts yta kan visualiseras med 
displacement plots. En displacement plot, figur 15, visar ett 
objekts rörelse i vinkelrät riktning mot ytan. Objektets rörelse 
orsakas av ett pålagt vektorfält. För att illustrera förflyttningen 
färgas ytan. Displacement plots används till exempel för att 
visualisera vibrationer.  

Figur 15, Exempel på 
displacement plot [44] 

 
 

3.2.2.5 Tidsanimation 

En tidsanimation visar en förflyttning över ett antal tidssteg.  
 

Figur 16, Exempel på 
tidsanimation [35] 

Figur 16 visar ett tidssteg ur en tornadoanimation där partiklar 
använts för att visualisera tornadons förlopp. I varje tidssteg 
flyttas varje partikel enligt den vektor i partikelns aktuella 
position. [35] 
 
Genom att använda sig av någon form av animation för att 
visualisera ett förlopp får man ett nytt perspektiv på vad som 
verkligen händer i processen. När flera närliggande tidssteg kan 
sättas samman ger det en helt annan bild av förändringar än när 
bilderna endast visas var och en för sig.  
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3.2.2.6 Strömlinjer 

En annan metod att visualisera vektordata är att använda sig av 
kurvor i 3D, så kallade strömlinjer. Strömlinjer används för att 
följa spår eller banor i ett vektorfält. Lämpliga tillämpningar för 
strömlinjer kan vara att visualisera vind eller fronter som visas i 
figur 17. [44] 
 

Figur 17, Exempel på 
strömlinjer. 3.3 Perceptuell visualisering 

Att använda perceptuell visualisering, alltså att ta hjälp av speciella egenskaper hos 
människans uppfattningsförmåga när man ska förmedla ett budskap, är mycket 
användbart vid skapandet av visualiseringar. Om visualiseringen har ”icke 
meteorologer” som målgrupp är det extra viktigt att känna till hur människan 
uppfattar olika företeelser eller signaler. En målgrupp utan specifika förkunskaper 
har, till skillnad från fackmän inom området, svårt att förutspå vad de kommer att se 
eller borde se i vissa lägen.  
 
Den visuella perceptionen kan ses som en fortsättning på synsinnet där hjärnan gör 
en tolkning av intryck utifrån bland annat jämförelser och erfarenheter. Hjärnan ser 
färg, djup och rörelse separat och gör sig sedan en egen helhetsbild av dessa. 
Perceptionen hjälper till att skapa förståelse då man studerar bilder i visualiseringar. 
Hur data via bilder leder till insikt visas i figur 18. [69] 

Visualiserings-
algoritmer 

Perception 
Insikt Bild Data 

Figur 18, Från data till insikt 

Det är väsentligt att veta hur människan tolkar exempelvis färgintryck när man tittar 
på en bild. En mättad, ljusstark färg påkallar mer uppmärksamhet än en mörk, 
omättad färg. Därför passar mörka färger bra som bakgrundsfärg då de upplevs som 
neutrala. Färger har också andra psykologiska effekter. Man skiljer på kalla färger 
såsom blått och violett och varma färger som rött och gult. Detta kommer från 
solens och eldens värme samt det kalla vattnet. [69] I vissa fall kan denna 
psykologiska effekt vara omvänd. Det allra varmaste i en eld är nämligen blått och 
det lite svalare är rött och gult. Färgen rött uppfattar människan som en varningsfärg. 
Olika färger ger även olika avståndskänsla. Ljusa och varma färger upplevs mer 
närbelägna än mörka och kalla.  

3.3.1 Användandet av perceptuell visualisering i 
vädersammanhang  
Det är viktigt att tänka på och ta hjälp av hur människan uppfattar saker och ting när 
man skapar vädervisualiseringar. Om man tar moln som exempel så kan det hjälpa 
ovana betraktare att lättare följa molnförflyttningar och att förstå vad som händer om 
molnen verkligen ser ut som moln. Färgen på molen är också viktig för att man ska 
uppfatta dess ”budskap” på rätt sätt. Gråa moln säger en sak medan vita säger en 
annan. Rent instinktivt innebär ett vitt moln att det är relativt genomskinligt och att 
de inte innehåller någon nederbörd medan gråa moln är tyngre och medför mulet 
väder. Gula moln som används i radarsekvenser på TV har de flesta privatpersoner 
däremot svårt att veta vad de innebär då de inte går att relatera till verkligheten. [34]  
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Andra sätt man kan använda perceptuell visualisering i vädersammanhang är att 
använda flaggor som blåser i vindens riktning för att visualisera just vindriktning eller 
träd som vajar olika mycket för att visualisera vindstyrkan. Symboler och accessoarer 
för olika årstider berättar mycket om temperatur och om vilket väder man kan 
förvänta sig. Tydliga geografiska kartor är också viktigt för att människan ska 
uppfatta informationen på rätt sätt. Detta är speciellt viktigt i TV-presentationer när 
man visar landområden utan några unika landmärken. 

3.4 Visualisering av väderparametrar  
Visualisering av väderparametrar i två dimensioner kan, men behöver inte skilja sig 
från att visualisera parametrarna i fler dimensioner. Hur som helst så tillkommer fler 
möjligheter för att visualisera parametrarna. Det är viktigt att ha kunskap om hur 
mänsklig perception fungerar för att visualisera väderparametrar i mer än två 
dimensioner på bästa sätt. Vi uppfattar olika färger och olika tekniker på skilda sätt, 
som beskrivits ovan.  
 
För att visualisera väderparametrar kan man antingen 
mappa dem direkt på en tvådimensionell karta så som 
man gör idag (två dimensionell visualisering). Ett 
annat alternativ är att mappa parametrarna direkt på 
en karta med höjdinformation. Detta kan vara 
speciellt effektivt vid animationer av frontsystem [37]. 
Figur 19 visar exempel på denna typ av visualisering.   
 
Ett ytterligare alternativ är att visualisera 
parametrarna i hela rummet, tredimensionell 
visualisering. Man kan dessutom lägga till tiden som 
en extra dimension till dessa synsätt för att skapa 
animationer.  

Figur 19, Exempel på hur väderparametrar kan 
mappas på en karta med höjdinformation [37] 

 
För att få fram rätt typ av information och för att den ska uppfattas på rätt sätt är det 
viktigt att tänka på att välja lämpliga visualiseringstekniker, ta hänsyn till färger och 
genomskinlighet samt att fundera på djupnycklar och belysning i visualiseringen.  

3.4.1 Väderparametrarna 
Temperatur är en skalär parameter och visualiseras därför med hjälp av 
skaläralgoritmer. För att visualisera temperatur i flera dimensioner kan den mappas 
direkt på en annan parameter eller på den underliggande kartan genom 
färgmappning. Här är det lämpligt att använda vår redan inbyggda uppfattning om 
kalla och varma färger. En färgskala från blått, kallt, till rött, varmt, passar därför 
mycket bra. För att få en mer exakt visualisering av temperaturen är det lämplig att 
använda den traditionella metoden med siffror.  
 
Att visualisera konstanta temperaturvärden med hjälp av isoytor kan vara mycket 
användbart. 
 
För att visualisera temperatur i en VR-miljö kan man ta hjälp av människans 
perception på ett naturligt sätt. Genom att exempelvis utnyttja accessoarer så som 
paraplyer eller olika varma kläder kan man på ett naturligt sätt beskriva för publiken 
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vad som händer med temperaturen i miljön. Att visa en termometer är ett annat 
alternativ som på ett självklart sätt förmedlar värmeinformation. En termometer visar 
mer exakt och tydlig information än vad exempelvis accessoarer gör. [11, 20] 
 
Vinden innehåller vektorinformation med storlek 
och riktning och visualiseras därför med 
vektoralgoritmer.  
 
Glyfer, figur 20, eller strömlinjer, figur 21, är de 
vanligaste metoderna att använda för att 
visualisera vind. Vindstyrkan kan färgmappas eller 
visas med hjälp av storleken på glyferna 
alternativt tjockleken på strömlinjerna. Det kan 
vara problem att använda olika storlek på 
vindpilarna i animationer för att visualisera 
styrkan, på grund av att det då kan bli svårt att 
förstå innebörden av informationen som visas. 
För statiska bilder går det dock mycket bra att 
visualisera vindstyrkan med hjälp av olika storlek 
på glyferna. [43] 

Figur 20, Visualisering av vind med hjälp av glyfer 
[43] 

 
För att visualisera fronter i 3D är isoytor eller 
strömlinjer lämpliga metoder att använda. 
 
Moln kan exempelvis visualiseras med hjälp av 
isoytor eller volymvisualisering. Molnens densitet 
visas med isoytor där densiteten kan mappas till 
opacitet. 

Figur 21, Visualisering av vind med hjälp av 
strömlinjer [43] 

 
Nederbördsområden kan visualiseras med hjälp av olika tekniker. Isoytor kan 
användas för att visualisera själva området och glyfer eller hedgehogs för att 
visualisera nederbördens typ. För att visualisera hur stor mängd nederbörd är 
färgmappning en lämplig teknik att använda. Kalla färger används för låga 
nederbördsmängder och varma för högre mängder. Rött uppfattas ofta som en slags 
varning och är därför lämplig att använda som varningsfärg vid höga mängder. 

3.5 Visualiseringsverktyg  
Det finns många olika visualiseringsverktyg att använda för att skapa visualiseringar, 
både kommersiella och icke-kommersiella samt två- och tredimensionella. Vilket 
verktyg som ska användas beror bland annat på vad som ska visualiseras, vilket 
ändamål visualiseringen har samt vilka behov som användarna har.  
 
För att ett visualiseringsverktyg ska vara så effektivt som möjligt måste det stödja 
målgruppens behov. Det är därför mycket viktigt att man har identifierat behoven 
hos målgruppen för att kunna avgöra hur visualiseringsverktyget ska se ut. 
Designelement och gränssnitt komponeras sedan efter behoven. Ett 
visualiseringsverktyg måste kunna etablera olika tekniker för olika användare. [37] 
 
Det pågår mycket forskning på att ta fram hjälpmedel för visualisering som gör det 
möjligt att snabbt skapa kraftfulla visualiseringar utan att behöva programmera varje 
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del av visualiseringen själv. Detta gör det självklart mycket enklare för användarna att 
utnyttja konceptet med visualiseringar. 

3.5.1 Visualiseringsverktyg på väderföretag 
Visualiseringar på väderföretag används ofta av forskare och prognosmeteorologer 
för att kunna analysera olika fenomen och för att lätt kunna upptäcka huvuddrag hos 
datan. Härav kommer också de traditionella visualiseringssystemen som används. De 
traditionella 2D-metoderna kan passa bra för detta, men de passar inte för all typ av 
visualisering. Tvådimensionella visualiseringstekniker ger exempelvis ingen 
uppfattning om vädrets dynamik eller fördelning i rummet, vilket däremot 
flerdimensionella tekniker och verktyg kan hjälpa till med. 
 
Visualiseringarna har ofta olika ändamål. I vädersammanhang kan det sträcka sig allt 
ifrån att förmedla väderinformation till icke-meteorologer och icke-forskare, till att 
hjälpa till med beslutsstöd för väderkänsliga affärsverksamheter, eller till en operativ 
prognosmeteorolog ska bedöma en modells utdata och så vidare. Utifrån detta ska 
man sedan bestämma vilken visualiseringsteknik som passar bäst att använda. Den 
teknik som är bäst för ett specifikt ändamål kan antingen vara två- eller 
tredimensionell. En kombination av olika tekniker ger ofta bäst förståelse och det 
största mervärdet. Därför är det bra om det både finns 2D- och 3D-tekniker 
representerade i verktyget. 
 
De flesta visualiseringssystem för väderdata som finns idag, traditionella system, 
består av representationer av utvalda fält inom MHO. Verktygen har ofta en minimal 
direkt grafisk interaktion på specifika lager och de kan bara visa ett begränsat antal 
parametrar åt gången. Förenklade versioner av dessa traditionella system har också 
utvecklats för att stödja behoven hos till exempel media. Att använda 
pappersutskrifter i kombination med 2D-tekniker på bildskärm är helt klart vanligast 
för att visualisera prognoser idag. [37] 
 
Dagens visualiseringsverktyg för vädersammanhang, är ofta designade så att ”en 
storlek passar alla” [37]. Risken med sådana verktyg är att de antingen blir alltför 
komplexa eller att de inte stödjer olika användares mer speciella tillämpningar. Trots 
att olika användare har olika ändamål och behov med sina visualiseringar så stödjer 
systemen ofta bara en typ av användare och ändamål. Man har helt enkelt inte 
kartlagt målgruppens större behov eller tagit hänsyn till att olika användare har olika 
ändamål med visualiseringarna. Dessa system kan vara användbara, men genom att 
inse att även en enda användare kan ha mer än ett mål med sina visualiseringar och 
att det finns mer än en typ av grupp med användare är det möjligt att göra verktygen 
mycket mer effektiva. Lösningen på problemet borde vara att det fanns fler olika 
verktyg som var mer anpassade efter olika gruppers behov och ändamål. Verktygen 
måste ändå vara så omfattande att det inte blir allt för begränsade och därmed 
inriktat på ett för smalt område. Dessutom är det mycket väsentligt att hastigheten 
och effektiviteten i dagens system blir optimala. Detta blir lättare att åstadkomma ju 
snabbare datorer och mer väldesignade verktyg som utvecklas.   

3.5.1.1 Utveckling av flerdimensionella visualiseringsverktyg för vädersammanhang 

När det gäller utvecklingen av de flesta flerdimensionella verktyg som finns idag så är 
de oftast utvecklade genom att applikationen byggs först, och efter det tittar man 
efter lämpliga målgrupper och områden där applikationen kan tillämpas. Genom en 
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sådan arbetsgång blir målgruppen anpassad efter befintliga verktyg och inte tvärtom 
som det borde vara. Försök som man gjort för att skapa bra visualiseringar, har också 
ofta misslyckats när det gäller att skapa operativa prognosmetoder både gällande 
innehåll och gränssnitt. Det kan just bero på att man skapar applikationerna för 
distinkta uppgifter och områden utan att ta hänsyn till målgruppen och det egentliga 
ändamålet. [37] 
 
Verktygen bör utvecklas genom att: [35]  
 
1. Identifiera målgruppens behov. 

2. Komponera designelement och gränssnitt. 

3. Etablera olika tekniker för olika användare 
 
När man utvecklar enskilda visualiseringsalgoritmer eller bygger större 
visualiseringsverktyg är det viktigt att tänka på det totala innehållet i hela 
visualiseringsprocessen. Detta inkluderar inte bara datatyper utan också målgruppen 
samt ändamålet med visualiseringen.  
 
Det är väsentligt att det finns olika verktyg som passar olika målgrupper. De som 
jobbar mot forskning har vissa ändamål medan prognosmeteorologer kan ha andra 
ändamål med visualiseringarna. Olika målgrupper ställer alltså olika krav på 
verktygens innehåll. Som exempel kan nämnas att de verktyg som används för att 
skapa interaktiva meteorologiska visualiseringar måste vara flexibla analysverktyg för 
att öka insikten i stora dataset och hjälpa meteorologen att få idéer om det framtida 
väderläget utifrån den utforskade vädersituationen. De verktyg som används för att 
skapa väderpresentationer på TV behöver vara mycket effektiva och ha säkra rutiner 
för att dagligen kunna ta fram många olika prognosanimationer för olika kunder. [29] 
Dessa skilda användningsområden visar alltså att det är viktigt att det finns fler olika 
verktyg som är anpassade för olika ändamål och olika målgrupper.  
 
Om ett flerdimensionellt visualiseringsverktyg ska introduceras i eller utvecklas för en 
miljö där tvådimensionella verktyg redan används, är det viktigt att det nya 
flerdimensionella verktyget liknar de tvådimensionella verktygen. Detta för att man 
enkelt ska kunna känna igen sig och därmed öka användbarheten. Det grafiska 
gränssnittet bör ha samma utseende, känsla och funktion som tvådimensionella 
verktyg, och måste även vara väl anpassat för målgruppen [32, 33]. Ett 
flerdimensionellt verktyg tillför nya funktioner, tillämpningar och tekniker, och det 
kan på så sätt inte likna det existerande 2D-verktyget. De grafiska gränssnitten bör 
ändå påminna om varandra. Som nämnts tidigare är det också bra om både 2D- och 
3D-tekniker finns representerade för att ge verktyget så stora möjligheter och 
kombinationer som möjligt. 
 
En annan viktig aspekt på visualiseringsverktyg är att de måste vara flexibla. Det är 
en fördel om allmänna visualiseringsverktyg kan hantera data från olika källor för att 
inte bli för begränsade.  
 
Hastigheten, prestanda och effektivitet är också viktiga aspekter som spelar in för att 
ett nytt system ska accepteras lättare hos nya användare. Verktyget måste dessutom 
vara interaktivt så att det blir enkelt att navigera och interagera med datasetet. Det är 
viktigt att åstadkomma ett naturligt koordinatsystem för 3D-visning och interaktion. 
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3. Visualisering 

 
För att sedan kunna ha nytta av verktygen måste man tänka på att det krävs en 
inlärningsperiod för att ta till sig nya verktyg. Just 3D-verktyg kräver mycket träning 
för att man själv ska kunna upptäcka det mervärde som visualiseringarna kan skapa. 
Ofta måste användare över en tröskel för att se vad programmen och teknikerna 
verkligen tillför.   

3.5.2 Visualiseringspipelinen 
Något som de flesta verktyg använder är det som kallas visualiseringspipelinen [44]. 
Den beskriver förflyttningen av ursprungsdatan till en visuell representation. 
Visualiseringspipelinen illustreras i figur 29 nedan. Pipelinen består av dataobjekt 
som representerar datan, processobjekt (källobjekt, filterobjekt eller mapperobjekt) 
som opererar på datan samt en angiven riktning av dataflödet (pilar som kopplar 
ihop olika objekt).  
 
Källobjekten läser data från dataobjektet eller genererar data från lokala parametrar. 
En källa har ingen input från något annat processobjekt. Filtren i processobjekten 
utför transformationer på datan och kan utvecklas för att manipulera, filtrera och 
presentera data. Ett filter har både input från och output till andra processobjekt. Ett 
mapperobjekt avslutar dataflödet i visualiseringen och har därmed ingen output till 
andra processobjekt. Mapperobjekten konverterar data till grafiska primitiver så att 
det hela kan resultera i en visuell representation.  
 
 
 

Läser data  Transformerar 
datan 

 Skapar 
geometriska 
primitiver 

Mapper Filter Källa 

Visning Processobjekt Dataobjekt 

 Figur 22, Visualiseringspipelinen 
 

3.5.3 Flerdimensionella vädervisualiseringsverktyg 
De flerdimensionella visualiseringsverktyg som är utvecklade för specifika 
vädertillämpningar riktar sig till två olika grupper. Den ena gruppen verktyg är 
speciellt anpassade för MHO-ändamål och riktar sig till de som har förkunskaper 
inom MHO.  
 
Den andra gruppen riktar sig till en mer allmän publik utan meteorologiska 
förkunskaper. Dessa verktyg kan inte användas för vetenskapliga visualiseringar 
därför att de inte går att utföra vetenskapliga analyser av den meteorologiska datan. 
Verktygen som riktar sig till en allmän målgrupp är ofta förenklade versioner av de 
vetenskapliga visualiseringsverktygen.  
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3. Visualisering 

3.5.3.1 Visualization for 5-Dimensional data sets, Vis5D 

Vis5D är från början framtaget av programmerare 
från University of Wisconsin-Madison, men har 
senare vidareutvecklats på olika håll. Verktyget är 
gratis och går att ladda hem från utvecklarnas 
hemsida på Internet. [67] Från början var Vis5D 
det första programmet i sitt slag och används idag 
för att visualisera flerdimensionella data som 
kommer från numeriska vädermodeller. De fem 
dimensionerna som nämns i programmets namn 
omfattar rumsdimensionerna, tiden och andra 
fysiska fält såsom exempelvis temperatur eller 
tryck. Vis5D är främst designat för 
forskningsmeteorologer. [51] 

Figur 23, Skärmdump från VIS5D [67] 

 
Vis5D har ett fast användargränssnitt med specifika visualiseringsverktyg som är 
knutna till grafikhårdvara på Unix arbetsstationer. Implementationen fokuserar på 
strukturerade griddata. Programmet är ett mycket interaktivt verktyg som fungerar 
bra för många meteorologiska dataset. Vissa anser dock att programmet tyvärr inte 
har ett idealt användargränssnitt eller innehåll för att vara lämpligt som ett 
prognoshjälpmedel. Applikationens primära fokusering ligger i att kunna utföra 
analyser. Programmet har en optimerad datastruktur för att snabbt kunna rendera 
objekt. [37] 
 
Det är möjligt att inkludera Vis5D som ett subsystem i andra system för att kunna 
bygga vidare på användargränssnitt och innehållet för att passa användarnas 
önskemål fullt ut. Vis5D har överlägsna animationsmöjligheter och är speciellt 
designat för atmosfärisk vetenskap [51]. Vis5D har etablerat en användarbas bland 
meteorologer runt om i världen. [37] 

3.5.3.2 Display 3D, D3D 

Informationen om D3D baseras på artiklarna [32, 33, 36]. 
 
D3D är ett 3D-visualiseringsverktyg designat av 
NOAA (motsvarar SMHI i USA)  Forecast 
Systems Laboratory (FSL). Systemet används för 
att visa meteorologiska dataset som används vid 
prognosframställning. Programmet är främst avsett 
som analysverktyg och det är tänkt att användas 
som en komponent i systemet AWIPS, Advanced 
Weather Interactive Processing System, hos olika 
WFOs.  
 
D3D bygger på verktyget Vis5D. Eftersom Vis5D 
är mycket bra på att hantera animation och har en 
bra prestanda valdes verktyget som ett subsystem i 
D3D. Användargränssnittet i D3D är dock mer 
anpassat för prognosmeteorologer jämfört med 
Vis5D.  

Figur 24, Exempelbild från D3D  
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3. Visualisering 

Det grafiska användargränssnittet i D3D, figur 24, 
består av ett fönster som innehåller tre olika 
områden. En menyrad i toppen, ett stort område 
där visualiseringens innehåll visas och sedan D3D 
volymbrowsern. I volymbrowsern finns de 
numeriska modellerna och datakällorna. Här väljs 
också lämpliga renderingstekniker för den valda 
källan.  
 
De tekniker, som används i D3D är både två- och 
tredimensionella. Som exempel kan nämnas 
isoytor, strömlinjer, 2D-plan, volymvisualisering 
genomskärningsverktyg och sonderingsverktyg. 
Verktygen kan enkelt kombineras med varandra 
vilket gör programmet ännu mer kraftfullt.  Figur 25, Det grafiska användargränssnittet i D3D. 

[33] 
3.5.3.3 VISUAL 

Verktyget VISUAL är framtaget genom ett 
samarbete mellan Fraunhofer IGD och DWD i 
Tyskland. VISUAL utvecklades för att få möjlighet 
att utnyttja både högre rumslig upplösning och 
högre tidsupplösning på ett mer meningsfullt sätt. 
3D-visualiseringsverktyget togs fram för att 
snabbare och bättre kunna upptäcka lokala effekter 
och större simulerade komplexa väderstrukturer 
genom att alla rumsliga dimensioner kan 
kontrolleras direkt i visualiseringsprocessen. [25, 
52] 
 
Programmet innehåller allmänna visualiserings-
tekniker och klarar mycket interaktiva 
visualiseringar som passar för analys och 
utforskning av observerade eller förutspådda 
vädersituationer. Verktyget används både av 
prognosmeteorologer och forskare. [25, 52] 

Figur 26, Skärmdump från VISUAL [52] 

 
När programmet utvecklades fokuserade man på 
att göra verktyget interaktivt och noggrant. Just de 
noggranna beräkningarna hos den ursprungliga 
modellens datagrid som utförs när 
visualiseringsobjekt genereras och presenteras har 
blivit en av programmets fördelar. Även den höga 
kvaliteten på renderingarna i programmet ger 
verktyget fördelar. Noggrannheten kan dock bidra 
till lite långsammare system. Gränssnittet är 
anpassat för standardiserade meteorologiska 
databaser. [25] 

Figur 27, Skärmdump från VISUAL [52] 

 
Tiden är en viktig fjärde dimension i VISUAL. Det är möjligt att programmera egna 
tillägg i programmet för att kunna visualisera nya parametrar. [25] 
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3. Visualisering 

3.5.3.4 RASSIN 

RASSIN [65] är ett annat visualiseringssystem som har utvecklats i samarbete mellan 
Fraunhofer-IGD och DWD. Programmets syfte är att kunna visualisera utdata från 
numeriska simuleringar för att ta fram prognoser på ett precist och interaktivt sätt.  
 
RASSIN stödjer de flesta visualiseringstekniker 
som krävs för meteorologiska ändamål och som är 
anpassade till modellernas ostrukturerade och 
dynamiska grid. Färgmappning eller konturlinjer 
kan användas på modellens yta eller på godtyckliga 
genomskärningsplan genom datavolymen. Färgade 
pilar som illustrerar vektorfält och isoytor används 
också. Figur 28, Skärmdump från RASSIN [65]  
Tiden hanteras som en fjärde dimension i RASSIN. Animationsmodulen i 
programmet ger användaren en stor kontroll över både data och tid. Detta gör det 
möjligt att på en mycket smidigt sätt kunna analysera dynamiska effekter.  

3.5.3.5 TriVis 

TriVis [25, 52] är ett vädervisualiseringsverktyg 
som utvecklats av DWD i samarbete med ASK i 
Tyskland. Programmet riktar sig till en allmän 
målgrupp och används främst för att skapa 
väderpresentationer för TV.  
 
TriVis stödjer både 2D och 3D grafik. 3D används 
sällan varken här i Sverige eller i någon annan del 
av världen. Ett fåtal TV kanaler använder 3D-
stödet för att kunna visa upp häftig grafik. 
Programmets 2D-animationer är dock något som 
utnyttjas ofta.  Figur 29, Exempelbild från TriVis [52] 

 
Programmet stödjer många meteorologiska datatyper bland annat satellit-, radar- och 
molninformation. Verktyget ger en automatisk visualiseringsproduktion och 
visualiseringsteknikerna kan lätt anpassas efter olika önskemål. TriVis har ett fokus 
på hög kvalitet som passar TV-sändningar. Modellers noggrannhet och höga 
framehastigheter har inte lika stor tyngdpunkt. Programmet har inbyggda gränssnitt 
till modelleringsverktyg och virtuella studios.  

3.5.4 Allmänna flerdimensionella verktyg 
Det finns många allmänna visualiseringsverktyg som även lämpar sig bra för 
vädervisualisering. Allmänna visualiseringsverktyg passar nämligen för flera olika 
tillämpningar. Dessa verktyg har dock inga färdiga moduler som är anpassade för 
MHO-data. Användargränssnittet kan därmed inte heller fullt ut knytas ihop med de 
speciella krav som områdena inom MHO kan behöva. Det är däremot inget hinder 
att använda dessa välutvecklade verktyg för MHO-data eftersom det är möjligt i de 
allra flesta fall att själv skapa moduler som är anpassade för den typen av data. 
Allmänna flerdimensionella verktyg skulle alltså mycket väl kunna användas inom 
SMHIs verksamhet, även om de inte är direkt anpassade för vädertillämpningar från 
första början. 
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3. Visualisering 

3.5.4.1 AVS/Express 

AVS/Express bygger på visualiseringspipelinen. 
Man arbetar i en visuell programmeringsmiljö för 
att skapa en visualisering. Datakällor, filter och 
visningar kopplas ihop med varandra via 
kommunikationslänkar. För att skapa en 
visualisering behöver man alltså inte 
programmera koden själv. [35, 53] 
 
Däremot är det möjligt att utöka möjligheterna 
med AVS/Express genom att skapa, 
programmera, egna moduler i den visuella 
programmeringsmiljön. [53] 
 
Programmet passar mycket bra för vetenskapliga 
och tekniska visualiseringar och kan väl utnyttjas 
av både utvecklare och slutanvändare. [35] 

Figur 30, Skärmdump från AVS/Express 

 
AVS/Express är utvecklat av företaget AVS, Advanced Visual Systems. En nackdel 
med detta kraftfulla visualiseringsprogram är dess höga kostnad. 
Utvecklingsversionen av AVS/Express för UNIX kostar ca 18 900 USD och ett 
trepack med licenser ca 27 000 USD. För Windows/Linux kostar samma version ca 
12 488 USD och tre licenser ca 16 875 USD. [53] Priset är därmed en av orsakerna 
till varför programvaran inte används särskilt mycket på SMHI idag. Man har försökt 
använda programmet tidigare, men det slog inte igenom bland annat på grund av 
dessa licenskostnader.  
 
Något som begränsar programvaran är att det inte finns något gratis visningsprogram 
som hör ihop med ursprungsprogrammet. Detta gör att det blir svår att dela 
visualiseringarna från AVS/Express med andra som inte har det ursprungliga och 
kostsamma programmet installerat. 
 
AVS/Express är mycket bra på att visualisera i 3D och att skapa animeringar. En 
annan fördel med programmet är att det är relativt enkelt att använda.  
 
Det finns inga färdiga moduler för meteorologiska data direkt i AVS/Express 
standardpaket, men det går att ladda hem några moduler gratis och implementera 
dessa i standardpaketet från http://www.iavsc.org/repository/express/. Möjligheten 
att skriva egna moduler finns också.  

3.5.4.2 IBM Open Visualization Data Explorer, OpenDX 

OpenDX har precis som AVS Express ett grafiskt användargränssnitt som 
visualiseringarna byggs med. Verktyget ger användaren möjlighet att analysera, 
manipulera, rendera och animera moduler i en grafisk utvecklingsmiljö. En fördel 
med verktyget är att det är mycket bra på rendering av volymdata. [35, 60]  
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3. Visualisering 

Visualiseringsprocessen anpassas genom att 
modifiera visualiseringspipelinen som visas som 
boxar på den högra sidan i figur 31 . Inställningar 
av specifika visualiseringskomponenter 
kontrolleras genom separata grafiska 
användargränssnitt. Modifieringar i 
visualiseringspipelinens komponenter visas direkt 
i den renderade bilden på den vänstra sidan i 
figur 31. [60] 
 
OpenDX är ett ”open source”, vilket innebär att 
källkoden till programmet är fritt tillgängligt [60]. 
På så sätt kan man se hur programmet är skrivet 
och kan då lättare göra egna förbättringar av 
systemet.  

Figur 31, Skärmdump från OpenDX [35] 

 
Verktyget lämpar sig bra för vetenskapliga visualiseringar och kan utnyttjas av 
visualiseringsutvecklare och slutanvändare. [35] 

3.5.4.3 IRIS Explorer 

IRIS Explorer är ytterligare ett 
program med en kraftfull visuell 
programmeringsmiljö för 3D-visualiseringar och 
animeringar. Även detta program bygger på 
visualiseringspipelinen där visualiseringarna byggs med hjälp 
av moduler, visas i figur 32. Programmet finns tillgängligt 
både för PC och vanliga arbetsstationer. Precis som AVS 
och OpenDX lämpar sig även IRIS Explorer bra för 
vetenskapliga visualiseringar. [56] 

Figur 32, Exempel på moduler i IRIS 
Explorer 

3.5.4.4 Visualisation Toolkit, VTK 

VTK är ett komponentbibliotek för 3D grafik, bildbehandling och visualisering. Till 
skillnad från AVS Express, OpenDX och IRIS Explorer måste man här 
programmera varje del av visualiseringen själv. Paketet är open source och fritt 
tillgängligt. VTK är objektorienterat och baserat på ett C++ klassbibliotek som 
innehåller många klasser och avancerade algoritmer. Paketet har också kopplingar till 
Tcl, Java och Python. Egna användargränssnitt byggs med Tk (utvidgning av Tcl) 
eller Java GUI klassbibliotek. [63] 
 
Den underliggande visualiseringsmodellen baseras på visualiseringspipelinen. Genom 
att bygga filter och sedan koppla ihop dem med VTKs ihopkopplingsmekanismer 
skapas applikationerna. VTK lämpar sig bäst för programmerare och 
visualiseringsutvecklare. En stor fördel med VTK är att det är testat på riktiga 
tillämpningar, det är alltså inget akademiskt språk som inte lämpar sig väl ute i ”den 
verkliga världen”. En annan fördel är självklart att det är gratis och att det är relativt 
enkelt att skapa grafik och visualiseringsapplikationer. [35] 
 
Tyvärr är inte grafikmotorn i VTK så snabb. Programpaketet är mycket stort och 
därför krävs det ett snabbt datorsystem med bra grafikkort för att visualiseringarna 
ska vara snabba att hantera. [35] 
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3. Visualisering 

3.5.4.5 MATLAB 

Det kraftfulla beräkningsprogrammet MATLAB 
har 3D-visualiseringsstöd. Den öppna arkitekturen 
och det intuitiva språket gör programmet relativt 
enkelt att använda. Det finns en välfylld 
verktygslåda i MATLAB för att visualisera 3D-
data. [59] 
 
Även MATLAB har mycket dyra licenskostnader.  
 
En stor fördel med programmet är att det har en 
mängd olika tillämpningsområden och är mycket 
bra på matematiska beräkningar av olika slag. 
MATLABs användningsområde är alltså inte enbart 
begränsat till visualiseringar av olika slag.  

Figur 33, Exempel på 3D-visualisering i 
MATLAB [59] 

3.5.5 Värdering av verktygen 
För SMHIs del borde Vis5D och möjligtvis även D3D vara mycket värdefulla. Den 
stora fördel som applikationerna har är bland annat att de är anpassade för 
vädertillämpningar fullt ut. Vis5D är gratis och ”open source”, vilket är bra. Detta 
innebär att det blir betydligt enklare att förbättra applikationen efter egna önskemål 
och därefter integrera den i befintliga system. D3D är bra på det sättet att man under 
utvecklingen av verktyget redan försökt förbättra de delar som anses vara bristfälliga i 
Vis5D. Även en integration med det befintliga vädersystemet AWIPS har utförts. 
Utvecklarna [45, 48] av D3D har mycket erfarenhet av flerdimensionella 
visualiseringsverktyg. Detta är något som SMHI bör utnyttja om man skulle ta beslut 
på att införa flerdimensionella visualiseringar i större utsträckning inom 
verksamheten. En sammanställning av den utvärdering av Vis5D som genomförts 
presenteras i avsnitt 5.2 senare i rapporten.  
 
Att använda AVS/Express inom SMHI skulle också vara värdefullt. Det som dock 
talar emot applikationen i nuläget är dels de dyra licenskostnaderna samt att det inte 
finns något gratis visningsprogram. Detta begränsar användandet mycket då 
resultaten inte kan delas lika lätt med andra som inte har licenser för programvaran.  

3.6 Att tänka på vid skapandet av visualiseringar 
Det är mycket viktigt att tänka efter exakt vad som ska visualiseras för att lättare 
kunna bestämma vilken visualiseringsteknik, metod eller vilket verktyg som passar 
bäst. Olika visualiseringsmetoder och tekniker passar olika bra för skilda ändamål. 
För att inte visualiseringen ska leda till felaktiga tolkningar är det också viktigt att 
designa den mycket noggrant.  
 
När det gäller flerdimensionella vädervisualiseringar kan det vara väsentligt att visa 
tydliga landmarkeringar för att orienteringen ska bli enklare. Att inte animera tid och 
rum samtidigt är ett annat tips [47]. Det vill säga att inte förflytta kameran över 
landskapet samtidigt som exempelvis molnen förflyttas och förändras. Det kan 
nämligen bli svårt att avgöra exakt vad som rört sig och hur mycket i så fall.  
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3. Visualisering 

Andra aspekter som man bör tänka på är vilken målgrupp man riktar sig till samt 
vilka förkunskapskrav de som ska tolka visualiseringarna har. Olika målgrupper har 
skilda bakgrunder och även olika informationskrav. Därför krävs det skilda sätt att 
studera informationen på, att använda olika typer av visualiseringar, även då samma 
informationskälla används [35].  
 
Vid skapandet av visualiseringar finns det alltså en rad faktorer som man bör tänka 
på. Exempel på frågor som man måste ställa sig är bland annat: 
 
• Vad vill man visa?  

• Krävs det detaljerad eller översiktlig information? 

• Vilket ändamål har visualiseringen? Analys, demonstration och så vidare? 

• Vilken målgrupp riktar man sig till? 

• Hur van/ovan är målgruppen vid det som ska visas, vilka förkunskaper har 
målgruppen? 

3.6.1 Data och modeller i flerdimensionella visualiseringar 
Det finns skilda uppfattningar i frågan om det är viktigast att använda vetenskapligt 
korrekta modeller eller behandlade modeller som är mer informativa och sätter 
perceptionen, uppfattningsförmågan, och människan i centrum när det gäller 
flerdimensionella visualiseringar. Ska man sträva efter att avbilda verkligheten så 
korrekt som möjligt eller är det viktigare att visualiseringarna visas på det sätt där 
människan har lättast att uppfatta innebörden av bildvisningarna? Realistiska 
visualiseringar ger ofta ett bättre intryck både på professionella prognosmeteorologer 
och en bredare publik. I dessa fall bör man alltså välja att visa saker och ting på det 
sätt som är mest informativt och där det ser så bra ut som möjligt. Det kan vara 
nödvändigt att ändra i den vetenskapliga modellen för att få fram informationen på 
bästa sätt till en bred publik. [46-48] 
 
För att kunna ställa korrekta prognoser och för att vidare kunna utforska vad 
visualiseringen innebär behöver ändå forskare och meteorologer vetenskapligt 
korrekta modeller och ”riktig” information. Det är viktigt att visualiseringsresultatet i 
dessa fall är nära relaterat till den ursprungliga datan och att visualiseringarna inte är 
manipulerade bara för att öka perceptionen. Frågeställningar inom perception 
kommer in när det gäller hur människan sedan tolkar visualiseringarna. [46-48] 
 
De visualiseringsmetoder som används måste alltså i många fall stämma överens med 
den tillgängliga datan. Om visualiseringsmetoden kräver en behandling av 
modellutdatan innan visualiseringen visas slutgiltigt, kan visualiseringen göra det svårt 
att bedöma källans grunddrag. Det är alltså viktigt att operera direkt på den 
ursprungliga datan i många fall. Man ska inte se visualiseringen som ett 
efterbehandlande tillägg på ursprungsdatan, eftersom det då blir mycket svårt att se 
vilken typ av information som den ursprungliga datan verkligen innebär. [46-48] 
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3.7 Visualiseringar på SMHI 
Resonemanget nedan bygger på intervjuer med medarbetare på SMHI [1-19]. På 
SMHI används idag i stort sett enbart tvådimensionella visualiseringar. I det 
vanligaste fallet studeras tvådimensionella kartor med färgkodade konturfält.  
 
SMHI är inte unikt bland väderföretagen runt om i världen när det gäller det nästintill 
obefintliga användandet av flerdimensionella visualiseringar. På det europeiska 
centret för väder, ECMWF, använder man inte heller 3D-visualiseringar som ett 
arbetsverktyg i särskilt stor utsträckning. Prognosmeteorologer runt om i världen 
använder 3D-visualiseringar mycket sällan idag. Det finns ändå ett fåtal företag 
liknande SMHI, som har gjort seriösa försök att införa en användning av 
flerdimensionella visualiseringar.  
 
Tiden är den ytterligare dimension som används oftast, men ändå inte i den 
utsträckning som den borde kunna utnyttjas. Problemet med animeringarna är att de 
inte är speciellt interaktiva i dagens system. Det finns inte möjlighet att själv styra hur 
snabbt animeringarna ska gå eller att stoppa och backa så som man själv vill. 
Animationerna rullar på i en förutbestämd takt och ordning. Många kan uppleva att 
det då blir svårt att ta till sig informationen och skapa sig en bild över vad som 
egentligen sker under förloppet. På grund av detta är det idag enklare för många att 
skapa animationen själv i huvudet. De enskilda stillbilderna studeras var för sig och 
rörelseförloppet skapas sedan som en inre bild. För ovana betraktare kan det dock 
vara svårt att själv skapa animeringen. Med hänsyn till detta vore det bra om 
animationerna var interaktiva i större grad. [1-19] 
 
Det enda direkta området där man använder 3D-
visualiseringar inom SMHI idag är inom Computational Fluid 
Dynamics, CFD. För SMHIs del handlar CFD om att studera 
och beräkna komplicerade strömnings- och 
spridningsmönster i både luft och vatten. Exempel kan vara 
att studera vindkomfort i bostadsområden, vindlaster på 
byggnader eller spridningar av luftföroreningar. Här har man 
upptäckt fördelarna med flerdimensionella visualiseringar och 
använder dessa metoder i det dagliga arbetet. CFD-
beräkningarna tar ofta hänsyn till komplicerade geometriska 
miljöer när man studerar strömningar över ytor och volymer. 
Detta har bidragit till användandet av flerdimensionella 
visualiseringar inom området. Ett exempel på en CFD-bild 
som visar tryckfördelningen av vind på en byggnad visas i 
figur 34. [2, 61]  

Figur 34, Tryckfördelningen (beräknad 
med CFD-teknik) på en byggnad vid en 
viss vindriktning. [61] 

3.7.1 Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi 
I nuläget är det som sagt nästan enbart tvådimensionell bildvisning som används 
inom områdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. 2D-bilderna används bland 
annat för att analysera de numeriska modellernas utdata. Även bilder från satelliter 
och radar används. [1-19] 
 
Eftersom MHO-processerna sker i alla de tre rumsdimensionerna och förändras med 
tiden, har en omfattande datareduktion genomförts i och med att informationen 
studeras i 2D. Den datareduktion som genomförs när man skalar bort information 
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från 3D (4D om man räknar med tiden) till 2D är baserad på erfarenhet. Under 
många år av yrkeserfarenhet har man inom SMHI skaffat sig stor kunskap om vilken 
information, vilka nivåer av informationen, som är intressant att studera. [1-19] 
 
När man övergår från 3D till 2D för att visualisera de atmosfäriska processerna 
används projektioner, både vertikala och horisontella. Från början tittade man mest 
på de horisontella planen vid markytan, men senare har man upptäckt betydelsen av 
hur processerna ser ut på högre höjder. Därför studeras både horisontella 
projektioner för olika höjder (till exempel marknivån och vid 500 hPa ≈ 5 km), 
vertikala projektioner för olika platser (tempar) och längs linjer exempelvis för 
prognoser längs en flygsträcka. [49] 
 
Eftersom det storskaliga vädret styrs från högre höjder är projektioner på dessa 
nivåer viktiga [49]. Projektionerna vid markytan är väsentliga på så sätt att det är där 
man får veta hur vädret kommer att vara för de som befinner sig på marken. Idag har 
bedömningen gjorts att det inte är väsentligt att studera de atmosfäriska processerna 
på alla nivåer, utan att man kan bilda sig en god uppfattning om det kommande 
väderläget genom att med hjälp av erfarenhet undersöka utvalda nivåer. Det är bland 
annat därför som tvådimensionell visualisering används främst idag. 

3.7.1.1 Olika visualiseringsmetoder 

Vid väderprognoser är bland annat fronter, nederbörd, temperatur, sikt, lufttryck, 
moln och vindar intressanta att visualisera. De visualiseringsmetoder som används 
idag är bland annat symboler, text och konturfält på kartor, samt grafer och diagram 
av olika slag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 35, Exempelbilder på visualiseringar av väderprognoser [62] 
 
Ett exempel på ett diagram 
som används är epsogrammet, 
visas i figur 36. Diagrammet 
talar om hur säker en prognos 
är, alltså med hur stor 
sannolikhet som en viss 
parameter kommer att få det 
värde som man har förutspått.  
 
 Figur 36, Exempel på epsogram [62] 
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En tidig metod som använts för att visualisera 
olika meteorologiska parametrar är 
Hovmöllerdiagrammen som visar hur en viss 
parameter varierar med tiden. Ett exempel kan 
vara att visa lufttryck eller temperatur vid olika 
platser (latituder) vid olika tidpunkter. Exempel 
på ett Hovmöllerdiagram visas i figur 37. 
 
Att visualisera och tala om begreppet front i 
väderanalyser har man gjort sedan 1939. Det var 
professor Tor Bergeron som då jobbade som 
prognosmeteorolog på SMHI i Stockholm, som 
introducerade begreppet först. Han trodde inte 
själv att begreppet fronter på väderkartan skulle bli 
långlivade. Eftersom detta hände under 2:a 
världskriget, förknippas lätt begreppet med fronter 
i krig. Soldaterna angriper fienden längs en linje på 
samma sätt som kalluften angriper varmluften 
längs en linje vid marken. [49] 

Figur 37, Exempel på Hovmöllerdiagram 

Figur 38, Symboler för fronter 
 
Fronterna avgränsar de olika luftmassor och sträcker sig från marken vidare upp i 
luften. Att ta fram och visualisera fronter har blivit en av de mest grundläggande 
faktorerna vid kartläggning av vädret. [30] 

3.7.1.2 Visualiseringar inom prognosarbetet 

Prognosarbetet inom de olika områdena på SMHI utförs idag mycket med hjälp av 
datorutskrivna papperskopior från observationer, analyser och modeller. Utifrån 
dessa produceras sedan prognoskartor som främst ritas för hand.  
 
Under arbetet med prognosframställningen är det mycket viktigt att snabbt och 
effektivt kunna ta till sig rätt typ av information. Informationen måste presenteras på 
sådant sätt att den ger en god överblick om väderläget nu och i framtiden. Idag anses 
att den bästa överblicken fås med hjälp av utskrivna papperskopior. Den överblick 
som papper uppsatta på en vägg ger upplevs i nuläget vara mycket svår att ersätta 
med datorhjälpmedel [6, 18]. Det mesta datorarbetet i prognosproduktionen sker för 
att skriva textprognoser och för att kunna styra och editera de modeller som 
används. Radar och satellitbilder studeras på bildskärm.  
 
Att övergå från papper till att använda datorhjälpmedel för bildvisning är ett ganska 
stort steg inom prognosarbetet. Detta kanske inte är så konstigt med tanke på den 
utbildning och erfarenhet som bland annat meteorologer har i botten. Utbildas man, 
och skaffar sig erfarenhet, på ett traditionellt sätt med traditionella metoder är det lätt 
att även senare fortsätta arbeta på det sättet.  
 
Inom prognosarbetet är det särskilt viktigt att ställa sig frågan om hur mycket 
information som behövs för att kunna ställa en så korrekt prognos som möjligt. 
Flerdimensionell visualisering innebär mer information i och med att inga rumsliga 
dimensioner förkastas. Vill man få adderad information med hjälp av 
flerdimensionella visualiseringar inom prognosarbetet? Eller blir den totala 
informationsmängden för stor då, så att det blir svårt att få en fullständig överblick 
av läget om flerdimensionella visualiseringar användes här? Man måste också klargöra 

30 



3. Visualisering 

huruvida de tvådimensionella visualiseringarna visar rätt typ av information. Har man 
skalat bort rätt data i dagens visualiseringar?. 
 
Prognosproduktionen är tidsmässigt ganska styrd. Det är mycket väsentligt att arbetet 
går snabbt och effektivt och att snabbt kunna skaffa sig överblick om det gällande 
och kommande väderläget. Det finns ingen tid att ”leta efter” den väsentliga 
informationen i en visualisering, utan man måste snabbt kunna hitta och överblicka 
den.  

3.7.2 Kommersiellt mot privatpersoner 
Visualiseringar av väderdata som riktar sig mot privatpersoner är idag enbart 
tvådimensionella. De områden där dessa visualiseringar används främst är på Internet 
samt i tidningar. Visualiseringar för TV beskrivs under en egen rubrik. SMHI har en 
egen produktion av olika vädervisualiseringar som ska användas på Internet, i 
tidningar och på TV. Uppgifterna i avsnittet baserar sig på en intervju med Kjell 
Lund, SMHI, [14].  
 
Grafiken i tidningar och på Internet är väldigt lika varandra, men de 
flesta tidningar och webbplatser har sin egen standard. 
Väderinformationen beskrivs med hjälp av kartor och vädersymboler. 
Gällande Internetprodukterna är det anmärkningsvärt att de ser 
likadana ut som de gjorde vid introduktionen 1994. Men det som 
visas idag är det som efterfrågas av kunderna. Ett exempel på 
Internetgrafik visas i figur 39. 
 
Förbättringar av visualiseringarna som riktar sig kommersiellt mot 
privatpersoner kan framförallt ske i bildprodukterna, bildvisningen 
och bildinformationen. Idag kan informationen upplevas som svår att 
förmedla och publicera så att alla kan förstå informationens innebörd. 
Det gäller att noga tänka igenom hur informationen presenteras för 
olika målgrupper. Skilda grupper förstår viss information på olika sätt 
och olika bra. Lantbrukare uppfattar informationen på ett sätt och 
turister som ska vandra i fjällen på ett annat. Just gruppen lantbrukare 
har man från SMHIs sida en mer omfattande dialog med än vad man 
har med andra grupper. Lantbrukare är mycket beroende av vädret i 
sitt arbete och därför finns en mer tydlig dialog med den gruppen. 
 
Att vara tillräckligt pedagogisk och tydlig utan att gå till överdrift när 
man riktar sig mot privatpersoner är svårt. Ett exempel är 
”båtwebben” där man bland annat försökt visualisera vindens riktning 
och styrka med pilar och olika färgkoder. Trots förklarande text, 
bilder och diagram så var det ändå mycket svårt för privatpersoner att 
ta till sig detta enligt Kjell Lund [14]. Ett bildexempel från 
”båtwebben” visas i figur 40.  

Figur 39, Exempel på 
Internetgrafik 

 
För att kunna ta till sig dagens prognoser krävs det en relativt stor 
kunskap om väderspråket och om var man befinner sig. Genom att 
noga tänka igenom vilken målgrupp man riktar sig till kan säkerligen 
både text och bildprognoser bli tydligare och enklare, och därmed 
göra det lättare för privatpersoner att ta till sig väderinformationen på 
bästa sätt. De symboler och det väderspråk som meteorologer 

Figur 40, Vindvisualisering på 
”båtwebben” [61] 
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använder kanske inte är självklara för alla privatpersoner. Bara att exakt veta vilket 
län eller vilken kommun man befinner sig i är inte självklart för alla.  
 
I exemplet med båtwebben ovan kan det vara så att bilderna visar för mycket plottrig 
information. De vindpilar som används i detta fall kan säkert göra det svårt för vissa 
privatpersoner att verkligen förstå ifrån vilket håll vinden blåser. En utbildad 
meteorolog har däremot inga problem att tolka bildens innehåll. Kommer inte 
informationen om vindriktning och vindstyrka fram ordenligt blir bilden mest 
förvirrande. Genom att visa färre och tydligare vindpilar skulle man kunna göra 
bilden mer illustrativ och begriplig. Att använda färgkodning tillsammans med 
förklarande text är nödvändigt för att rätt information ska nå ut och för att man ska 
förstå färgkodningens innebörd.  
 
Andra sätt som väderinformationen till privatpersoner kan förbättras är genom att 
använda tiden som en ytterligare dimension. Genom att visa väderväxlingar och 
vädrets förlopp, istället för statiska bilder kan det bli lättare att förstå hur vädret 
kommer att utveckla sig. 
 
Väderinformationen till privatpersoner måste vara varierande. Helst ska 
informationen innehålla prognosdel, statistik, krönikor om väderutveckling samt 
information där man kan lära sig om väderfenomen och läsa om väder i allmänhet. 
Finns alla dessa delar med, höjs värdet och trovärdigheten hos väderinformationen. 
 
Det har visat sig att privatpersoner reagerar mycket starkare om man ändrar 
innehållet i presentationen, visualiseringen, än i grafiken. Tar man exempelvis bort 
informationen om semestervädret i Spanien är detta värre än att molnen får en annan 
form eller färg. Privatpersoner vill tydligt kunna se ortsnamn i en väderpresentation 
för att lättare orientera sig.  

3.7.3 TV-presentationer 
Uppgifterna i avsnittet baserar sig på en intervju med Bo Magnusson, SMHI, [15]. 
 
Även i väderpresentationer på TV används 3D-grafik mycket sparsamt. De program 
som används för att skapa presentationerna har inbyggt stöd för 3D-visualiseirng, 
men det utnyttjas mycket sällan både här i Sverige och i andra delar av världen. 
Tekniken har alltså hunnit längre än vad som tillämpas. Ett fåtal TV-kanaler runt om 
i världen använder flerdimensionell visualisering för att kunna visa upp häftig grafik 
och nya tekniker. I dessa fall används 3D-visualiseringarna främst för att imponera. 
Överlag är TV-bolagen restriktiva till 3D. Det väsentliga är att på kort tid få ut 
väderinformation på ett lättbegripligt sätt. SMHI och andra företag har gjort försök 
att sälja experiment med 3D till TV-stationer, men det har inte väckt något intresse 
hos de olika TV-bolagen.  
 
Det finns ingen vetenskaplig bedömning gällande varför 2D skulle vara bättre lämpat 
än 3D för TV-presentationer utan det är något som man bedömt utifrån erfarenheter 
och antaganden. TV-kanalerna månar så mycket om tittarna att de inte vill utsätta 
dem för några experiment. Man har bedömt att det är viktigare att tittarna får en 
konkret och lätt övergripbar väderinformation än att imponera på dem och 
sponsorerna med häftiga 3D-visningar.  
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Det finns som sagt TV-kanaler runt om i världen där man använder 3D-grafik i sina 
väderpresentationer. Det är mycket blandade känslor hos tittarna gällande detta. 
Vissa gillar det och andra tycker mest att det är jobbigt. Speciellt om man inte är van 
vid dessa visningar kan det kännas förvirrande och svårt att lokalisera sig. En del 
tycker att det går för fort för att man ska hinna skapa sig en bild över hur väderläget 
egentligen ser ut.  
 
Även i de väderpresentationer som visas på TV idag kan det vara svårt för 
privatpersoner att förstå all den information som publiceras. Att ha en varierande 
och innehållsrik väderinformation är viktigt även inom detta sammanhang.  

3.7.4 Forskning SMHI – ITN, Campus Norrköping 
Campus Norrköping utför forskning i samarbete med SMHI. Samarbetsprojektet går 
ut på att visualisera dynamiska klimatförändringar med hjälp av VR-verktyg och 
avancerad datorgrafik. Projektet har stött på en del problem och skapat en rad olika 
frågeställningar, bland annat om hur klimatförändringar visualiseras på bästa sätt med 
de mest lämpliga teknikerna. [22] 
 
I nuläget har man ändå kommit en bit på väg i projektet. Man tror sig veta hur några 
få parametrar förändras med tiden, men dessa teorier måste förankras hårdare. 
Modellerna måste bli mer dynamiska och ge modellrespons, det vill säga att till 
exempel asfalten blir blöt när det regnar. Att kunna visa övriga effekter på miljön är 
också en viktig del. [22] 
 
Andra frågeställningar som man stött på är bland annat hur man på bästa sätt 
visualiserar olika parametrar som kan vara svåra att visa i en VR-miljö. Exempel på 
en sådan parameter är temperatur. För att visualisera temperatur i en VR-miljö kan 
man, som beskrivits tidigare, använda sig av exempelvis objekt som naturligt 
förknippas med temperatur. [20] 

3.7.5 Programvaror som används 
Var och en på SMHI använder den programvara som man själv tycker är bäst och är 
mest lämplig för det område man jobbar med [1-19]. Dessa programvaror är som 
tidigare nämnts huvudsakligen tvådimensionella.  
 
Några av de kommersiella visualiseringssystemen som används idag är bland annat: 
IDL, Matlab, Phoenix och StarCD. De två sista systemen används för Computational 
Fluid Dynamics, CFD, och dessa kan hantera 3D-visualiseringar. Bland de 
ickekommersiella visualiseringssystem kan nämnas: Grads, Metview och Metgraf. De 
sistnämnda används för att visa utskriven väderinformation på kartor. Metgraf är 
utvecklat på SMHI medan Metview kommer från ECMWF. De ickekommersiella 
visualiseringssystemen är tvådimensionella. Det finns även många andra program 
som används.  
 
Inom hydrologin används ett system som kallas HyPro. Det används för att göra 
hydrologiska prognoser och för att skriva ut information om vattentillstånd. I GIS-
tillämpningar används Arcview för att titta på kartor med olika lager av information. 
Man har olika kartor för olika tillämpningar. I ArcInfo får man reda på statistik som 
man kan titta på i Arcview. Exempel på statistik kan vara hur mycket skog, sjöar, 
tätort med mera som finns i ett område.  
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4 Mervärde 
Avsnittet nedan handlar om mervärdet med flerdimensionella visualiseringar. För att 
kunna utreda om det finns ett mervärde i att använda flerdimensionella 
visualiseringar måste begreppet mervärde först och främst definieras. Fördelar och 
nackdelar med 2D respektive 3D tas också upp. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av vad andra företag liknande SMHI har för erfarenhet och åsikter 
om flerdimensionella visualiseringar i vädersammanhang. 

4.1 Definition 
Det finns flera olika uppfattningar om vad ordet mervärde egentligen innebär, 
begreppet verkar betyda olika saker för olika individer. Det är ett mycket vitt begrepp 
som kan innefatta allt från prisvärdhet till arbetsglädje. Att ordet innebär något slags 
adderande i positiv bemärkelse är ändå genomgående för olika definitioner. Det 
engelska orden ”added value” säger mer än svenskans mervärde eftersom det handlar 
om att addera mer värde. Resonemanget kring definitionen av begreppet mervärde 
baseras på Mervärde ur ett kundperspektiv – En studie i kundupplevt mervärde [24]. 
 
Mervärde kan vara något man använder sig av när det finns val mellan två jämförbara 
produkter. Det absoluta mervärdet handlar om att uppfatta en produkts värde som 
större än det faktiska priset. Att man får mer för pengarna helt enkelt. Ett mervärde 
kan också vara den skillnad som uppstår mellan jämförbara produkter.  
 
Andra ser mervärdet som en känsla eller en upplevelse som uppstår. Upplevelsen av 
produkten eller tjänsten, är något som man inte kan ta på, men som i stor 
utsträckning styr köpbeslut, handlingsmönster och värderingar. Upplevelsen är ett 
resultat av en omgivning som finns runt produkten och visar sig olika från individ till 
individ. För att känslan kring ett mervärde ska uppnås måste något relevant för 
kunden adderas utöver det förväntade. Känslan kan till exempel vara den arbetsglädje 
som kan uppstå i och med att man arbetar på ett visst sätt med ett visst verktyg.  
 
Som illustreras i figur 41, erhålls ett mervärde genom 
att utgå från en rent funktionell produkt och sedan 
addera positiva egenskaper. Först adderas fysiska 
mervärden i form av extra funktioner, förpackning 
och service. Sedan läggs de immateriella mervärden 
på i form av publicitet, design, distributionskanaler 
och så vidare.  

 
 
 
 
 
 

Immateriellt mervärde 

 
 
 

Fysiskt mervärde 

Fysisk produkt 

 
Figur 41, Fysisk produkt med adderade 
mervärden [24] De adderade egenskaperna har tydliga fördelar och 

uppfattas som att produkten tillförts värde. Mervärdet 
ökar förutsättningarna att skapa värde. Antingen 
möjliggör mervärdet något eller så avlastar det.  

4.1.1 Flerdimensionella visualiseringars mervärde 
När man talar om flerdimensionella visualiseringar är det en relevant fråga att ta reda 
på om det verkligen finns ett mervärde i att använda dessa jämfört med 
visualiseringar i 2D. Detta är en splittrad frågeställning där många på grund av 
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inställningar och engagemang antar att flerdimensionella visualiseringar tillför ett 
mervärde, medan andra kan vara lite mer skeptiska till om de verkligen tillför något. 
Det handlar inte om att använda flerdimensionella visualiseringar för användandets 
skull utan för att de ska bidra med mer information på ett positivt sätt. 
 
Det finns inte särskilt många vetenskapliga undersökningar som pekar just på 
mervärdet när det gäller flerdimensionella visualiseringar. Det behöver inte betyda att 
det inte finns ett mervärde utan snarare att mervärdet är mycket svårt att bestämma. 
Ofta har man dock bara antagit att det finns ett mervärde, men inte visat det med 
vetenskapliga undersökningar.  
 
Det man kan säga helt säkert är i alla fall att flerdimensionella visualiseringar tillför ett 
mervärde i och med att inga rumsliga dimensioner förkastas. Om övriga dimensioner 
mappas som exempelvis färg på 3D-modellen får man ytterligare dimensioner direkt i 
bilden. Människans visuella perceptionsförmåga är mycket bra på att dra slutsatser ur 
en enda rumslig representation, jämfört med att försöka dra slutsatser från ett flertal 
tvådimensionella bilder. Det skulle krävas många lager av tvådimensionella bilder för 
att bygga upp en fullständig representation av tredje dimensionen, vilket på ett vis 
kan påvisa att 3D-visualiseringar kan bidra med mycket mer information i en enda 
bild.  
 
Den tredje rumsdimensionen tillför mer information till visualiseringen. Nästa fråga 
man bör ställa sig är då om den tredje rumsdimensionen tillför så mycket extra 
relevant information att den ger hela visualiseringen ett mervärde? Rent spontant 
borde det vara så. När det gäller väderdata så uppstår vädret i mer än två dimensioner 
och är mycket dynamiskt. Därför kan man förvänta sig att det också ger ett mervärde 
att titta på vädervisualiseringar i mer än två dimensioner. I vissa sammanhang vill 
man dock inte ha mer information och då kan den adderade informationen ge en 
negativ effekt.  
 
Att lägga till tiden som en tredje dimensionen i 2D-visualiseringar eller som en fjärde 
i 3D, är också ett alternativ. Tiden gör det lättare att studera och förstå en 
vädersituations dynamik. Tidsdimensionen tillför mer information på så sätt att den 
lättare ger ett sammanhang i hur olika processer förhåller sig till varandra.  
 
I och med att flerdimensionella metoder innebär en tillgång på mer information gör 
dessa visualiseringar det möjligt att lösa uppgifter och problem som tidigare inte varit 
möjliga att komma tillrätta med, på grund av att den relevanta informationen tidigare 
kan ha varit dold eller reducerad från datamängden. Detta kan betraktas som ett 
mervärde i sig.  
 
Andra mervärdeseffekter som kan förväntas när det gäller flerdimensionell 
visualisering är en ökad effektivitet och en ökad kvalitet. Den ökade effektiviteten 
kommer sig av att fler dimensioner ger en möjlighet att överblicka mer data snabbare. 
Ökad kvalitet fås genom att det blir en minskad risk att missa väsentlig information 
på så sätt att fler dimensioner ger mer information. Om flerdimensionella 
visualiseringar introduceras som ett komplement till dagens metoder innebär det en 
tillgång till fler visualiseringsalternativ och därmed kan informationen studeras på 
flera olika sätt. 
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För att kunna ta reda på om flerdimensionella visualiseringar tillför ett mervärde och 
vilket mervärdet i så fall är, krävs det en 3D-visualiseringsapplikation att jämföra 
dagens tvådimensionella visualiseringsmetoder med. [21, 32, 33] 3D-verktyget måste 
vara jämförbart med ett 2D verktyg på så sätt att man ska kunna lösa samma 
uppgifter fast med olika verktyg och tekniker. I jämförelsen bör frågor som vad det 
ena eller andra verktyget tillför utredas. Exempel på jämförelsefrågor är: 
 
• Med vilken effektivitet och med vilken kvalitet får man fram ett visst resultat?  

• Vilka verktyg och tekniker passar bäst för att visa olika faktorer och parametrar?  

• När upptäcks vissa fenomen lättare?  

• Kan båda verktygen användas för att lösa samma uppgift?  
 
Det kan vara så att en viss uppgift bara går att lösa med ett av verktygen, antingen 
med 2D- eller 3D-verktyget, på grund av att programmen innehåller olika tekniker 
som lämpar sig olika bra för skilda ändamål.  
 
I och med att utvecklingen går framåt blir det möjligt att få tillgång till mer och mer 
data allt snabbare. Behovet av att kunna använda all denna data på ett snabbt och 
smidigt sätt ökar kravet på bra visualiseringsmetoder. Här kan flerdimensionella 
visualiseringar tjäna som ett komplement till dagens metoder. Om resultaten från en 
snabb 2D-baserad analys används till att gå in djupare med hjälp av 3D kan det ge ett 
extra mervärde. 
 
För att verkligen få ut ett mervärde med 3D-verktyg krävs det ofta mycket tid i form 
av träning. Flerdimensionella visualiseringsverktyg kan vara långsammare att använda 
och att interagera med. Om fel perspektiv väljs kan till och med den mest väsentliga 
väderinformationen missas eftersom den kan finnas ”bakom” betraktaren. Det är 
därför viktigt att rätt tröskelvärden och standardvärden är inställda redan från början, 
så att man som användare slipper leta efter den mest relevanta och innehållsrikaste 
informationen. Ett problem fram till idag har varit att det är dyrt och relativt 
långsamt att använda 3D-visualiseringar på vanliga arbetsstationer.  
 
Ett område där ett ”generationsskifte” gällande frågan om 2D och 3D 
är på gång, är inom medicinska tillämpningar. Från att ha tittat på alla 
bilder i två dimensioner har man nu sakta börjat övergå till att använda 
3D-visualiseringar. Självklart har det varit inkörningsproblem även här 
innan visualiseringarna har börjat användas fullt ut i det dagliga 
arbetet. Man har tydligt sett fördelarna med flerdimensionell 
visualisering och därmed börjar fler och fler att använda verktygen. 
Man har bland annat upptäckt att det går mycket snabbare att ställa 
korrekta diagnoser genom att titta på bilder som visas i mer än två 
dimensioner. Tack vare den digitala röntgentekniken så får man 
röntgeninformationen direkt i tre dimensioner. Oändliga mängder data 
skapas och det blir då naturligt att använda sig av den informationen 
direkt istället för att skriva ut utvalda ”2D-slices” av 3D-volymen på 
papper. Studier av 2D-slices används ändå självklart som ett 
komplement till att studera hela 3D-volymer. Interaktiviteten i en 
flerdimensionell visualisering gör det ännu tydligare att upptäcka ”ny” 
information. 

Figur 42, Exempel på 
medicinsk visualisering [44] 
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Ett av många exempel på ett tydligt användningsområde för flerdimensionell 
visualisering inom det medicinska området är magnetröntgen av hjärtan. Där 
produceras idag mellan 200 och 400 bilder, men för att fullt ut kunna kartlägga en 
persons totala hjärtfunktion krävs mellan 2000 och 5000 bilder. För att kunna 
presentera och undersöka dessa enorma mängder data på ett effektivt sätt är goda 
visualiseringstekniker helt nödvändigt. [66] 
 
Egentligen kan radiologernas situation jämföras med prognosmeteorologernas. Båda 
grupperna har tillgång till oerhört stora mängder data i flera dimensioner som de 
måste förstå och sätta sig in i på ett snabbt och effektivt sätt. Det som skiljer 
grupperna åt är dock att radiologerna har börjat inse att det är onödigt att sortera 
bort massa information och studera saker i 2D, när det är möjligt att få tillgång till 
hela datavolymer tack vare den digitala tekniken. De har också upptäckt ett mervärde 
i detta. Prognosmeteorologerna arbetar dock fortfarande med ”traditionella bilder”. 
Varför prognosmeteorologerna fortfarande jobbar med 2D-bilder beror nog bland 
annat på att deras enorma erfarenhet i att tolka och använda informationen dessa 
bilder. De är nöjda med nuläget och har helt enkelt inte insett vad flera dimensioner 
kan tillföra. 

4.2 Två eller tre dimensioner? 
Det är inte många som har forskat och undersökt fördelarna och nackdelarna med att 
använda 3D respektive 2D [23]. Precis som gällande mervärdet med 
flerdimensionella visualiseringarna byggs antaganden på känslor mer än på empiriska 
undersökningar.  
 
Ny teknik kommer ofta från den akademiska världen och det har visat sig att det kan 
ta ett bra tag innan den slår igenom kommersiellt. Precis så verkar fallet vara med 
3D, att det har slagit akademiskt men inte kommersiellt. 
 
Några undersökningar i frågan gällande 2D/3D har dock genomförts, och de flesta 
kommer fram till samma sak. Det handlar inte om att strikt använda sig av 3D eller 
2D utan istället att utnyttja en kombination dessa. Att sedan bestämma inom vilka 
områden som det ena eller andra passar bäst är också mycket väsentligt. Det är 
viktigt att tänka på att 3D inte ska användas för sakens skull utan för att öka 
trovärdigheten, förståelsen och förmedlingen av informationen.  
 
På visualiseringsföretaget Advanced Visual Systems, AVS, ser man inte att intresset 
för 3D ökar. Trots att det finns flera kraftfulla utvecklingsprogram på marknaden 
idag så slår användandet av verktygen inte igenom fullt ut. Många är intresserade vad 
man kan göra i 3D men är inte särskilt angelägna av att själva använda sig av 
tredimensionella verktyg. De allra flesta tycker ändå att 3D är häftigt. [21] 
 
På Internet ser man också en tillbakagång av användandet av 3D. Av säkerhetsskäl 
vill man att all interaktivitet ska ske på serversidan och inte på klientsidan. På grund 
av att data då måste skickas fram och tillbaka hela tiden försvinner möjligheterna 
med interaktivitet i realtid och då också hela 3D-konceptet. Har man en riktigt snabb 
uppkoppling kan man få en viss typ av interaktivitet, men ändå inte som det var tänkt 
från början. Detta gör att det blir trögt att använda interaktiv 3D på Internet. [21] 
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En annan orsak till att 3D inte används på Internet, kan vara att standarden VRML 
inte har slagit så hårt som man trodde från början [21]. Här ligger problemet bland 
annat i vem som styr standarden. Idag kan fungerande VRML-applikationer byggas 
men det går inte att lita på att det finns en viewer som stödjer det som byggts. Om 
det inte går att titta på applikationen som det var tänkt från början blir hela konceptet 
meningslöst. I nuläget vågar man alltså inte lita på att applikationerna fungerar som 
det var tänkt. Om man jämför med pdf-standarden så skulle den också falla om man 
inte visste helt säkert att det fanns läsare som stödjer den (Acrobat Reader). Det 
måste helt enkelt gå att våga lita på att det finns läsare som är kompatibla med det 
som byggts. 
 
I nuläget anser man ofta i kommersiella sammanhang att det är mycket viktigare 
kunna interagera i 2D än att kunna se saker och ting i 3D. Många upplever att 
interaktionen i 2D ger den ytterligare rumsliga dimension som man saknar, alltså att 
detta kan kompensera och komplettera en extra rumslig dimension. Man tycker att 
2D är lättöverskådligt och det är lätt att navigera i datamängden. [21] 
 
De allra flesta vill alltså ha traditionella 2D-verktyg 
som innehåller funktioner som kan ge ytterligare 
dimensioner. Ofta kan 3D nämligen ersättas med 
2D med hjälp av olika tekniker. Exempel på sådana 
tekniker är brushing och drilldown. [35] Brushing, 
figur 43, innebär att man får ytterligare information 
när man pekar på en lämplig del i 2D-
visualiseringen. Drilldown är en teknik som går ut 
på att borra sig längre ner i informationsmängden 
och få fram nya mer specifika data. Själva 
visualiseringen används för att navigera genom mer 
detaljerad information, den styrs alltså inte via 
några menyer eller annat vid sidan av 
visualiseringen. Det finns även andra tekniker som 
kompletterar 2D till att bli som 3D. 

Figur 43, Exempel på brushing [35] 

 
Många ställer sig frågande till om en ytterligare rumslig dimension verkligen ger så 
mycket extra information så att det är värt att använda 3D istället för 2D. Säg att man 
har en applikation som färgkodas, visar storlek och alla tre rumsdimensionerna. Om 
en rumsdimension tas bort får man ändå färgkod och storlek kvar. Den sista 
rumsdimensionen kan visualiseras genom andra tekniker än att ha kvar den rent 
visuellt. Andra, bland annat många radiologer, är strikt övertygade om att den 
ytterligare rumsdimensionen ger så mycket värdefull information att den aldrig kan 
ersättas med kompletterande tekniker. På AVS tror man att det kan behövas ett 
generationsskifte för att 3D ska slå igenom kommersiellt [21]. 

4.2.1 Fördelar 3D 
Tredimensionella visualiseringstekniker ger en mycket bra uppfattning om 
informationens fördelning i rummet. Detta är en stor fördel, bland annat eftersom 
höjdinformationen i en visualisering kan bidra till nya insikter om hur volymen ser ut.  
 
Tredimensionella visualiseringar visar mer information än tvådimensionella. Om den 
tredje rumsdimensionen reduceras bort, kan det bli omöjligt att upptäcka viss 
information. I exemplet nedan, figur 44, visas först en traditionell konturkarta över 
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ett område och sedan en perspektivbild över samma yta [64]. Här ser man tydligt att 
den tredimensionella bilden tillför mer information. ”Taggarna” som visas kan aldrig 
upptäckas i den tvådimensionella bilden. Hur än den tvådimensionella konturkartan 
skulle väljas att färgkodas eller mönstras skulle ”taggarna” aldrig kunna upptäckas. 
2D-bilden ger å andra sidan en tydlig helhetsbild, så en kombination av de två 
bilderna tillför tillsammans mycket bra information om läget. Eftersom 3D-
visualiseringar ger mer information på en gång, är de väl lämpade för att presentera 
flerdimensionella dataset. 3D-visualiseringar passar mycket bra för höginformativa 
datamängder.  

Figur 44, Samma bild i 2D och 3D [64] 

 
En annan fördel med 3D är att betraktarna erbjuds fler perspektiv med interaktiva 
3D-visualiseringar än med statiska 2D-bilder. Fördelarna med interaktivitet är just att 
betraktaren själv får möjlighet att vrida, vända och navigera i bilden, något som inte 
är möjligt i en statisk tvådimensionell bild. Det är ofta så att olika användare har olika 
mål med visualiseringen och därför är flera perspektiv nödvändiga i de flesta fall. 
Detta bidrar till att olika användare och betraktare får ut precis den information av en 
visualisering som de önskar. 
 
En del förespråkar 3D-grafik framför 2D eftersom 3D påstås likna människans 
tredimensionella intuition. [35] 
 
Människan kommer ihåg imponerande 3D-bilder bättre än vanliga bilder i 2D. Med 
3D kan betraktaren följa kamerans förflyttning på sitt eget sätt. Att bara ändra 2D-
kartor eller en 2D-zoomning är inte lika kraftfullt eftersom de inte relaterar till 
betraktarens visuella upplevelser. [23] 

4.2.2 Nackdelar 3D 
I och med att fler frihetsgrader introduceras kan navigeringen för användaren 
försvåras. Opponenter mot 3D tycker att det är svårt att navigera i en 3D-rymd med 
dagens inenheter såsom mus och tangentbord [35]. Användare måste träna mycket 
för att kunna navigera i 3D eftersom det inte känns lika naturligt som att navigera i 
2D. De interaktionstekniker som används (såsom scrolling och dragging), är från 
början designade för manipulation i 2D och därmed kan det vara svårt att styra 3D-
rymden med dessa tekniker [58]. Eftersom bildskärmen och musen båda är 2D-
enheter, har många uppfattningen att det aldrig går att få en riktig 3D-upplevelse 
förrän till exempel avancerad huvudtrackingutrustning och 3D-möss används.  
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En del tycker också att 3D-applikationer ofta är mer som leksaksapplikationer [35]. 
Applikationerna ser bra och häftiga ut, men anses inte tillföra någon ny information. 
Man kan helt enkelt inte hitta det riktiga mervärdet i applikationen. 
 
En annan nackdel med 3D-visualiseringar är att det kan ta lång tid att lära sig 
uppskatta verktygen och applikationerna. För ovana datoranvändare kan 3D-verktyg 
upplevas svårare än traditionella 2D-verktyg. [58] 
 
När det gäller 3D-applikationer på Internet så är mjukvaran som behövs för att 
kunna visa 3D-visualiseringen vanligtvis inte en standard utan det krävs extra 
nedladdningar för att allt ska fungera som det var tänkt. 
 
Ett annat problem med 3D-visualiseringar är att de är dyra att använda, både på 
grund av den hårdvara och mjukvara som krävs. Kommersiella mjukvarupaket för 
3D-visualiseringar är ofta mycket kostsamma. Det har också, åtminstone hittills, varit 
långsamt att använda dessa visualiseringar på vanliga arbetsstationer. Kostnader och 
prestanda har därmed varit en stor nackdel för användandet av 3D. 
 
Forskning handlar mycket om att publicera sina resultat i tryckta rapporter och 
tidskrifter. Idag finns alltså här ingen möjlighet till datainteraktion och därmed blir 
resultaten av 3D-visualiseringar svåra att trycka i en rapport. För papperskopior är 
man därmed begränsad till 2D. [11] 

4.2.3 Jämförelse 2D-3D 
De experiment och undersökningar som utförts för att jämföra 2D och 3D visar att 
det är mycket svårt att direkt ställa upp en jämförelse mellan dem. Det har visat sig 
mycket tydligt att personer med datorerfarenhet har lättare att använda 3D-
visualiseringar än de som inte är så vana datoranvändare. 3D-visualiseringar kan alltså 
inte jämföras direkt med 2D om korta studier med ovana användare av 3D-verktyg 
utförs. Man måste bli van att använda 3D precis som när grafiska gränssnitt 
introducerades och detta då var ovant.  
 
I nuläget finns som sagt inga empiriska data som har fastställt användbarheten med 
3D-visualiseringar. Det finns heller inte tillräckligt med erfarenhet av 3D-
visualiseringar för att direkt kunna jämföra dem med 2D. Vissa kvantitativa 
antaganden av 3D-verktygens styrka respektive svagheter kan ändå göras. 
 
En nackdel med 3D-versioner av visualiseringssystem är att de kan vara långsamma. 
Medan 2D ofta kan köras mjukt på vanliga PC-datorer kräver 3D-visualiseringar en 
3D-accelerererad kraftfull PC för att få en acceptabel nivå på hastigheten.  
 
Att navigera i en 2D-applikation är enkelt och rakt fram medan det kan vara svårare 
att navigera i en 3D visualisering.  
 
Ett annat problem att ta hänsyn till är acceptansen av 3D-visualiseringar. 2D-
visualiseringar är generellt sett accepterade som verktyg för att öka insikten i 
informationen. 3D-visualiseringar ser man som bäst som försöksverktyg som 
används för att testa hur insikten skulle kunna ökas. Flerdimensionella visualiseringar 
har alltså mycket lägre acceptans än 2D. Idag är 2D även mer lättillgängligt än 3D. 
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Positiva synpunkter med 3D är att man kan få fram aspekter som inte alls är möjliga 
att få fram i 2D. Exempelvis kan animation användas i hög grad för att få fram 
dynamiken i en process. Vidare får man då en hög manipulationsfaktor. Detta tillåter 
användare att anpassa visualiseringen på det sätt som man själv önskar. 
 
2D och 3D hanterar informationens perspektiv på olika sätt. I 2D-visualiseringar 
ersätts ofta den existerande visualiseringen med en ny när användaren borrar sig ner i 
datamängden. Flera fönster är nödvändiga för att kombinera flera perspektiv. 3D-
visualiseringar gör det möjligt att få se flera presentationer av data samtidigt. Med 3D 
får man och kan därmed också upptäcka mer information i en enda scen.  
 
Eftersom 2D endast visar utvalda snitt från det tredimensionella rummet skalar man i 
och med detta bort mycket data. Trots det ger ändå 2D mycket information. Den 
datareduktion som genomförs är erfarenhetsbaserad och därmed visas de snitt som 
genom erfarenhet har visat sig vara intressanta. 2D ger en god överblick men visar 
inte de detaljer som man lätt kan upptäcka med 3D.  
 
En sammanställning av jämförelsen presenteras i tabellen nedan.  
 
 2D 3D 
Hastighet Hög Acceptabel 
Navigering Enkel Svårhanterligt utan träning 
Acceptans Bra Många kan tänkas prova, 

försöker få acceptans 
Animation Begränsad Hög 
Manipulation Begränsad Flexibel 
Flera perspektiv Ersättning eller flera fönster Virtuell omgivning, expandera, 

förminska  
Lättanvändhet Hög Kräver mycket träning 
Tillgänglighet Hög Låg 
Informations-
innehåll 

Utvalda överskådliga snitt Detaljerade volymer med 
adderad information jmf med 
2D  

4.2.4 Lösning 
När, i vilka sammanhang och vid vilka tillämpningar, man ska använda två eller tre 
dimensioner är inte helt svart eller vitt. Man kan inte tänka att saker och ting ska 
visualiseras enbart i 2D eller 3D. Det är en kombinationen av olika 
visualiseringsmetoder som ger styrkan. I vissa fall kanske en 2D-visualisering passar 
bättre och i andra fall 3D tillsammans med 2D. En viktig aspekt är dock att inte 
glömma bort att man kan lägga till tidsdimensionen för att få fram mer information. 
2D och tid kan tillsammans ge ett viktigt mervärde till visualiseringen.  
 
3D ger mer information i visualiseringen än 2D. För att lättare kunna bestämma när 
3D passar bättre än 2D bör man därför tänka efter i vilka sammanhang man 
verkligen vill att mer information ska tillföras. I skilda situationer passar olika typer 
av bilder olika bra. Ibland räcker det utmärkt med översiktliga bilder och ibland krävs 
mer detaljerade. 3D-bilder passar bra att använda i situationer där mer detaljerad 
information behövs. 2D-bilder passar utmärkt för att få en tydlig och enkel översikt. 
Genom att tänka efter vad man vill se eller visa i olika situationer blir det lättare att 
avgöra när 3D respektive 2D passar bäst.  
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Den adderade informationen som 3D medför ska innebära något positivt för 
visualiseringen. Vill man däremot inte ha mer information i just det läget blir 
resultatet det omvända. Den tredje rumsliga dimensionen tillför i dessa fall något 
negativt på grund av att den adderade informationen används på fel sätt och i fel 
sammanhang. 
 
Generellt kan man säga att 3D passar mycket bra när man ska visualisera fysiska 
objekt som behöver förstås i sin rätta form. Abstrakta dataset som har exakt tre 
attribut är ofta lättare att förstå i en 3D visualisering. [58] 
 
Det är viktigt att redan från början hitta optimala standardvyer och ställa in rätt 
tröskelvärden i 3D-visualsieringarna så att användare lättare ska kunna navigera och 
interagera med visualiseringen samt upptäcka den mest relevanta informationen. Vid 
vissa tröskelvärden och vinklar kan nämligen den mest upplysande informationen 
gömmas, därför är det relevant att ”rätt” tröskelvärden är inställda direkt så man 
slipper testa och leta efter det man vill se. Det är också viktigt att visualiseringarna är 
interaktiva så att man själv kan styra och manipulera visualiseringarna efter sina egna 
önskemål. För att underlätta ännu mer är det bra om det finns 2D-kontroller för att 
styra navigeringen i 3D.  
 
När 3D-visualiseringar ska användas måste man tänka på att det tar tid att lära sig 
använda och se en nytta med visualiseringarna. Det går inte att tro att ovana 
användare direkt ska kunna se ett mervärde med 3D-visualiseringar. Det är också 
nödvändigt att ha hög medvetenhet om den förändringsprocess som krävs vid 
införandet av tredimensionella visualiseringar. De som redan är insatta och tycker att 
det är självklart med 3D-visualiseringsverktyg måste försöka förstå att det tar tid för 
andra att komma dit man själv befinner sig.  
 
Att kunna hantera flerdimensionella verktyg och metoder måste ses som en 
kompetenshöjning för att användare ska känna sig motiverade att lära sig använda 
nya system. Ju fler olika visualiseringstekniker som personalen behärskar, desto större 
resurs innebär det för företaget.  

4.2.4.1 Faktorer för bättre acceptans av 3D 

För att öka acceptansen av 3D finns det ett flertal faktorer som man bör ta hänsyn 
till enligt artikeln Top Ten Visualization Problems [26]. Bland annat bör upplösningen i 
tid och rum för visuella visningar ökas. Man måste ta större hänsyn till människans 
perception och gränser när man designar visualiseringar. Upplösningen på skärmen 
och i geometrin samt responstider till användarens interaktion är saker man bör 
tänka på.  
 
Interaktionen med datasetet bör bli mer optimal. Det är viktigt att användaren 
interaktivt kan välja och kombinera olika tekniker i en visualisering.  
 
Att hitta effektivare sätt för att visualisera information som har fler än tre rumsliga 
dimensioner är också väsentligt. Det är svårt idag att visualisera data om de inte 
passar in i det tredimensionella rummet och tiden.  
 
Dessutom bör man försöka hitta effektivare metoder för direkt manipulation av 
visualiseringar och dataset. Effektivare metoder för att dela med sig av 
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visualiseringarna till andra i en nätverksmiljö är också en viktig fråga (collaborative 
visualizations). Här måste bland annat problem med säkerhet och olika plattformar 
lösas.  
 
För SMHIs del handlar acceptansen av 3D mycket om att hitta fler goda exempel 
genom fler pilotstudier så att medarbetarna lättare kan se möjligheterna och därmed 
på ett mer konkret sätt påvisa och relatera till ett mervärde. 

4.3 Användandet av flerdimensionella verktyg och 
metoder i vädersammanhang 
En visualisering ska hjälpa till att öka förståelsen. En viktig fråga är då hur förståelsen 
kan göras enklare genom att minska den tid det tar att sätta sig in i informationen. 
För att man ska se en nytta med flerdimensionella visualiseringar måste de ge en 
större förståelse än dagens system och vara så begripliga att alla kan ta till sig 
informationen lika snabbt som med nuvarande system. 
 
Då det blir möjligt att få tillgång till mer och mer data allt snabbare ökar behovet av 
att kunna använda all denna data på ett snabbt och smidigt sätt. Det innebär också att 
kraven på bra visualiseringsmetoder ökar. Flerdimensionella verktyg är mycket bra 
både när man vill kunna skaffa sig en snabb överblick över läget och när man vill få 
mer detaljerad information. Med hjälp av effektiva 3D-verktyg kan en stor 
datamängd analyseras på relativt kort tid och detaljerad information om innehållet 
kan erhållas. Detta kan vara speciellt användbart när problem för olika modeller 
undersöks.  
 
De olika meteorologiska företag och forskare som har gjort försök att införa 
flerdimensionella visualiseringar i det dagliga arbetet visar på ett speciellt 
återkommande tillämpningsområde för dessa visualiseringar, vid visualisering av 
lokala prognoser med högupplöst data. [45-48] Den numeriska 
väderprognosmodellen har i dessa fall en upplösning på mellan 16 och 1 km. Man 
har konstaterat att lokala högupplösta prognoser kräver flerdimensionell visualisering 
på grund av att mycket data presenteras väldigt snabbt. De tvådimensionella 
metoderna kan inte ge den snabba totala överblick som de flerdimensionella på 
grund av att 2D-metoderna skalar bort mycket information. Mervärdet är i dessa fall 
relaterat till datans upplösning på så sätt att det går att skapa tydligare visualiseringar 
desto högre upplösning som datan har. 
 
Där flerdimensionella visualiseringsmetoder för högupplösta data används har man 
ändå konstaterat att 2D-tekniker fungerar bättre än 3D-teknikerna för analys [46]. 3D 
är dock mycket bra på att ge en kvalitativ bedömning av hela modellens utdata och 
för att göra det möjligt att hitta var, när, eller vad som kan kräva en analys. Därför är 
det lämpligt att använda de flerdimensionella visualiseringarna innan man tar till 2D-
analyserna.  
 
I ett operativt prognosarbete finns det ingen tid att leta efter den mest värdefulla och 
innehållsrikaste informationen, utan den måste presenteras direkt. Det är därför 
viktigt att använda de mest optimala standardvyerna och tröskelvärdena i 
visualiseringarna.  
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Flerdimensionella visualiseringsmetoder måste ses som ett komplement till dagens 
metoder. Det handlar inte om att använda det ena eller andra utan en kombination av 
olika metoder ger ofta det bästa resultatet. Beroende på vilket ändamål man har med 
visualiseringen så passar olika tekniker olika bra. Det viktiga är därför att bestämma 
till vilket ändamål som visualiseringen ska användas. Ibland kan det vara så att man 
tar till vilken metod som helst för att man behöver en visualisering i ett speciellt 
sammanhang, vilket självklart inte är bra.  

4.4 Utvärdering av flerdimensionella 
visualiseringar på andra väderföretag 
På andra väderföretag och forskningscentra runt om i världen har man gjort seriösa 
försök att införa en användning av flerdimensionella visualiseringsverktyg i det 
dagliga arbetet. Man har till en början fått mycket positiv respons från användarna på 
så sätt att många tycker att visualiseringarna verkar vara användbara och inspirerande. 
Men verktygen har ändå inte slagit igenom i så stor utsträckning som hade önskats 
från början. Användandet har stannat av efter introduktioner och demonstrationer 
och verktygen har därmed aldrig använts fullt ut i det dagliga arbetet. Detta kan bland 
annat bero på att man inte känner att det finns tid att sätta sig in i de nya 
visualiseringssystemen. Ser man inte ett mervärde direkt är det svårt att motivera sig 
att fortsätta använda systemen. Man har säkerligen inte tänkt på att det tar tid och 
krävs mycket träning för att kunna se ett mervärde i att använda flerdimensionella 
visualiseringar. Troligtvis har många gett upp innan de behärskar de nya verktygen 
fullt ut. Många jobbar säkert också kvar i gamla mönster av ren vana. [36-38, 45-48, 
71] 
 
Varken innehållet i visualiseringen eller det grafiska gränssnittet kanske inte heller har 
varit optimalt utformade för ändamålet. Applikationerna kan ha passat inom för 
snäva distinkta uppgifter och områden. Även om applikationerna har varit 
orienterade mot väder så kan det ha saknats fokus på att de ska kunna användas 
effektivt inom olika väderområden. Brister i prestanda och hastighet hos verktygen 
kan också ha bidragit till att de inte används i så stor utsträckning.  
 
Det har även konstaterats på dessa företag att prognosmeteorologer som arbetar 
under stress föredrar ”gamla” tekniker som man lärt sig använda genom sin 
utbildning [47]. Det har varit ett för stort steg att gå från traditionella metoder med 
pappersutskrifter och penna till att använda flerdimensionella visualiseringsverktyg. 
Prognosmeteorologer runt om i världen använder 3D-verktyg i det dagliga arbetet 
extremt sällan idag. 
 
I följande avsnitt beskrivs reaktioner, erfarenheter och utvärderingar av 
flerdimensionella visualiseringar från några av de företag liknande SMHI som har 
försökt införa flerdimensionella visualiseringsmetoder i verksamheterna. 

4.4.1 Utvärdering av 3D-system vid NOAA FSL, D3D 
Utvärderingen av D3D baseras på artiklarna [32, 33, 36]. Visualiseringsverktyget 
D3D har beskrivits i avsnitt 3.5.3.2. 
 
På NOAA FSL (Forecast System Laboratory på National Oceanic and Atmospheric 
Administration, en avdelning på USAs motsvarighet till SMHI) har man sedan länge 
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utvecklat verktyg för 3D-visualisering av väderdata, både för forskare och för 
prognosmeteorologer. För att ta reda på om 3D-visualiseringar verkligen tillför ett 
mervärde och vilka dessa mervärden i så fall var, utvecklades 3D-
visualiseringsapplikationen Display 3D, D3D. Detta verktyg har sedan jämförts med 
traditionella metoder för att utreda om 3D-visualiseringar ger meteorologerna ett 
mervärde när de gör prognoser.  
 
Utvecklingen skedde i nära samarbete med prognosmeteorologerna. När delar av 
utvecklingen var klar utfördes ett flertal övningar där systemet användes och 
utvärderades av meteorologerna. Genom övningarna fick man värdefull feedback 
från de som var tänkta att använda systemet i framtiden.  
 
D3D utvecklades dels för att utreda komplexiteten och 3D-strukturen hos 
atmosfäriska parametrar, och dels för att kunna bedöma det potentiella mervärde 
som 3D-bilder i en prognosmiljö kunde ge. Det som skiljer D3D från tidigare 
verktyg är att man försökt förbättra existerade visualiseringsmetoder och skapa nya 
sätt att representera datan visuellt. D3D bygger i grunden på applikationen Vis5D. 
 
En mycket viktig del i utvecklingen av verktyget var att få D3D så likt de verktyg 
som meteorologerna på NOAA redan var vana vid, nämligen AWIPS och D2D. Det 
grafiska gränssnittet anpassades för prognosmeteorologer och utvecklades till att ha 
så stor likhet med de traditionella programmen som möjligt. D3D skulle också ha 
samma utseende, känsla och funktioner som de ursprungliga visualiseringssystemen. 
Det skulle bli så enkelt som möjligt för användare som redan var vana vid D2D att 
lära sig hur det nya systemet fungerade.  
 
Tanken om varför man skulle titta på meteorologiska data i tre dimensioner var för 
att öka meteorologernas förståelse för datan. I de övningar som genomfördes visade 
det sig att meteorologerna kände att det krävdes mycket mer tid än den som fanns 
just då, för att kunna förstå och använda 3D-visningen på ett effektivt och 
meningsfullt sätt i en operativ mening. Även om meteorologiska processer sker mer 
än två dimensioner så har de flesta meteorologer vant sig vid att undersöka datan i 
2D.  
 
Gällande de 3D-visualiseringstekniker som D3D innehåller, visade övningarna även 
här att det skulle krävas en mycket stor erfarenhet av att använda dessa verktyg för 
att kunna ta till sig och utreda i vilka fall och på vilka sätt som teknikerna skulle vara 
mest meningsfulla att använda. Träning visade sig överlag vara en mycket viktig 
aspekt för att överhuvudtaget kunna ta till sig det som en 3D-visualisering kan ge. 
Man upptäckte också att applikationen måste köras på en relativt snabb dator, 
eftersom D3D är ett mycket interaktivt program.  
 
Deltagarna i övningen visade en stor entusiasm för applikationen, fast många var 
ändå skeptiska gällande programmets potentiella operativa betydelse. Att verktyget 
liknade D2D tyckte många var en stor fördel för att kunna ta till sig och använda 
applikationen lättare. Många överraskades av de mycket användbara applikationerna i 
programmet och de flesta ansåg att de med programmets hjälp fick en mycket snabb 
och innehållsrik överblick av väderläget. 
 
Den huvudoperativa nyttan med D3D visade sig just vara möjligheten att snabbt 
kunna överblicka en stor mängd information. Detta tillåter prognosmeteorologer att 
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enklare och snabbare kunna fokusera på de viktiga aspekterna i ett prognosproblem. 
Det är också mindre risk att man missar några kritiska drag i prognosen bara för att 
man inte undersöker rätt nivå eller den mest lämpliga genomskärningen.  
 
Att visa meteorologiska parametrar i form av isoytor visade sig vara en styrka i D3D. 
Traditionella metoder kräver att användaren utvärderar ett antal 2D-plan för att få 
fram samma typ av information som man kan få ur en enda 3D-bild med isoytor. Att 
dessutom lägga till tiden i dessa visualiseringar upplevdes användbart för att få fram 
den dynamiska aspekten på ett tydligt sätt. Möjligheten att snabbt kunna konstruera 
2D-slices och att enkelt kunna flytta dem genom volymen var en annan teknik som 
var uppskattad.  
 
Ett annat verktyg som var mycket omtyckt var sonderingsverktyget som visar en 
vertikal profil av en utvald parameter i ett diagram. Verktyget åstadkom en snabb 
granskning av en stor mängd data.  
 
Även kombinationer av olika tekniker var uppskattade. Att använda horisontella eller 
vertikala genomskärningsplan tillsammans med exempelvis isoytor gav en mycket bra 
bild av informationen på olika nivåer. Bland annat vid vilka nivåer som isoytan 
existerar, såväl som dess värde, visades då på ett lättöverskådligt sätt.  
 
Huvudutvecklingen av D3D drivs fortfarande av idéer och frågor från meteorologer 
som är intresserade av rumsliga observationer och utredningar av numeriska data. 
 
D3D används idag kontinuerligt på 6-7 olika NWS kontor i USA. Följande är ett citat 
från en prognosmeteorolog från Gray, Maine den 21:a augusti 2001 [45]. ”Efter att 
ha använt D3D i flera månader, börjar personalen nu etablera programmet som en 
del av den dagliga rutinen. Även om vissa använder programmet mer än andra, har 
de flesta enbart haft bra kommentarer om verktyget. Prognosmeteorologer har sagt 
att det tar tid att vänja sig vid att titta på saker och ting i 3D, och att man måste ta 
fram en helt ny mönsteridentifieringsplan.” 
 
Visade då övningarna att det finns ett mervärde i att använda 3D-visualiseringar för 
att skapa prognoser? Svaret är inte ett enkelt ja eller nej. Det man kom fram till var 
bland annat att många atmosfäriska variabler passar mycket bra att visa i 3D, såsom 
is och fuktvariabler. Även ytvariabler som visas på en upphöjd topografi är 
informativa, speciellt när man kan observera hur topografin påverkar variablerna. 
Det finns också variabler som inte passar så bra för presentation i 3D. Att vissa 
variabler ger mer information vid vissa tröskelvärden, men kanske ingen alls vid 
andra värden, var också något man upptäckte. Som exempel kan nämnas isoytor, 
som vid vissa tröskelvärden kan tillföra mycket information medan de vid andra 
enbart tillför brus till visualiseringen. Svaret på frågan borde alltså bli att det finns ett 
mervärde i att skapa prognoser med hjälp av 3D-visualiseringar för vissa utvalda 
variabler och med hjälp av vissa tekniker om de används på rätt sätt i rätt 
sammanhang.  
 
När mycket högupplöst data används har man sett ett klart mervärde i att använda 
3D-visualiseringar. Mervärdet med en 3D-visualisering av atmosfäriska data är direkt 
relaterat till datans upplösning, ju högre upplösning desto större mervärde. Detta 
kommer sig från att det är svårt att skapa informativa 3D-visualiseringar med 
lågupplöst data. Moln och andra parametrar är svåra att visualisera realistiska om man 
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inte har tillräckligt högupplöst data. Lågupplöst data kräver omfattande 
interpolationsalgoritmer för att skapa volymer i 3D. Dessa algoritmer är tidskrävande 
och blir därmed svåra att använda i en tidsdiskret operativ omgivning.  

4.4.2 Deep Thunder, OS 1996  
Informationen i stycket baseras på artiklarna [37, 
39, 42]. 
 
För att kunna förbättra de lokala prognoserna 
inför OS i Atlanta 1996, utvecklade man vid NWS 
(National Weather Service) hos NOAA, ett nytt 
varnings- och prognossystem, Deep Thunder. 
Systemet används fortfarande idag för att skapa 
lokala prognoser med högupplöst data. Systemet 
bygger på programmet OpenDX som beskrivits i 
3.5.4.2. En skärmdump från applikationen visas i 
figur 45. 

Figur 45, Skärmdump från OpenDX med RAMS 
och Deep Thunder [39] 

 
Det unika med systemet är att mycket lokala väderprognoser kan visas mer 
verklighetstroget med hjälp av 3D-visualiseringar. Systemet är baserat på en 
kombination av avancerade numeriska vädermodeller, mycket snabba parallella 
processer, 3D-visualisering och existerande observationer och modeller från NWS. 
Systemet bidrar till att det blir möjligt att planera för och svara mot lokala 
väderförhållanden på ett mer effektivt sätt än man kan idag med traditionella system.  
 
Inför OS i Atlanta behövde man kunna utföra mycket exakta lokala prognoser över 
området. För att klara av detta var vädermodellernas upplösning tvungna att vara 
högre än de 29 km som man normalt har i USA idag, för att inte missa viktiga 
nyckeldata. Man var tvungen att få ut mer betydelse och mer att titta på. För att öka 
prognosens tillförlitlighet och upplösning skapades prognosmodellen RAMS, 
Regional Atmospheric Modeling System. RAMS hade en rumslig upplösning på 2 km 
i OS. Tack vare den högupplösta datan som används i modellen blir det lättare att 
skapa informativa 3D-visualiseringar. 
 
Det var av yttersta vikt att prognosmeteorologerna kunde ta till sig och analysera den 
information som de högupplösta prognoserna innehöll på ett snabbt och effektivt 
sätt. För att få en snabb överblick och realistiska modeller av verkligheten användes 
därför 3D-visualiseringar som ett komplement till traditionella metoder för att skapa 
prognoserna. En stor fördel var att man eliminerade behovet av att utvärdera ett 
flertal 2D-bilder genom att istället presentera all den relevanta informationen i en 
fyrdimensionell interaktiv visualisering. Alla de 2D bilder som normalt skulle använts 
blev helt enkelt 3D-animationer.  
 
Med hjälp av 3D-visualiseringar kunde resultaten från modellen analyseras snabbare. 
Det visade sig att 3D-visualiseringar passade mycket bra för att få en överskådlig bild 
över väderläget i en lokal omgivningen. Det var till exempel mycket lätt att upptäcka 
nederbörd eftersom man på ett överskådligt sätt kunde överblicka molnens vertikala 
rörelse. Fokus inför OS var att få fram mycket exakta prognoser gällande 
ytförhållanden och nederbörd.  
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RAMS och Deep Thunder har utvecklats vidare och används idag bland annat för att 
skapa prognoser över New York. Idag har man kommit ner till en upplösning på 1 
km för modellen. Systemet användas också inom andra områden där det krävs hög 
precision i prognoserna, till exempel för resor, jordbruk, evenemang och bränder. 
Modellen producerar data på 500 Mb i timmen, vilket ställer höga krav på hur datan 
kan visualiseras på ett snabbt och effektivt sätt.  

4.4.3 Flerdimensionella vädervisualiseringar på DWD och ASK 
Enligt Florian Schröder [47] på företaget ASK i Tyskland, finns det ett flertal 
områden där mervärde erhålls då flerdimensionella visualiseringar används i 
vädersammanhang. 
 
Att visualisera moln med snö som närmar sig och snö som faller ner och lägger sig 
på marken är ett sammanhang där flerdimensionella visualiseringar är lämpliga. Med 
hjälp av flerdimensionella verktyg kan man på ett illustrativt sätt visa i mycket lokala 
skalor hur moln kommer in, hur det börjar snöa och hur snön faller till marken. 
Detta är svårt att visualisera i 2D. Att kunna studera hur det ser ut mellan moln och 
mark i tre dimensioner och att dessutom visa hur nytt väder kommer in från 
horisonten med hjälp av en extra rumsdimension har visat sig vara mycket värdefullt.  
 
Ett annat område där flerdimensionella visualiseringar är illustrativa enligt Schröder 
är när man ska studera Föhneffekter i Alperna och på andra ställen. (Föhneffekter 
innebär varm vind på läsidan av ett berg som värms upp genom att luften sjunker 
efter att ha avgett nederbörd på lovartssidan.) Med hjälp av dessa visualiseringar har 
det visat sig att det dels är lättare att upptäcka Föhneffekter och dels att visualisera 
vad som verkligen händer. Genom att kunna visualisera vad som sker runt omkring 
bergen och vid flera lager luft ovanför bergen kan man även förklara eller undersöka 
hur olika modeller behandlar Föhneffekter.  
 
Andra områden där man på DWD och ASK anser att flerdimensionella metoder 
passar är precis som vid D3D och Deep Thunder, vid visualisering av lokala 
prognoser där det finns högupplöst data. Detta kräver dock en bra terrängmodell och 
hög upplösning på den numeriska väderprognosmodellen för att ge ett direkt 
mervärde. 
 
I TV-sammanhang kan man också hitta ett visst mervärde med flerdimensionella 
visualiseringar på så sätt att det innebär spektakulär grafik som sponsorer tycker om. 
Det blir därmed ett ekonomiskt mervärde. De flesta meteorologer tycker emellertid 
inte om detta. Ett särskilt område där flerdimensionella visualiseringar i TV är 
lämpliga är vid visualisering av kustprognoser och flygningar längs kusten där 
effekter när varm luft från land blåser in över öar visas. Vid horisonten får tittarna 
lättare att upptäcka moln över land och de kan därmed möjligtvis förstå denna lokala 
effekt bättre i 3D.  
 
På DWD använder prognosmeteorologer flerdimensionella visualiseringar extremt 
sällan. De allra flesta föredrar ”gamla” traditionella tekniker som de lärt sig under 
utbildningen. För att verkligen kunna utnyttja mervärdet med 3D krävs det mer tid i 
form av träning. Om man är van att hantera flerdimensionella metoder och tekniker 
kan det ge ett visst mervärde att studera detaljinformationen som finns i vädret i 3D. 
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5 Mervärdesanalys av utvalda 
applikationer och tillämpningar  
För att studera vad flerdimensionella visualiseringsmetoder kan innebära för 
mervärde inom SMHIs verksamhet valdes ett antal exempel ut för vidare analys. De 
exempel som valdes var lämpliga att utvärdera på så sätt att de har anknytning till 
SMHI och att de lätt kan användas och utvecklas vidare inom företaget. Ett annat 
motiv till val av tillämpningar var också att de utvalda exemplena redan antas 
innebära ett visst mervärde för de medarbetare på SMHI som har initierat idéerna för 
de olika exemplena. Applikationerna valdes i samråd med handledare för 
examensarbetet. 
 
De applikationer och tillämningar som exjobbet inriktades på var: 
 
1. Aron Ernviks examensarbete om radarvisualisering i 3D, RAVE i 3D.  

2. Demonstration och utvärdering av Vis5D.  

3. Marknadsundersökning om interaktiva visualiseringar i presentationer.  
 
De olika tillämpningarna skiljer sig åt genom att det handlar om dels en egen SMHI-
utvecklad flerdimensionell applikation (1), dels en redan färdig applikation som 
utvecklats utanför SMHI (2), samt en tillämpning som riktar sig specifikt ut mot 
kunder (3). 

5.1 Radarvisualisering i 3D 
Aron Ernviks examensarbete om radarvisualisering 
har gått ut på att ta fram exempel på hur radardata 
kan visualiseras i 3D genom att komplettera ett 
befintligt verktyg, RAVE, med flerdimensionell 
visualisering. Idag studeras data enbart från 
väderradarer i två dimensioner. RAVE är främst 
anpassat för forskning och utveckling och kan vara 
till hjälp vid analyser av radardata. [3] 
 
RAVE i 3D är framtaget med hjälp av 
visualiseringsbiblioteket VTK. Applikationen är på 
sätt och vis SMHIs första egna försök att ta fram 
ett ordentligt 3D-verktyg. RAVE i 3D är ett 
mycket gott exempel på en pilotstudie som kan 
genomföras för att få upp insikten om hur 
flerdimensionell visualisering inom SMHI kan se ut 
och tillämpas. 

Figur 46, RAVE i 2D 

 
Det är inte på förhand givet att radardata i 3D 
kommer att ge något mervärde, men för att ta reda 
på detta samt undersöka hur verktyget kan vara 
användbart, demonstrerades applikationen för 
medarbetare på SMHI. De olika 

Figur 47, Horisontellt tvärsnitt från RAVE i 3D 
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visualiseringsteknikerna utvärderades efter visningarna. Analysen och utvärderingen 
av RAVE i 3D gjordes främst tillsammans med en erfaren användare av radardata, 
Daniel Michelsson. Även andra medarbetare på SMHI har deltagit i utvärderingen. 
Demonstrationen och utvärderingen av RAVE i 3D genomfördes som en del av 
detta examensarbete. 
 
Utvärderingen innehöll bland annat följande frågor: 
 
• Vad för slags extra information får man ut då radardata presenteras i 3D? 

• Vilken information är tydligast? 

• Vad anser du om de olika visualiseringsteknikerna? (Vertikala och horisontella 
tvärsnitt, isoytor, strålen, volymrendering, vindpilar) 

• Hur skulle RAVE i 3D kunna användas inom SMHI? Inom vilka sammanhang?  

• Övriga kommentarer. 

5.1.1 Värdering av applikation 
De som sett demonstrationen och deltagit i utvärderingen, var överlag mycket 
positiva till systemet och ansåg att det kan vara användbart inom SMHI. 
 
En sammanställning av svaren från utvärderingarna [73] presenteras i styckena 
nedan.  

5.1.1.1 Radarinformation i 3D 

Den största fördelen med att presentera radardata i tre dimensioner är att det ger en 
tydlig uppfattning om att radarinformationen från början verkligen är 
tredimensionell. Man ser tydligt att informationen bildar en konisk volym av 
radarekon. Den höjdinformation som kommer fram från en 3D-bild är omöjlig att se 
i en traditionell 2D-projektion av datamängden. Att studera radardata i 3D visar 
också hur radarstrålen är begränsad på lägre höjder nära radarn (missar låga ekon) 
och på längre avstånd från radarn.  
 
Då radardata presenteras i 3D får man en bättre uppfattning om nederbördens 
fördelning och intensitet i rummet än med nuvarande presentation i 2D. Den tredje 
rumsdimensionen ger ett annat helhetsintryck och en god överblick. Interaktiviteten i 
visualiseringarna är också mycket värdefull.  
 
En stor fördel med att titta på radarinformation i 3D är möjligheten att visualisera 
nederbördsstrukturer i 3D, framförallt i välavgränsade (konvektiva) nederbördsceller 
såsom åskceller. Man kan då se hela cellernas form och intensitet, och därmed blir 
det lättare att upptäcka de olika stadierna hos nederbörden, om den är ny, 
välutvecklad eller gammal. Dessa faktorer är svåra att se i 2D. Det blir också relativt 
enkelt att upptäcka kraftig nederbörd.  
 
2D-tekniker är ändå att föredra när det krävs snabba överskådliga bilder som visar 
den horisontella rumsfördelningen av radarekon eller radiella vindar.  
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5.1.1.2 Användningsområden 

Det primära användningsområdet för RAVE i 3D är inom forskning och utveckling. 
För FoU kan verktyget fungera som ett extra hjälpmedel för att detaljstudera fall med 
speciella nederbördsförhållanden. Systemet kan hjälpa användare att se hur bra de 
metoder som används fungerar, samt för att utveckla nya metoder. Även för 
utbildningssammanhang skulle verktyget passa bra. Att använda RAVE i 3D kan 
också vara lämpligt för att lära sig förstå vad som händer inom ett åskmoln eller ett 
annat nederbördsområde och därmed kunna göra säkrare prognoser och säkrare 
analyser av den aktuella vädersituationen.  
 
Ett ytterligare möjligt användningsområde för RAVE i 3D är inom olika typer av 
prognostjänster för lokala områden runt en radar, framförallt för flygväder. I 
flygprognostjänsten skulle RAVE i 3D ge meteorologerna ett verktyg att bättre 
kunna undersöka vädret runt en flygplats. Ett lämpligt användningsområde kan vara 
att använda verktyget för att kontrollera och upptäcka om eller när det föreligger fara 
för startande och landande flygplan i form av konvektiva celler som ger kast- och 
fallvindar. Att upptäcka åska, skyfall och nederbördsfria områden i närheten av 
flygplatser skulle verktyget också vara ett bra hjälpmedel för. RAVE i 3D kan även 
underlätta visualiseringen av höjden i atmosfären där nederbörden smälter från snö 
till regn. Detta syns i radardata som kraftigare ekon än omgivningen och det är 
möjligt att detta så kallade ”bright band” blir tydligare i 3D. 
 
RAVE i 3D kan användas som en produkt som fungerar bra ut mot kunder. 
Programmet passar även bra för att snabbt sätta sig in i vädersituationen, för ett 
lokalt område nära radarn.  

5.1.1.3 Teknikerna 

De olika visualiseringsteknikerna som finns i 
RAVE i 3D kompletterar varandra mycket bra. 
 
Att använda tvärsnitt både vertikala, RHI (Range 
Height Indicator), och horisontella, CAPPI 
(Constant Altitude Plan Position Indicator), som 
visualiseringsteknik ger en mycket bra och tydlig 
bild av datamängden. Det är en av teknikerna som 
de flesta tycker verkar mest användbar och ge mest 
information. RHI-tekniken bidrar till att det blir 
tydligt att se hur radarekona sträcker sig upp i 
luften samt fördelar sig i rummet, så att man enkelt 
kan upptäcka var de mest intensiva ekona finns. 
Hur vertikala tvärsnitt visualiseras i RAVE visas i 
figur 48. 

Figur 48, Vertikalt tvärsnitt från RAVE i 3D 

 
Tvärsnitten är i sig tvådimensionella, men ger ändå mycket extra information. De 
vertikala och horisontella tvärsnitten ger tillsammans en tredimensionell känsla, 
genom att de ger en bild av volymens struktur. Att sedan interaktivt kunna flytta de 
olika planen genom datavolymen är en mycket viktig och användbar teknik. Detta är 
inte möjligt med dagens tvådimensionella radarverktyg (RAVE i 2D). 
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Då man är intresserad av att studera ett specifikt eko kan tekniken med tvärsnitt 
också vara mycket användbar. Tvärsnitten ger även en realistisk bild av hur nära 
radarstrålen når marken.  
 
En annan visualiseringsteknik i applikationen är 
isoytorna, illustreras i figur 49. Isoytorna ger en bra 
uppfattning om hela volymens uppbyggnad och 
nederbördens intensitet. Genom att begränsa 
ytorna med hjälp av tröskelvärden blir det enkelt 
att upptäcka var de ekon som man letar efter 
(exempelvis de kraftigaste) finns. De allra flesta 
som sett demonstrationen var övertygade om att 
det finns stora fördelar med isoytstekniken. Det 
kan ändå krävas lite träning för att lära sig tolka 
informationen i isoytor.  
 
En ytterligare visualiseringsteknik i 3D-RAVE är 
att visa glyfer, små punkter, för varje eko i 
radarbilden. Glyferna färgkodas efter ekots 
reflektivitet. Tekniken var uppskattad och ger en 
bra uppfattning om hela volymens uppbyggnad.  

Figur 49, Isoytor från RAVE i 3D 

 
Att visualisera reflektiviteten längs en stråle ut från 
radarn är också möjligt. Reflektiviteten från strålen 
presenteras i ett diagram i systemets kontrollpanel. 
Att använda ”strålen” i kombination med 
exempelvis tvärsnitt kan vara användbart. Tekniken 
kan användas i flygsammanhang för att studera 
reflektiviteten längs en linje vid exempelvis starter 
och landningar. Hur radarstrålen visualiseras i 
applikationen visas i figur 50. 

Figur 50, Reflektiviteten längs en stråle från RAVE 
i 3D. 

 
Den teknik som intuitivt borde ge mycket värdefull information är volymrendering. I 
nuläget fungerar den dock inte helt optimalt. Tekniken är långsam och kan upplevas 
som lite grötig och svårtolkad. Den visar ändå precis det man vill se, eftersom hela 
ekobilden visas. Tekniker ger på så sätt ett bra helhetsintryck. Visualiseringstekniken 
med volymrendering gör det relativt enkelt att se skillnad på olika typer av nederbörd 
såsom regn och snö.  
 
Vindpilar, snarare vindkoner, är en annan 
visualiseringsteknik i programmet. Tekniken visas i 
figur 51. Här visualiseras vindstyrka och 
vindriktning med hjälp av storlek, färg och riktning 
på glyferna. Tekniken visar potentialen att 
visualisera vindinformation i 3D, men är i nuläget 
mycket svårtolkad. Om man inte är van att studera 
dopplervindar kan vindpilarna upplevas som ännu 
svårare. Informationen blir otydlig på så sätt att det 
blir grötigt på grund av för många vindpilar i 
bilden. Det går dock att skala bort vissa av glyferna, 
men då kan annan väsentlig information försvinna. Figur 51, Vindpilar från RAVE i 3D 
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Vissa ansåg att vindkonerna är för stora och tjocka och att informationen då blev 
svår att tolka. Det krävs mer utvecklingsarbete av RAVE i 3D, för att kunna få fram 
tydligare vindinformation utifrån den stora (och ibland brusiga) datamängden.  
 
I RAVE i 3D är det också möjligt att ändra parametrar såsom bland annat asimut-  
och elevationsvinklar, opacitet (genomskinlighet), tröskelvärden och färger för de 
olika visualiseringsteknikerna i programmet. Detta ger systemet ännu större alternativ 
för hur radarinformationen kan väljas att presenteras.  
 
Isoytorna och glyferna är de visualiseringstekniker som upplevs ge mest ny 
användbar information. Teknikerna tillför något nytt jämfört med radarvisualisering i 
2D. Tvärsnitten, både horisontella och vertikala, var också mycket uppskattade. Att 
kunna använda kombinationen av 2D- och 3D-verktyg i hela applikationen ansågs 
vara en stor fördel. Den interaktivitet som är möjlig i applikationen upplevs som 
värdefull.  

5.1.1.4 Övrigt 

Det kan krävas en del träning för att lära sig tolka radardata i 3D. Programmet i sig 
upplevs vara lätt att hantera och styra, men kan ändå kännas något mer komplicerat 
att använda jämfört med liknande system i 2D. Detta är dock inget problem, men 
ändå något man bör vara medveten om. 
 
Utvärderingarna visade också att vissa har svårt att orientera sig i en 3D-miljö, 
speciellt där det inte finns unika landmärken i form av exempelvis kuster och sjöar. 
För att göra det lättare att orientera sig vore det lämpligt att lägga till ortsnamn eller 
markeringar för städer i topografin. Att komplettera verktyget med en 2D-karta som 
tydligt visar var man befinner sig är ett annat alternativ. 
 
Under demonstrationerna kom det fram åsikter på att applikationen, i dess 
nuvarande form, kan vara svår att använda i produktionssammanhang. Där finns det 
ingen tid att leta efter information, utan man behöver snabbt få en överblick för att 
kunna skaffa sig en uppfattning om väderläget. Det finns alltså ingen tid att leta efter 
det mest informativa visualiseringssättet genom att ställa in bland annat rätt 
tröskelvärden, färger eller opacitetsparametrar. Informationen måste presenteras 
direkt. Att verktyget är användbart för FoU är dock något som de allra flesta 
upplever. 
 
De synpunkter som kom fram på hur RAVE i 3D kan utvecklas vidare för att ge 
större användbarhet, var bland annat att få se data från flera olika radarvolymer 
samtidigt. Att lägga till tiden som en ytterligare parameter så att det blir möjligt att 
studera förändringar och sekvenser i tid och rum är önskvärt. Vidare utveckling bör 
ske i samarbete med framtida användare.  
 
Om verktyget ska användas i prognosproduktionen vore det bra om det integrerades 
tillsammans med befintliga Windows-baserade system. I nuläget fungerar 
applikationen endast i Linux.   

5.1.1.5 Framtiden 

Om RAVE i 3D kommer att tas emot och användas i det dagliga arbetet på SMHI 
återstår att se. Det kommer säkert fortfarande finnas de som tvivlar på att 3D är 
värdefullt och att det tillför något speciellt. Men RAVE i 3D är åtminstone ett 
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mycket bra exempel på hur en applikation som tar hänsyn till mer än två dimensioner 
kan fungera och se ut.  
 
Eftersom applikationen anses vara användbar inom vädertjänster för flyget kommer 
applikationen troligtvis att läggas in i ett testlabb på Arlanda. Där ska användare få 
möjlighet att lära sig använda systemet och då också kunna utvärdera lite närmare om 
och hur programmet kan vara användbart.  
 
För att kunna uttala sig om det verkliga mervärdet och om hur RAVE i 3D kan 
komma att användas inom SMHI i framtiden anser vissa att det krävs fler verkliga 
tester och utvärderingar. Att testa applikationen operativt på Arlanda är därför ett 
mycket bra första steg. Utvärderingarna från denna testmiljö kan senare användas för 
att ta fram en operativ arbetsmetodik för hur systemet kan komma att användas eller 
vidareutvecklas i framtiden.  

5.1.1.6 Ekonomisk utvärdering 

Eftersom RAVE i 3D är utvecklat inom SMHI finns det inga licenskostnader eller 
liknande och applikationen bidrar därför inte på det sättet med några extra kostnader. 
Om RAVE i 3D ska utvecklas och integreras med befintliga system blir detta dock 
en utvecklingskostnad att ta hänsyn till.  
 
Om systemet kan bidra till ekonomiska fördelar på så sätt att produktionstiden för 
korta prognosframställningar kan förkortas, återstår att se efter att fler har testat och 
lärt sig använda applikationen. 

5.1.1.7 Kravspecifikation 

För att köra RAVE i 3D krävs det en dator med följande minimiprestanda: 
 
• Minst 600 MHz Intel Pentium 3 processor 

• Minst 256 MB minne 

• GeForce 2 Go eller Quadro 2 Go grafikkort med minst 32 MB minne 

• Bildskärm med minst upplösningen 1280 x 1024 

• 10/100 Mbit nätverkskort 

• Linux 

• CDROM-spelare  
 
Programmet fungerar självklart bättre och flyter smidigare ju snabbare dator och 
desto bättre grafikkort som används. Det bör ändå nämnas att RAVE i 3D fungerar 
tillräckligt bra på äldre datorer med lite lägre prestanda. 

5.2 Demonstration och utvärdering av Vis5D 
Idéen att demonstrera och utvärdera det flerdimensionella visualiseringsverktyget 
Vis5D, kom fram under workshopen på Campus Norrköping under hösten. Bo 
Lindgren, en mycket engagerad och intresserad medarbetare på SMHI, installerade 
verktyget och anpassade data från HIRLAM så att aktuella prognosdata kunde tas in 
och köras i programmet.  
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Som en del av examensarbetet demonstrerades programmets möjligheter och 
tekniker för ett antal medarbetare på SMHI. Deltagarna fick sedan utvärdera 
systemet genom att fylla i en enkel ”utvärderingslapp” efter visningen.  
 
Utvärderingen innehöll följande frågor: 
 
• Vad är din spontana kommentar om programmets användbarhet för SMHIs del? 

• Inom vilka sammanhang och områden anser du att VIS5D kan ge SMHI ett 
mervärde?  

• Ser du någon direkt nytta med programmet? Varför/varför inte? 

• Vad för slags extra användbar information får man då väderdata presenteras i 
3D? 

• Vilken visualiseringsteknik verkar rent spontant ge det största mervärdet och vara 
mest användbar? 

• Övriga kommentarer. 

5.2.1 Värdering av applikation 
De svar som kom in från utvärderingen visar att det finns mycket positiva åsikter 
gällande programmets användbarhet inom SMHI. Programmet anses överlag ha stora 
fördelar och vara mycket användbart för SMHIs verksamhet. Vis5D är passande att 
använda för att skapa en bättre förståelse om vädret.  
 
Många tyckte att det var mycket spännande och inspirerande att få programmets 
möjligheter demonstrerade, vilket också det stora antalet deltagare under visningarna 
bekräftade.  
 
En sammanställning av svaren från utvärderingen [73] av Vis5D presenteras i 
styckena nedan. 

5.2.1.1 Väderinformation i 3D 

I och med att väderinformationen presenteras i 3D åstadkoms en mycket bra 
uppfattning om hur informationen utbreder sig i hela rummet. Den tredje 
rumsdimensionen samt tidsdimensionen gör det lättare att upptäcka hur 
väderfenomenen varierar med höjden och tiden. Programmets interaktiva möjligheter 
gör att det blir enkelt att vrida och vända i visualiseringen. Därmed kan 
väderinformationen undersökas från flera olika håll, alltså inte bara rakt uppifrån 
såsom den studeras idag. Det visuella intrycket som 3D-visualiseringen i Vis5D 
innebär, ökar förståelsen för olika väderfenomen.  
 
Tidsdimensionen i programmet är också mycket användbar för att kunna följa olika 
förlopp. Förståelsen för hur olika skeenden beter sig och uppkommer underlättas 
med hjälp av programmets animationsmöjligheter.  

5.2.1.2 Användningsområden 

Programmets användbarhet anses vara stor inom ett flertal områden för SMHIs 
verksamhet.  
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Bo Lindgren tycker själv att ett av programmets största användningsområde är vid 
kontroll och utveckling av olika modeller. Med ett tredimensionellt verktyg kan det 
bli lättare att upptäcka felaktiga resultat.  
 
Programmet passar bra för att snabbt kunna sätta sig in i vädersituationen. Vis5D 
kan vara ett hjälpmedel för att upptäcka och varna för extrema vädersituationer, då 
dessa kan bli lättare att överblicka om de visualiseras i flera dimensioner.  
 
Övriga kommentarer som kom fram var att Vis5D mycket väl kan användas inom 
produktionen, både inom bas- och slutproduktionen. Några av de som deltagit i 
utvärderingen av systemet tycker att programmet ska börja användas så snart som 
möjligt. Erfarenheter, metodik och även teknisk lösning bör sedan utvärderas för att 
kunna avgöra programmets potentiella betydelse för SMHI i framtiden.  
 
Ett annat lämpligt användningsområde är inom FoU samt utbildningssammanhang. 
Att använda programvaran vid utbildning av bland annat meteorologer kan vara 
mycket värdefullt. De flerdimensionella visualiseringar som Vis5D erbjuder gör det 
lättare att koppla ihop teorin med bilder. Delar av produkten skulle också kunna 
användas som ett effektivt presentationshjälpmedel, både internt samt för olika 
kunder och beställare.  
 
Inom klimatforskning, miljömodellberäkningar och för spridningsprognoser av 
exempelvis radioaktiva utsläpp, kan programmet också tillföra en viss nytta. Ett annat 
tillämpningsområde är att använda programmet som hjälp för att studera hur 
turbulenselement utvecklas i 3D och varierar med tiden. För varningstjänster där 
man vill kunna gå in och studera vissa fenomen i detalj skulle produkten också vara 
värdefull.  

5.2.1.3 Teknikerna 

Programmet är mycket interaktivt vilket är bra. Interaktiva 3D-visualiseringar ger en 
valfrihet och annan känsla för hur informationen verkligen fördelar sig i rummet 
jämfört med statiska 2D-bilder. Att betraktaren själv får möjlighet att vrida, vända 
och navigera i bilden, upplevdes som en stor fördel. 
 
Ett av verktygen i programmet som var mycket 
uppskattat var sonderingsverktyget. Detta ger en 
tempkurva från ett vertikalt snitt i rummet, en 
kurva som visar hur en viss parameter, 
exempelvis temperaturen, förändras med höjden 
i en punkt. Den punkt som ska studeras väljs ut 
genom att användaren interaktivt väljer en 
genomskärningspunkt i bilden. Parametrarna från 
punktens vertikala tvärsnitt visualiseras i ett 
särskilt diagram. Det som skiljer 
sonderingsverktyget i Vis5D från traditionella 
tempkurvor är just det interaktiva valet av 
genomskärningspunkten samt den omedelbara 
uppdateringen i grafen. 

Figur 52, Sonderingsverktyget i Vis5D 
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Något annat som Vis5D är bra på är att få fram och visualisera fronter ur 
temperaturfält med hjälp av isoytor. Figur 53 nedan visar en bild från Vis5D med en 
isoyta där temperaturen är noll grader. De skuggade virvlarna visar frontzonerna på 
ett överskådligt sätt. Att de är skuggade innebär att nollgradernivån finns på olika 
höjd, något som man lätt skulle se om bilden roterades och om ytan studerades från 
ett annat håll. Med hjälp av bilden har många upplevt att det blir enkelt att koppla 
ihop teori med verklighet och bild.  
 
I figur 54 nedan visas en traditionell tvådimensionell bild för fronter och 
temperaturfält vid marknivån. Det vita fältet i bilden motsvarar temperaturen noll 
grader. För en otränad betraktare är det betydligt lättare att upptäcka hur 
nollgradernivån varierar samt den extremt tydliga frontzonen, i den vänstra bilden än 
i den högra. Det skulle även vara mycket enkelt att rita ut isolinjer för trycket i bilden 
från Vis5D, figur 53. De båda bilderna i kombination med varandra ger tillsammans 
mycket information.  

Figur 54, Bild från Vis5D som visar en isoyta för 
temperaturen noll grader. 

 
De volymrenderingar som finns 
tillgängliga i programmet är mycket 
beräkningskrävande och gör det tungt 
även för en snabb dator med ett hyfsat 
grafikkort att visualisera. Tekniken ger 
relativt upplysande information. Exempel 
på volymrendering från Vis5D visas i 
figur 55. 

Figur 53, Bild från Metgraf som visar 
temperaturen vid markytan med färgkodade 
konturlinjer. Vitt fält motsvarar temperaturen noll 
grader. Även isolinjer för tryck visas. [62] 

 
Vertikala tvärsnitt för att visa exempelvis 
molnfördelningen var en annan 
uppskattad teknik i Vis5D.  Figur 55, Volymrendering i Vis5D 

5.2.1.4 Övrigt 

Den kombination av 2D- och 3D-tekniker som programmet erbjuder, är mycket 
värdefull. En stor fördel med Vis5D är att det är enkelt att snabbt växla mellan 2D- 
och 3D-visualisering. Genom en enkel knapptryckning visas informationen rakt 
uppifrån i 2D, så som de allra flesta är vana att se väderinformationen. Därifrån kan 
man sedan genom att interaktivt vrida bilden direkt få en tredimensionell visning. 
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Vis5D finns idag tillgängligt för alla på SMHI som har tillgång till datorer med Linux. 

5.2.1.5 Framtiden, använda VIS5D i det dagliga arbetet 

För att upptäcka fördelarna med flerdimensionell visualisering skulle det vara bra att 
testköra och använda VIS5D i det dagliga arbetet. Härifrån blir det senare enklare att 
bestämma på vilket sätt programmet är användbart för SMHIs del och hur det kan 
vidareutvecklas samt integreras i befintliga system. Programmets begränsningar och 
förslag till förbättringar skulle säkert snart upptäckas. 
 
Om Vis5D ska användas inom produktionen är det särskilt viktigt att 
användargränssnittet är optimalt och användarvänligt utformat. Detta är något som 
bland annat NOAA FSL försökt förbättra i den utvidgade versionen av Vis5D, i 
programmet D3D. 
 
Att få fram en diskussion, samarbete eller utbytande av erfarenheter med NOAA 
FSL, skulle vara mycket värdefullt för SMHIs del. NOAA FSL arbetar aktivt med 
frågeställningar gällande mervärdet med flerdimensionella visualiseringar i det dagliga 
arbetet och har mycket erfarenheter kring detta tack vare utvecklingen av D3D. 

5.3 Åsikter gällande både RAVE i 3D och Vis5D 
Demonstrationen av de båda flerdimensionella visualiseringssystemen, RAVE i 3D 
och Vis5D, var lyckade på så sätt att många medarbetare (totalt över 50 stycken) nu 
har sett exempel på hur flerdimensionella visualiseringar kan se ut och tillämpas inom 
SMHI. För de medarbetare som tidigare har haft svårt att tänka sig hur 
flerdimensionella visualiseringar kan se ut, har visningarna bidragit med nya 
upplevelser och intryck.  
 
Gemensamma åsikter för applikationerna var bland annat att de båda systemen måste 
testas mer under en lägre period, för att man ska kunna uttala sig om det direkta 
mervärde och den användbarhet som programmen kan tillföra. Eftersom det inte har 
skett något genombrott med 3D tidigare på SMHI är det viktigt att man testar och 
implementerar systemen med omsorg. Detta för att det inte ska bli som tidigare när 
man försökt införa flerdimensionella visualiseringar inom verksamheten, då bland 
annat inga lämpliga tillämpningsområden har hittats. Tidigare exempel har heller inte 
varit tillräckligt intuitiva och användarvänliga.  
 
De båda programmen anses ha bra gränssnitt för ändamål inom forskning och analys 
i och med att verktygen ger mycket stora konfigurationsmöjligheter när det gäller 
presentationen.  
 
För den dagliga produktionen behöver gränssnittets utformning analyseras i större 
utsträckning. För att programmen ska tjäna som relativt snabba och effektiva 
informationskällor så krävs det inbyggda stödfunktioner som hjälper meteorologen 
att snabbt ta fram relevanta standardvyer och som kan hitta intressanta fenomen och 
avvikelser. En viktig del blir då att sålla ut den datamängd som innehåller de mest 
intressanta värdena och fenomenen. Det finns ingen tid att ”leta” efter relevant 
information inom prognosproduktionen. Hur gränssnittet bör konstrueras och 
konfigureras går inte att säga på rak arm. Det måste bestämmas genom att man 
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prövar sig fram. Att spara och ladda profiler innehållande utvald information och 
inställningar är möjligt i Vis5D. 
 
Ett tänkbart mål med Vis5D och RAVE i 3D är att integrera delar av 
visualiseringarna i STePP som är ett stort samarbetsprojekt mellan SMHIs och 
Försvarsmaktens vädertjänster. För att kunna göra en målinriktad utvärdering och 
analys av hur systemen kan komma att användas inom SMHI borde systemen börja 
användas så snart som möjligt inom produktionen. Erfarenheter, arbetsmetodik och 
kanske även teknisk lösning är frågor som bör utvärderas. Eftersom alla system som 
används i produktionen måste integreras i de system som utvecklas i STePP, bör 
sedan resultaten från utvärderingen användas när de olika visualiseringssystemen 
framställs inom projektet.  
 
För att kunna ta till sig programmen fullt ut krävs det självklart även träning. 

5.4 Marknadsundersökning om interaktiva 
visualiseringar i presentationer 
Vid redovisning av projekt där SMHI använder CFD-teknik (vindlaster, 
vindkomfort, spridningsstudier med mera) får kunden idag resultaten levererade i 
form av text och utvalda bilder i tryckta rapporter. Det innebär att kunden inte får 
tillgång till allt det material, eller alla de bilder och vyer som egentligen finns 
tillgängliga efter beräkningarna. Efter en grundidé från Mikael Jern på AVS/Campus 
Norrköping [57] har man på SMHI/Miljö intresserat sig för att undersöka 
möjligheterna med att kunna ge slutanvändaren kontroll över datasetet genom 
interaktiva 2D- och 3D-visualiseringar. Innan man bestämmer sig för om det är värt 
att satsa pengar på utveckling av visualiseringsapplikationen genomfördes, som en del 
av detta exjobb, en marknadsundersökning för att ta reda på vad olika kunder anser 
om förslaget. 
 
Tanken med dessa interaktiva visualiseringar är att kunderna ska erbjudas möjlighet 
att få ta del av mer information genom att själva kunna interagera med hela 
visualiseringen utifrån ett antal standardvyer. Dessutom kan de själva påverka vad 
som anses vara extra intressant att titta på, och de interaktiva visualiseringarna skulle 
på så sätt bidra till att resultatet bättre anpassades efter kundernas egna behov. 
Därmed ska insikten för innehållet kunna öka på ett meningsfullt sätt.  
 
Kunderna får tillgång till en ”verktygslåda” innehållande, förutom den underliggande 
datamängden, ett antal vyer, moduler och navigeringsverktyg som ger möjlighet att 
studera specifika resultat i detalj. Standardprogramvaran för navigering och visning 
kommer att vara AVS/Express Runtime som kunden kan köpa direkt från leverantör 
till ett pris av 11 500 kr. Valet av AVS/Express Runtime som visningsprogram 
grundar sig på att det klarar av att hantera ostrukturerade griddar vilket är en 
förutsättning. Liknande gratis visningsprogram klarar i nuläget tyvärr bara 
strukturerade griddar, vilket inte fungerar för de aktuella tillämpningarna.  
 
SMHI skapar modulerna, vilket innebär att utveckla olika visualiseringstekniker för 
att studera datamängden för olika vyer. Exempel på olika moduler kan vara: tvärsnitt, 
underliggande GIS-kartor, isoytor, vektorpresentationer, trajektorier, 2D-grafer och 
videoklipp för transienta (tidsberoende) förlopp. Priset för kunden kommer att bli 
beroende av intresse och volym men kommer att ligga mellan 20 – 30 000 kr. 

59 



5. Mervärdesanalys av utvalda applikationer och tillämpningar 

Modifiering av den underliggande datamängden skulle SMHI tillhandahålla 
kostnadsfritt. 
 
Som en del av marknadsundersökningen skickades ett antal frågor ut till ett 20-tal 
kunder. De viktigaste frågorna var: 
 
• Skulle det vara intressant att själva interaktivt kunna välja på vilket sätt resultaten 

väljs ut och presenteras? Vilka extra funktioner/moduler skulle i så fall vara 
användbara? 

• Är den redovisade prisnivån rimlig? 

• Saknar du någon information i dagens rapporter som redovisar resultaten eller 
känns den informationen som valts ut tillräcklig? Vilken information är det som 
saknas i så fall? 

 
Se bilaga 1 för hela marknadsundersökningen som skickades ut till kunderna. 

5.4.1 Värdering av tillämpning 
Marknadsundersökningen kan tjäna som en bra indikation på hur stort intresset är 
för interaktiva flerdimensionella  visualiseringar, både i allmänhet och hos SMHIs 
kunder. I och med att presentationerna skulle kosta både kunderna och SMHI 
relativt mycket pengar så önskar man från SMHIs sida att svaren från 
undersökningen ska visa hur angelägna flerdimensionella visualiseringar verkar vara 
för kunderna. 

5.4.1.1 Ekonomisk utvärdering 

Utvecklingskostnaden för att skapa interaktiva visualiseringar är ganska hög för 
SMHI. Dels krävs att man uppgraderar den AVS/Express-licens som finns idag till 
en utvecklingsversion för ca 100 000 kr. Dessutom tillkommer en årlig avgift på ca  
30 000 kr för underhåll och stöd. För utvecklarna krävs det säkerligen även en del 
utbildning för att lära sig hantera AVS/Express. En sådan kurs kan kosta mellan 20 – 
35 000 kr per person. Att sedan utveckla modulerna beräknas ta 2-3 
arbetsdagar/modul. 
 
Utvecklingen måste finansernas genom att kostnaden slås ut på de kunder som kan 
tänkas vara intresserade av visualiseringarna. Därför blev kundernas intresse och svar 
på marknadsundersökningen en avgörande faktor i beslutet om det är värt att satsa 
vidare på de interaktiva visualiseringarna. 
 
Idag betalar kunderna mellan 75 – 200 000 kr, beroende på omfattning, för en vanlig 
CFD-utredning som presenteras i en pappersrapport. Kostnaden för de interaktiva 
presentationerna på 20 – 30 000 kr plus programvaran för 11 500 kr, måste först och 
främst sättas i relation till ursprungskostnaden för utredningen, som kunderna alltid 
kommer att betala, samt även till det mervärde som presentationerna kan erbjuda. 
Frågan är då om de interaktiva flerdimensionella presentationerna kommer att 
uppfattas så angelägna att kunderna anser att det är värt att satsa cirka 30-40 000 kr 
extra som läggs till på ursprungskostnaden. Detta var något som man från SMHIs 
sida hade hoppats få ett tydligt svar på genom marknadsundersökningen. 
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5.4.1.2 Kundernas svar på marknadsundersökningen  

Tyvärr kom det inte in så många svar från undersökningen. Endast tre av 25 svarade. 
Några dokument returnerades också. 
 
De få svar som kom in visar ändå att kunderna tycker att idén med interaktiva 
visualiseringar i presentationer är intressant. En av de som svarade var arkitekt och 
ansåg att interaktiva visualiseringar i presentationer skulle vara ett fantastiskt verktyg 
för arkitekter i allmänhet. Det skulle öppna nya möjligheter för dem att jobba med till 
exempel vindklimat genom att interaktivt kunna testa olika placeringar och vridningar 
av byggnader.  
 
De som svarade verkar dock ha svårt att uttala sig om de direkta behoven framöver. 
Mindre företag och projekt visade ett svalare intresse. Det är i större projekt som det 
finns möjlighet att klara av ökade kostnader i fråga om specifika utredningar. 
Prisnivån på mellan 20 – 30 000 kr upplevdes som rimlig för större projekt. 
 
Kunderna ansåg att de rapporter som levereras idag är tillräckliga och innehåller bra 
information. Någon antyder att informationsmängden kunde komprimeras. 

5.4.1.3 Slutsats 

Av de få svar som kom fram från marknadsundersökningen är det mycket svårt att 
säga om det är värt för SMHI att satsa pengar på att utveckla detta. Att man själva på 
SMHI har sett ett mervärde i detta presentationssätt räcker inte för att satsa på en 
utveckling. Kunden måste också se det stora mervärdet och därigenom bli så 
intresserade att de vill betala för tjänsten. 
 
Om kunden slapp utgiften för programvaran genom att presentationen av 
visualiseringarna kunde lösas på ett annat sätt, exempelvis med ett gratis 
visningsprogram, skulle kanske ännu fler nappa på idén. Kravet på 
visningsprogrammet är att det måste klara av att hantera ostrukturerade griddar 
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6 Tillämpningsområden, mervärde 
och fortsatt utveckling för SMHI  
I följande avsnitt beskrivs lämpliga tillämpningsområden för flerdimensionella 
visualiseringar på SMHI. En sammanfattning av vad flerdimensionella visualiseringar 
kan för mervärde samt vad som krävs för vidare utvecklingsinsatser diskuteras också. 
Även reaktioner på flerdimensionella visualiseringar inom SMHI tas upp. 

6.1 Tillämpningsområden för flerdimensionell 
visualisering  
Vilka tillämpningsområden för flerdimensionell visualisering är det då som skulle 
passa för SMHIs verksamhet? Under rubrikerna nedan presenteras dels allmänna 
återkommande tillämpningar från bland annat rapporter och intervjuer och dels 
spontana förslag på tillämpningar som kom fram från de intervjuer som 
genomfördes. Även en rubrik med förslag på ytterligare tillämpningar och förslag på 
nya exjobb presenteras. Det är dock inte givet på förhand att de förslag på 
tillämpningsområden som presenteras nedan verkligen ger ett mervärde eftersom de 
flesta förslag inte har genomförts eller testats på något sätt än. 

6.1.1 Allmänna återkommande tillämpningar 
Det finns allmänna synpunkter som återkommer när man talar om sammanhang och 
områden för tillämpningar inom flerdimensionell visualisering. Sammanhangen 
återkommer både från de intervjuer som genomförts på SMHI och från artiklar, 
rapporter samt övriga litteraturkällor som studerats. Kontakt med forskare inom 
området visade också på upprepade sammanhang. Dessa synpunkter kommer alltså 
både från de som inte forskat i frågan särskilt djupgående, mer spontana förslag, och 
dels från andra som studerat ämnet mer ingående, alltså mer genomtänkta 
synpunkter. Det som är intressant är att synpunkterna, trots de skilda grupperna, 
upprepar sig och därmed kan ses som mer allmänna lämpliga tillämpningsområden 
för flerdimensionell visualisering.  
 
Det sammanhang för flerdimensionella visualiseringar som återkommer oftast är 
tillämpningar för utbildning av olika slag. Många är överens om att flerdimensionell 
visualisering passar mycket bra när man ska visa för andra som inte är så insatta i 
området vad man sysslar med. Det kan vara lättare för icke insatta att förstå 
sammanhang när man får en överblick i flera dimensioner. Man har konstaterat att de 
som dagligen arbetar med MHO-data och MHO-modeller av olika slag kan tolka de 
traditionella 2D-visualiseringarna av dessa mycket bra medan man har märkt att de 
som inte är så insatta kan ha svårare att förstå innebörden. Med hjälp av ytterligare 
dimensioner, både i rum och tid, kan det däremot bli lättare för icke-fackmän att 
förstå betydelsen av visualiseringarna.  
 
Flerdimensionella visualiseringar i ett marknadsföringssyfte är också ett 
återkommande sammanhang. Att kunna imponera med häftig teknik drar ofta många 
intresserade blickar åt företaget. Att använda flerdimensionella visualiseringsmetoder 
inom forskning och utveckling för att få nya idéer är ett annat tema som upprepas. 
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Andra återkommande tillämpningsområden är att använda flerdimensionella 
visualiseringsmetoder för att få eller ge mer information samt vid kontroll av fel i 
exempelvis prognoser. 2D-metoder kan skala bort för mycket data och det kan 
medföra att viktiga detaljer i datamängden missas. Därför kan flerdimensionella 
metoder passa bra när man vill få mer information för att exempelvis kontrollera 
felaktigheter mer noggrant.  

6.1.2 Andra företags återkommande tillämpningar 
Det återkommande tillämpningsområde som andra företag har ansett ge det största 
mervärdet vid användandet av flerdimensionella visualiseringar, är när lokala 
prognoser med högupplöst data visualiseras. Mervärdet med en 3D-visualisering av 
atmosfäriska data har visat sig vara direkt relaterat till datans upplösning, ju högre 
upplösning desto större mervärde. Detta kommer sig av att det är svårt att skapa 
informativa 3D-visualiseringar med lågupplöst data.  
 
Eftersom SMHI är på väg mot en utveckling av mer högupplösta modeller och data, 
kommer därmed mervärdet med flerdimensionella visualiseringar visas tydligare inom 
verksamheten i framtiden.  

6.1.3 Spontana förslag på tillämpningsområden 
Under de intervjuer som genomfördes kom spontana reaktioner fram på områden 
och sammanhang där man tror att det finns mervärden i att använda 
flerdimensionella visualiseringar. Det är dock inte givet på förhand att dessa spontana 
förslag verkligen ger ett mervärde eftersom förslagen inte har genomförts eller testats 
på något sätt än. 
 
De allra flesta som intervjuades var mycket intresserade av att få se förslag på vad 
man kan åstadkomma med hjälp av flerdimensionella visualiseringsmetoder. Man var 
särskilt intresserad av mer interaktiva presentationer och visualiseringar. Att få se 
exempel på hur man kan titta på olika data på olika sätt och få fler olika möjligheter 
att studera en datamängd väckte stort intresse. Många var övertygade att det finns ett 
stort mervärde med att använda flerdimensionella visualiseringsmetoder som ett 
komplement till dagens metoder inom speciella sammanhang. De allra flesta hade 
samtidigt svårt att tänka sig hur dessa visualiseringar skulle kunna se ut.  
 
Förslagen som kom fram inom de olika områdena presenteras nedan i punktform[1-
19].  

6.1.3.1 Meteorologi 

Förslag från intervjuerna på tillämpningsområden för flerdimensionell visualisering 
inom det meteorologiska området var bland annat:  
 
• Att med hjälp av flerdimensionella visualiseringsmetoder kunna illustrera en 

mängd olika prognoser på ett enklare sätt. På ECMWF utför man ungefär 50 
prognoser/dag. Det skulle vara av stor betydelse att hitta enklare sätt att ta till sig 
all information för de meteorologer som ska sätta sig in i alla dessa prognoser. 
Att visualisera avvikelserna mellan dessa prognoser på ett mer illustrativt sätt än 
vad som görs idag är också önskvärt. 
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• Att på ett tydligt sätt kunna illustrera förändringarna mellan olika prognoser.  

• Att lättare kunna få en enkel överblick över var det besvärliga vädret finns 
någonstans. 

• Tillämpningsområden inom flyget. Att kunna se 3D-bilder av atmosfären för att 
få en snabbare överblick om helheten och läget samt att använda 
vädervisualiseringar i flygsimulatorer. 

• Färgkodningen i satellitbilder kanske kan bytas ut mot någon slags 
flerdimensionell visualisering.  

• Att kunna visualisera nulägesanalysen i flera dimensioner.  

• Visualisera prognosers osäkerhet på nya sätt. Osäkerheter kopplas ihop med 
upplevelser och erfarenheter, meteorologer vet hur det brukar bli när det vädret 
beter sig på ett visst sätt. Alla har dock olika upplevelser och detta leder i sin tur 
till skilda tolkningar. Idag gör alla sin egen tolkning. Att med hjälp av nya 
metoder kunna beskriva osäkerheten och sedan kunna överföra det som en 
meteorolog har gjort till flera andra utan att varje ny måste skapa sig en egen ny 
uppfattning. 

• Visualisera osäkerhet och avvikelser med hjälp av isolinjer och 
färgkodning istället för med EPS-diagram. Idag visas osäkerheten 
bara på vissa platser. Ett förslag är att istället visualisera detta med 
hjälp av isolinjer och färgkodning på en karta i stället, figur 56. En 
viss färg skulle då motsvara en viss avvikelse. Detta borde kunna ge 
en annan uppfattning om prognosens avvikelse över ett område. 
Detta skulle även kunna tillämpas i 3D, genom att skapa 
tredimensionella volymer för en viss avvikelse. På så sätt skulle 
även avvikelsen i höjdled kunna visualiseras.  

Figur 56, Osäkerhet med 
isolinjer och färgkodning 

• Att med hjälp av flerdimensionell visualisering åstadkomma att den inre 
väderbilden kan skapas lättare vilket i sin tur troligtvis skulle ge en bättre kunskap 
och förståelse. 

• Visualisera molnbas och molntopp i 3D genom en kombination av 
informationen om basen och toppen. Idag är det två olika bilder. Att dessutom 
möjligtvis kunna lägga till observationerna däremellan. För flyget kanske det 
kunde vara nyttigt att veta vad som händer mellan molnbas och molntopp.  

• Visa molnighet, luftfuktighet, sikt, nederbörd i flera dimensioner.  

• Att använda, undersöka och skapa möjligheter med flerdimensionell visualisering 
dels för den vanliga arbetande meteorologen och dels för slutanvändaren, 
brukarna av prognosinformationen.  

• Inom väghållningen för att lättare kunna följa förändringar i vädret. 

• Att studera molntäcken i 3D.  

6.1.3.2 Hydrologi 

Förslag från intervjuerna på tillämpningsområden för flerdimensionell visualisering 
inom det hydrologiska området var bland annat: 
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• Att visualisera topografiska kartor i 3D för att 
lättare kunna se höjdskillnader. Man vill på ett 
enklare sätt veta var toppar och dalar finns för 
lätt kunna få en överblick över var 
mätstationerna finns.  

• Animationer för att får en bättre uppfattning 
om till exempel avrinningar. 

• Att kombinera rum och tid på ett smidigt sätt.  

• Studera nederbörd, snödjup och avrinningar i 
flera dimensioner.  

Figur 57, Exempelbild på hydrologisk visualisering 
i 3D • Att ta större hänsyn till topografin för att 

lättare få en överblick på avrinningar med 
mera. 

• Undersöka hur framtiden för GIS kommer att se ut. Det är mycket viktigt med 
den geografiska kopplingen inom hydrologin. Studera om det finns eller kommer 
det att finnas flerdimensionell visning inbyggt i programvara för GIS.  

6.1.3.3 Oceanografi 

Förslag från intervjuerna på tillämpningsområden för flerdimensionell visualisering 
inom det oceanografiska området var bland annat: 
 
• Att visa skiktningar i havet, tvärsnitt och 

miljöpåverkan i hav med flerdimensionell 
visualisering. Visa utbredningar på djupet.  

• Visa oceanografiska modeller i tre dimensioner. 

• Visualisera hur exempelvis saltdata sprider sig 
på olika djup i havet.  

• Visualisera grund och höjddata. 

• Visa strömningar i flera dimensioner.  
Figur 58, Exempelbild på oceanografisk 
visualisering i 3D [60] • Vågmodellering i 3D. 

• Att kunna erbjuda kunder tvådimensionella animeringar men även 3D-
visualisering för olika rutter. Yttemperatur och våginformation skulle vara 
värdefullt att kunna visa på detta sätt.  

6.1.3.4 Kommersiellt mot privatpersoner 

Förslag från intervjuerna på tillämpningsområden för flerdimensionella 
visualiseringar som riktar sig kommersiellt mot privatpersoner var bland annat: 
 
• Istället för att använda färgkodning som idag, till exempel gula moln i 

radarsekvenser och satellitbilder, kan man använda fler dimensioner. Detta kan 
ge en tydligare och enklare förståelse för privatpersoner. 
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• Visa väderväxlingarna, de olika skeendena, som animationer istället för statiska 
enskilda bilder. Verkligen visa hur molen rör sig, och vädret förändras med hjälp 
av animationer.  

• Väderpresentationerna på Internet i 3D.  

• Lokala prognoser där man själv ska kunna välja hur vädret ska visas, ”mitt 
väder”. Perceptuell visualisering skulle komma in här.  

• Interaktiva lokala högupplösta prognoser över till exempel vissa städer.  

• Högupplösta fjäll och kustprognoser i 3D. Det finns både kommersiella och 
samhällsnyttiga faktorer inblandade i dessa sammanhang. Mycket viktigt att välja 
rätt målgrupp och rätt medium för att kunna visualisera detta. 

• Att rent allmänt kunna visa upp häftig teknik för privatpersoner och samhället i 
övrigt. 

6.1.3.5 TV-presentationer 

Förslag från intervjuerna på tillämpningsområden för flerdimensionell visualisering 
för TV-presentationer var bland annat: 
 
• Att använda 3D i TV-presentationer för att förflytta sig i rummet på ett snyggt 

sätt. 

• Fejkade 3D-animeringar som visar IR-information, infraröd information, genom 
att lägga de kalla molnen ovanpå de varma. Skulle ge en bra bild av hur molnen 
ser ut. 

• Visa upp häftig teknik för att imponera på tittare och sponsorer.  

• Att visualisera väderväxlingar på ett mer effektivt sätt. I nuläget är detta svårt 
produktionsmässigt. 

• Perceptuell visualisering för att öka förståelsen och förmedlingen av 
väderinformation i TV-presentationer. 

6.1.3.6 Övrigt 

Förslag från intervjuerna på tillämpningsområden för flerdimensionell visualisering 
inom övriga områden var bland annat: 
 
• Att kunna erbjuda kunder beslutstödssystem i flera dimensioner så att de själva 

ska kunna tolka och interagera med informationen lättare. 

• Visualisera kemikaliespridningsmodeller eller allmänna spridningsmodeller i flera 
dimensioner. Skulle vara värdefullt att inte bara kunna se spridningar över en yta 
utan även i ett rum. 

• Att studera olika modeller i 3D. Man kan missa problem och reducera för mycket 
data med 2D. 

• Använda animeringar i 2D i större utsträckning. Dels för att visa andra hur 
modellerna fungerar och dels för att göra den allmänna förståelsen enklare. 
Speciellt för undervisningssammanhang. En stor nytta borde kunna påvisas 
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genom att visualisera förändringar istället för statiska bilder. Vädret är ju 
dynamiskt.  

• Att använda 3D för att kontrollera fel i exempelvis prognoser. På så sätt skulle 
man kunna få en överblick om rätt slags information har blivit bortskalad i 2D-
visningen. 

• Kunna se översiktliga bilder i 3D och detaljbilderna i 2D. Storskalighet till 
småskaligt. Det är viktigt med en kombination av flera olika tekniker och 
dimensioner. 

6.1.4 Förslag på ytterligare tillämpningsområden 
Nedan följer ett antal förslag på tillämpningsområden som har dykt upp under 
arbetets gång och som skulle vara intressanta för SMHIs del att undersöka vidare.  

6.1.4.1 Vädervisualiseringar i flygsimulatorer 

Under workshopen som genomfördes på Campus Norrköping kom det fram förslag 
och intressen från Försvarsmaktens sida att få se och/eller ta fram 
vädervisualiseringar för flygsimulatorer. På datorgrafikkonferensen SIGRAD i 
Stockholm demonstrerade Saab sin flygsimulator och det visade sig finnas ett intresse 
både från Saabs och Volvos (bilsimulator) sida att implementera bättre och mer 
realistiska tidsberoende väderscenarion i flyg- och bilsimulatorerna. Genom att 
använda aktuella prognosdata skulle flygförare först kunna genomföra en flygning i 
en simulator för att se hur den med gällande prognos kan se ut. Därigenom skulle 
han kunna avgöra genomförbarheten och lägga upp rätt taktik. 
 
Idag är solsken det vanligaste vädret som visualiseras i simulatorerna. Sikt är en 
parameter som man kan styra hyfsat, men annars finns det inga andra 
väderparametrar att visa i simulatorerna i nuläget. Att visualisera moln är önskvärt 
från Försvarsmaktens sida. Att kunna styra den osäkerhet som finns i alla prognoser 
vore också bra, till exempel att kunna sänka/höja molnbasen med rimliga värden 
eller att flytta molngränser horisontellt.  
 
Exempel på intressanta frågeställningar att utreda vidare är bland annat att undersöka 
möjligheterna att få fram ett samarbete och hur implementationer av 
vädervisualiseringar i simulatorerna skulle gå till. Lars Bergeås på Försvarsmakten har 
intressanta idéer kring detta.  
 
Anders Wallerman på Saabs simulatorcentral i Linköping berättade via mail [50] om 
Saabs flygsimulatorer och om deras åsikter gällande vädervisualiseringarna i dessa. 
Vädret i Saabs flygsimulatorer är mycket allmänt och visar bland annat olika grader 
av nedsatt sikt och olika molnlager. Det styrs idag genom att simulatorns operatör 
ställer in hur vädret ska vara under simuleringarna. Vädret går alltså inte att förändra 
med tiden utan är statiskt under hela flygningen. Från Saabs sida var man alltså 
mycket intresserade av att kunna visa realistiska förändringar av vädret i tiden.  
 
Saabs flygsimulatorer används bara för utveckling av flygplan och inte alls för 
pilotträning. Därför känns det inte aktuellt från deras sida att kunna visa riktiga 
prognoser i simulatorerna. Det finns däremot en utveckling av ledningssystem där 
man vill kunna visa verkliga förhållanden, och där då visualiseringar av nuvarande 
väder samt prognoser är en mycket intressant faktor.  
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6.1.4.2 ColWeVis-projektet 

ColWeVis står för Collaborative Weather Data Visualization och är ett möjligt 
framtida forskningsprojekt som SMHI och ITN, Campus Norrköping skulle 
samarbeta med. Informationen om projektet kommer från Collaborative Weather Data 
Visualization – ”Virtual Weather-data Briefing” [72]. 
 
ColWeVis-projektet går ut på att ta fram ett visualiseringssystem som gör det möjligt 
för flera personer att, på skilda geografiska områden, samtidigt kunna studera samma 
bilder på väderdata i realtid, och använda videokonferensverktyg för att 
kommunicera. Alla som är med i ”konferensen” ser samma bilder och kan på ett 
smidigt sätt vara med på genomgångar där man kan peka på och diskutera olika 
situationer. Med hjälp av ColWeVis skulle det alltså bli möjligt för dessa personer att 
på ett enkelt och intuitivt sätt dela data, insikter och kunskap om informationen i 
visualiseringen.  
 
Visualiseringen i systemet (visas i 
viewern) skulle innehålla en kombination 
av både två- och tredimensionella 
visualiseringstekniker för att 
åstadkomma bästa möjliga förståelse. 
2D- och 3D-bilder visas sida vid sida 
och kan manipuleras var för sig. Genom 
interaktion mellan vyerna kan man 
studera de områden som verkar 
intressanta i den ena vyn, exempelvis 
3D-vyn, och sedan studera de mer i 
detalj i 2D. I viewern finns det även 
kontroller för att styra visualiseringen. 
Exempel på hur ColWeVis-viewern 
skulle kunna se ut visas i figur 59. 

Figur 59, Exempel på hur ColWeVis-viewern skulle kunna se 
ut. [72]  

 
Viewern är en central del i ColWeVis och är en ”freeware”. Detta för att göra det så 
enkelt som möjligt att utbyta applikationskomponenter mellan användare.  
 
Det tänkta systemet är ett mycket bra exempel på hur 2D- och 3D-visualisering kan 
kombineras för att ge det största mervärdet.  

6.1.5 Nya exjobb, pilotstudier 
Eftersom det kan vara svårt för många att tänka sig hur flerdimensionella 
visualiseringar kan se ut krävs det fler pilotstudier som undersöker och visar hur 
dessa kan se ut och tillämpas inom SMHIs verksamhet. 
 
Nya lämpliga exjobb eller pilotstudier kan vara att implementera några av de 
spontana förslag som medarbetare på SMHI ansåg vara tänkbara tillämpningar för 
flerdimensionell visualisering. Dessa förslag är tillämpningar som medarbetarna själva 
anser kan tillföra ett mervärde och de är på så sätt mycket värdefulla. 
 
För att kunna skapa sig en mer ingående uppfattning om de flerdimensionella verktyg 
som finns för vädersammanhang kunde en lämplig uppgift vara att testa, utvärdera 
och analysera dessa mer ingående. Aktuella data från SMHI skulle användas.  
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Det vore mycket intressant att låta någon med kunskaper inom bland annat 
kognition och perception att undersöka, analysera och försöka förbättra de produkter 
som skapas och levereras till kunder och privatpersoner. Här kunde frågeställningar 
gällande hur privatpersoner uppfattar väderinformationen utredas och kopplas till 
teoretiska fakta inom ämnesområdena. Att bedöma hur privatpersoner uppfattar 
väderinformation i 3D jämfört med 2D vore också intressant att utreda. Idag finns 
det mest antaganden gällande hur saker och ting bör presenteras, men det finns inga 
vetenskapliga tester eller bevis för att dagens presentationssätt är de mest optimala. 
 
Tack vare demonstrationerna av Vis5D och RAVE i 3D har man inom SMHI sett 
exempel på hur meteorologiska data kan presenteras i flera dimensioner. Att göra 
liknande studier inom hydrologin och oceanografin vore värdefullt för SMHI. 

6.2 Åsikter om flerdimensionella visualiseringar 
inom SMHI 
För att få fram olika reaktioner och uppfattningar om flerdimensionella 
visualiseringars mervärde och användbarhet genomfördes ett antal intervjuer med 
anställda på SMHI. Intervjuerna utfördes innan verktygen Vis5D och RAVE i 3D 
hade demonstrerats, alltså innan de flesta hade sett exempel på hur flerdimensionella 
visualiseringar kan se ut och tillämpas. Resonemanget nedan bygger främst på dessa 
intervjuer. [1-19]  
 
Uppfattningen gällande flerdimensionella visualiseringar är ganska splittrad på SMHI. 
Några är övertygade om att det finns en nytta med att använda visualiseringar i fler 
dimensioner. Andra är mycket skeptiska och ser inget värde i att visualisera i mer än 
två dimensioner. Man tycker att nuläget är bra och känner inte att det är någon 
information som saknas. Det finns en stor arbetsglädje och vana i att använda dagens 
metoder, vilket bidrar till att man är mycket nöjd med situationen. Många verkar 
också ha lättare att se problem än möjligheter, vilket är synd.  
 
Flerdimensionella visualiseringar inom vädersammanhang visar bilder på verkligheten 
som ligger utanför det traditionella synsättet på hur visualiseringar inom området ska 
se ut. Visualiseringarna ligger också utanför meteorologers erfarenhet och utbildning. 
Det är bland annat på grund av detta som flerdimensionella visualiseringar är mycket 
ovanliga inom vädersammanhang. [28] 
 
Eftersom många på SMHI är utbildade och erfarna att utnyttja och tolka 
tvådimensionella visualiseringar, saknas det stora behovet av att använda 
flerdimensionella visualiseringar. Utbildningar inom MHO bygger på att lära sig tolka 
tvådimensionella visualiseringar. Det finns bra modeller och verktyg för att skapa 
enkla tydliga tvådimensionella visualiseringar. Många upplever spontant att det är 
svårt att se, navigera och tolka data i flera dimensioner. En del har uppfattningen att 
det lätt blir grötigt och gyttrigt. Flerdimensionella visualiseringar genererar för 
mycket information och anses då bli svår att tyda. Det kan vara lättare för ögat att se 
konturer och orientera sig i en 2D värld. Mycket hänger nog på att de flesta är vana 
vid och trygga med dagens metoder.  
 
Flerdimensionell visualisering kan uppfattas som häftigt och snyggt, men samtidigt 
oseriöst och svårt att tillämpa på något konkret.  
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Man har tidigare testat flerdimensionella visualiseringar på SMHI men inte hittat 
några tillämpningsområden som passat riktigt bra. Man har bland annat sett stora 
svårigheter att på ett begripligt sätt kunna presentera kartor och text i mer än två 
dimensioner. De visualiseringsexempel som man har haft, har inte heller varit 
tillräckligt intuitiva och användarvänliga för att de skulle vara möjliga att ta till sig på 
ett effektivt sätt. Det har tagit för lång tid att få fram informationen på grund av 
långsamma system och ej genomtänkta användargränssnitt. Verktygen har varit 
omständliga och inte optimalt anpassade för ändamålen och de har därmed inte 
använts som man önskat. Man har helt enkelt aldrig konkret sett det stora mervärdet 
i att använda flerdimensionella visualiseringar. Begränsningar i kapacitet och 
bandbredd har hittills också gjort det enklare att hantera tvådimensionella 
visualiseringar.  
 
Eftersom flerdimensionella visualiseringar inte används så mycket finns inte heller 
överlag kunskapen om vad de kan tillföra. Man känner helt enkelt inte till 
möjligheterna. Om man inte har en aning om hur en flerdimensionell visualisering 
kan se ut eller vad som är möjligt att göra, är det även svårt att tänka sig vad 
visualiseringarna kan ge för mervärde. Därmed är det också svårt för många att uttala 
sig om inom vilka sammanhang som flerdimensionella visualiseringar skulle passa. 
Det finns ett stort intresse av att få se exempel och tillämpningar på flerdimensionella 
visualiseringar så att man lättare kan bilda sig en uppfattning om vad de kan tillföra. 
(Detta bekräftas också av det stora deltagarintresset under de senare genomförda 
demonstrationerna av visualiseringsverktygen Vis5D och RAVE i 3D.)  
 
Även om det inte överlag finns en stark saknad av flerdimensionella visualiseringar 
idag, är man ändå intresserad av att se hur visualiseringarna kan användas. Många är 
också mycket intresserade av den interaktivitet som flerdimensionella visualiseringar 
kan ge. Att inte lägga till en ytterligare rumsparameter, utan att istället visualisera 
parametrar som nederbörd på ett bättre sätt än man gör idag känns mer aktuellt för 
vissa.  
 
De som jobbar med visualiseringar är i allmänhet nyfikna på ny teknik. Men för att 
kunna ta till sig ny teknik, nya verktyg och möjligheter, måste man snabbt kunna se 
fördelarna och mervärdet med det nya. Känns det snyggt och häftigt, men svårt och 
onödigt jobbar man lätt på som vanligt med de system man är van vid.  
 
Man känner ofta att det inte är meningsfullt att lägga ner den tid som krävs för att 
sätta sig in i nya visualiseringssystem. Vissa upplever också att tiden som skulle 
krävas inte finns. För att utföra de tidspressade dagliga arbetsuppgifterna används då 
istället de verktyg som man redan behärskar. Att genomföra sina dagliga 
arbetsuppgifter samtidigt som man ska lära sig nya system och verktyg känns svårt 
och stressande för många. Tyvärr kräver dock ofta nya visualiseringsverktyg att man 
lägger ner mycket tid på att lära sig dem, särskilt om verktyget tar hänsyn till fler 
dimensioner än användarna är vana vid. Det handlar helt enkelt om träning för att 
kunna utnyttja programmens möjligheter. Innan man är van vid verktyget kan det 
vara svårt att se möjligheterna på grund av att man inte behärskar programvaran. 
Man måste komma över en tröskel för att se mervärdet med programmen och 
flerdimensionella visualiseringar i allmänhet. Ger man upp innan man själv har 
kommit över denna tröskel får man aldrig se möjligheterna. De som redan använder 
eller har använt sig [2, 10] av flerdimensionell visualisering håller med om att det tar 
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ett tag innan man kommer in i systemen och innan man uppskattar ytterligare 
dimensioner och mer information.  
 
En anledning till varför man inte använder program som kan visualisera i flera 
dimensioner fullt ut inom SMHI är att de inte finns fritt tillgängliga. De flesta av 
dessa program har mycket dyra licenskostnader och därmed finns inte programmen 
tillgängliga i så stor utsträckning. Programmen kan heller inte installeras överallt på 
grund av licensrestriktioner. Ofta är det också så att de program som kräver licenser 
är de mest kraftfulla. Ickekommersiella gratisprogram klarar inte av allt man vill att de 
ska klara och det kan vara en orsak till varför de inte används i så hög grad. Om ett 
visualiseringspaket inte klarar allt måste man använda flera olika visualiseringsverktyg 
för att utföra varje uppgift. Av gammal vana väljer man då självklart det smidigaste 
verktyget, troligtvis det som man är mest van vid.  
 
För att kunna ta till sig nyttan och vinsten med flerdimensionella visualiseringar tror 
många att de som ska jobba med visualiseringarna måste serveras en färdig 
programvara. Överlag är det säkert så att man inte söker nyttan med 
flerdimensionella visualiseringar själv.  

6.3 Analys av mervärdet 
Att det finns ett mervärde i att presentera väderinformation i flera dimensioner har 
visats i ett flertal exempel i arbetet.   

6.3.1 Förståelsemässigt mervärde 
Trots en del skeptiska reaktioner gällande flerdimensionella visualiseringars 
användbarhet som kom fram från de intervjuer som genomfördes, var de allra flesta 
mycket mer positiva efter demonstrationerna av de flerdimensionella 
visualiseringssystem som genomfördes. Detta visar bland annat att det krävs tydliga 
exempel, tid och färdiga system för att inse vad flerdimensionella visualiseringar kan 
innebära och tillföra.  
 
Åsikter om att flerdimensionella visualiseringar i vädersammanhang hjälper till att 
öka förståelsen för vädrets fördelning i rummet kom från flera håll i svaren från 
utvärderingarna [73]. Att visualiseringarna hjälper till att öka förståelsen genom att 
det blir lättare att koppla ihop teorin med verkligheten och bilder var andra positiva 
synpunkter. Visualiseringarna kan hjälpa till att förstå samband mellan olika fenomen 
på ett tydligare sätt än idag. 
 
Möjligheten att snabbt kunna överblicka en stor mängd information är ett annat 
viktigt mervärde. Flerdimensionella visualiseringar gör det enklare och snabbare att 
kunna fokusera på de viktiga aspekterna i exempelvis ett prognosproblem. Det är 
också mindre risk att missa några kritiska drag eller viktiga nyckeldata bara för att rätt 
nivå eller den mest lämpliga genomskärningen inte undersöks. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att kombinationen av två- och tredimensionella 
visualiseringstekniker tillsammans ger det största mervärdet. Det handlar inte om att 
antingen använda 2D eller 3D, utan att kombinera olika visualiseringstekniker för att 
få styrkan. En lämplig lösning kan vara att använda tvådimensionella visualiseringar 
för att snabbt skaffa sig en överblick men för att sedan skaffa mer detaljerad 
information använda tre- eller fyrdimensionella visualiseringar. 
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För SMHIs del kan det också vara värdefullt att följa upp och själva försöka tillämpa 
de områden som andra företag har sett ett mervärde i att använda flerdimensionella 
visualiseringar. Kopplingen till mervärdet av flerdimensionella visualiseringar inom 
medicinska tillämpningar borde kunna utnyttjas mer även i vädersammanhang. 

6.3.2 Ekonomiskt mervärde 
Det har varit mycket svårt att kunna bestämma det ekonomiska mervärde som 
flerdimensionella visualiseringar kan medföra. De intervjuer, utvärderingar och den 
inlästa litteratur som har sammanställts för arbetet, har inte direkt kunnat ge svar på 
frågan.  
 
Det man kan tänka sig, utan att ha någon egentlig faktagrund för påståendet, är ändå 
att flerdimensionella visualiseringar borde kunna ge något slags ekonomiskt mervärde 
för verksamheten. Åtminstone om man räknar in faktorer som ökad kvalitet och 
ökad effektivitet som visualiseringar i flera dimensioner kan bidra till. Fler 
dimensioner ger en möjlighet att överblicka mer data snabbare och det kan bidra till 
en ökad effektivitet. Den ökade kvaliteten kan erhållas genom att det blir en minskad 
risk att missa väsentlig information på så sätt att fler dimensioner ger mer 
information. Ju mer högupplösta modeller som används desto mer kan säkert också 
det ekonomiska mervärdet med flerdimensionella metoder öka.  
 
Ökade intäkter i form av att kunder vill investera i flerdimensionella visualiseringar 
som SMHI kan skapa har inte analyserats mer än i den marknadsundersökning om 
interaktiva visualiseringar i presentationer som genomfördes. I just det exemplet, 
gällande ett kortare perspektiv och med den lösning som presenterats om hur 
visualiseringarna är tänkta att skapas, skulle inte SMHI tjäna på att utveckla detta. 
Fler kunder än de som svarade på undersökningen måste visa ett stort intresse för att 
man inom SMHI ska kunna tjäna pengar på en utveckling av konceptet.  
 
Att använda flerdimensionella presentationer i TV, kan ge ett ekonomiskt mervärde 
på så sätt att sponsorer gärna är med och betalar lite mer ovanliga visningar. [47] 
 
Att använda ”Open Source” istället för kommersiell programvara kan också bidra till 
ett ekonomiskt mervärde. ”Open Source”-applikationer gör det enklare att själva 
inom verksamheten utveckla programmet efter de önskemål som finns.  

6.4 Utvecklingsinsatser 
Att det tar tid och kan vara svårt att införa flerdimensionella visualiseringar på 
väderföretag bekräftas både från de företag liknande SMHI som försökt införa 3D-
visualiseringar i verksamheterna, samt från de försök på introduktion som tidigare 
gjorts inom SMHI. Det finns en allmän skepticism gällande flerdimensionella 
visualiseringars faktiska mervärde i vädersammanhang. Att många inom SMHI nu 
ändå är intresserade av att få igång användandet av flerdimensionella visualiseringar 
har visats under arbetets gång. 
 
För att övervinna skepticismen och hitta en lösning på hur man lättare kan införa 
flerdimensionella visualiseringar inom SMHIs verksamhet är det ett antal punkter 
som man bör tänka på. 
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6.4.1 Personalens inställning 
Personalen måste överlag vara positivt inställda till flerdimensionella visualiseringar 
och därmed själva se konkreta mervärden med visualiseringarna för att utvecklingen 
ska kunna ta fart. 
 
Genom att se användandet av flerdimensionella visualiseringsmetoder som en 
kompetenshöjning kan det vara lättare att motivera medarbetare till att lära sig 
behärska metoderna. Om man inte ser användandet av flerdimensionella metoder 
som en kompetenshöjning och om det inte finns tid att avsätta för detta, kan det bli 
svårt för många att själva ta tag i användandet. Eftersom de allra flesta känner en stor 
arbetsglädje i dagens arbetssätt och i de metoder som dessa medför, gäller det att 
hitta ny arbetsglädje i nya metoder och arbetssätt.  
 
Det kan också krävas en eller flera personer som jobbar mer aktivt med att ta fram 
tillämpningar och exempel på flerdimensionella visualiseringar.  
 
För att få bättre acceptans av flerdimensionella visualiseringar och för att konkret 
kunna se vad de verkligen tillför är det bra om man kan hitta goda exempel genom 
fler examensarbeten eller pilotstudier.  

6.4.2 Utbildning 
Om ny teknik och nya visualiseringsmetoder introducerades för meteorologerna i 
deras utbildning, skulle åtminstone de nya ha annorlunda synsätt på flerdimensionell 
visualisering. Detta gäller självklart även andra yrkeskategorier inom SMHI såsom 
hydrologer och oceanografer. Genom att väcka tankar redan i utbildningen kan det 
bli enklare för dessa nyutexaminerade att vara öppna för nya metoder och nya 
tankesätt. Meteorologernas utbildning skulle behöva förändras till att lära sig använda 
ett lite mer modernt arbetssätt. Till exempel bör datorhjälpmedel introduceras i 
större utsträckning.  
 
För att ta till sig flerdimensionella visualiseringar krävs det träning. Det tar ett tag 
innan man vänjer sig vid det flerdimensionella visualiseringssättet och innan man kan 
upptäcka dess fördelar. Träning, handledning och tid avsatt för detta, är därför mer 
viktigt än specifika utbildningar.  

6.4.3 Att tänka på vid förändringsarbete 
Att införa flerdimensionella visualiseringsmetoder i större utsträckning inom SMHI 
kräver relativt stora förändringar i de dagliga arbetsrutinerna och i det allmänna 
synsättet hos personalen. Man måste förändra rutiner som varit förankrade under 
mycket lång tid. Utbildning och träning krävs för att man ska kunna ta till sig det nya 
och förstå fördelarna.  
 
Då ny teknik och nya metoder ska införas i en verksamhet är det mycket viktigt att 
det finns en stor medvetenhet om den inlärningstid som krävs, den 
förändringsprocess som skapas och de reaktioner som kan uppkomma. Detta för att 
åstadkomma bästa möjliga resultat och för att de anställda ska vara så positivt 
inställda som möjligt och inte känna sig överkörda så att det skapas motsättningar 
och negativa reaktioner. Tankarna om förändringsarbete kommer främst från 
Förändringsarbete, Ericsson – Eridoc, en projektstudie [68]. 
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Några av de vanligaste orsakerna till motstånd är missförstånd, bristande kunskaper, 
för lite information om och förklaringar till varför en förändring ska genomföras. 
Det kan också vara en oro för att arbetsuppgifterna skall bli sämre, statusen lägre 
eller rädsla för att inte räcka till och inte ha kunskap för att klara det som krävs. 
Motstånd kan också orsakas av att man känner att man förbigås, trots att man har 
egna idéer och kunskaper. Sedan kan det också vara ett motstånd mot förändringen i 
sig, dess skäl och mål eller helt enkelt att man är ointresserad och har en låg 
ambitionsnivå.  
 
Förändringar som däremot bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt 
information, ömsesidig tillit med mera, brukar ofta välkomnas och ses som något 
positivt. De allra flesta är självklart positiva till förändringar som förbättrar den egna 
arbetssituationen.  
 
Det finns ett flertal reaktioner hos människor som är vanliga när det gäller 
förändringar. I inledningsfasen av en förändring är det absolut inte ovanligt att man 
upplever att folk kan vara aviga och att man möter starka motstånd till förändringen. 
Det första som många fokuserar på är vad man måste ge upp snarare än vad som ska 
bli bättre. Vissa kan känna sig ensamma och utsatta även om de vet att alla andra ska 
gå igenom samma förändring. Det är omöjligt för de flesta att hantera mer än en viss 
grad av förändrig. Man måste ta lite i taget. Dessutom är människor olika mycket 
redo för förändringar. Ofta leder en förändring till att man blir uppmärksammad på 
att det saknas tillräckliga resurser inom företaget och att detta måste åtgärdas på 
något sätt. [28] 
 
Det är mycket viktigt med någon slags förankring i ett förändringsarbete. Om man 
tar bort trycket på förändringen kommer folk att återgå till sina gamla arbetsmönster 
och därför måste det hela följas på något sätt. Det är därför viktigt att hela tiden följa 
upp användandet och se till att det nya verkligen används i det dagliga arbetet som 
det var tänkt. [28] 

6.4.3.1 Förmildrande av förändringsreaktioner 

Hur ska man då göra för att förmildra de olika 
förändringsreaktionerna? För det första är det 
mycket viktigt att vara medveten om de 
mänskliga förändringsfaktorerna så att man 
lättare kan förutse dem och därmed vara beredd 
på att försöka förmildra effekterna. Det är också 
väsentligt att tänka på att det är normalt att 
människor reagerar när gäller förändringar av 
olika slag. Genom att uppmuntra och göra 
personalen delaktig i förändringen kan 
reaktionerna dämpas. Att inte stressa utan vara 
medveten om att det krävs mycket tid dels för 
inlärning och dels för att förankra det nya är 
också mycket viktigt.  
 
Medarbetarna behöver få tydliga mål och information om varför förändringen är 
nödvändig. Man måste också berätta hur man tänkt sig att allt ska vara när 
förändringen är genomförd och allt fungerar fullt ut. Medarbetare behöver också få 
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veta hur förändringen påverkar och förbättrar situationen för dem personligen. Det 
är viktigt att ge ett tydligt samband mellan den egna arbetsinsatsen och helheten. 
 
Man måste skapa trygghet och motivation hos de anställda. Trygghet skapas genom 
att tydligt visa att det är tillåtet att misslyckas. Här är det också viktigt att de anställda  
känner sig trygga i den inre grupp de arbetar i, så att de törs misslyckas inför varandra 
och fråga om råd. Gör de inte det bör man kanske jobba lite med att få upp 
förtroendet och tryggheten inom gruppen. Det är viktigt att gruppkänslan är stark. 
Ett tips kan vara att gå ut och ha kul ihop eller hitta på någon liten ritual för att stärka 
samhörigheten. 
 
När man ska genomföra förändringar i en organisation genom att ta fram nya normer 
och handlingsmönster, är det viktigt att skapa delaktighet hos de anställda så att de 
känner att de kan påverka situationen och att deras åsikt betyder något. Genom att ta 
till vara på kunskap om förändringsarbete kan man undvika mycket av de problem 
man hamnar i under en sådan förändringsprocess. Genom denna kunskap kan de 
anställda lättare känna igen och förstå sitt och sina medarbetares beteende.  
 
Det är viktigt att låta processen där de anställda går från avlärning av gamla invanda 
beteendemönster till inlärning av nya få ta den tid det tar. De måste själva få vara 
med och bestämma takten. Om man stressar på denna process blir det lätt så att 
klyftan mellan ledningen och de anställda ökar. De anställda kan känna att ledningen 
inte har kunskap om deras arbetssituation och därför i protest ställa sig negativa till 
förändringen. Det är bra att kunna erbjuda de anställda kontinuerlig ”undervisning” 
såväl praktiskt och teoretiskt för att vänja dem vid systemet och för att de ska 
fortsätta använda systemet även när ”förändringsprojektet” är genomfört.  

6.4.4 Hårdvara 
För att kunna använda flerdimensionella visualiseringar i större utsträckning krävs det 
överlag att enskilda medarbetare på SMHI får tillgång till kraftfullare datorer än vad 
de har idag. Grafikkort som klarar av 3D-grafik är också ett krav. Detta behöver inte 
betyda att omkostnaderna kommer att öka dramatiskt. De moderna medelklassystem 
som finns tillgängliga idag är relativt billiga och ger en tillräckligt bra prestanda för att 
klara av flerdimensionella visualiseringar.  

6.4.5 Mjukvara 
För att få ut det största mervärdet av flerdimensionella visualiseringarna är det 
väsenligt att tänka på att de mjukvarusystem som kommer att användas passar ihop 
med befintliga system, modeller och databaser. Dels för att inte åstadkomma för 
stora kostnader och dels för att öka tillgängligheten och användbarheten. Att 
integrera flerdimensionella visualiseringssystem i befintligt system inom SMHI är 
viktigt, åtminstone inom prognosproduktionen.  
 
Vid utveckling av flerdimensionella visualiseringar och visualiseringssystem för 
vädersammanhang är det viktigt att ta hänsyn till de faktorer som presenterats 
tidigare, bland annat i avsnitten 3.5.1.1 och 3.6. 
 
De flesta exempel på flerdimensionella visualiseringar är idag anpassade för Unix-
miljöer, vilket man också måste ta hänsyn till. 
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6.4.6 Övrigt 
För att underlätta vidare utvecklingsinsatser av flerdimensionella visualiseringar är det 
lämpligt att följa upp och försöka tillämpa 3D-applikationer inom de områden som 
andra företag har upptäckt mervärden i användandet av dessa visualiseringar. De 
forskare [45-48] som har arbetat mycket med vädervisualiseringar i flera dimensioner 
kan tjäna som mycket goda inspirationskällor. Paula McCaslin utvecklare [45], och 
Edward Szoke meteorolog [48], på NOAA FSL har mycket erfarenhet gällande 
mervärdet med flerdimensionella visualiseringar. Även Lloyd Treinish på IBM [46] 
och Florian Schröder på ASK [47] har värdefulla åsikter i ämnet. 
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Flerdimensionella metoder tillför mer information till visualiseringar och hjälper 
därmed betraktaren att göra nya upptäckter och få djupare insikter. Det blir möjligt 
att lösa uppgifter och problem som tidigare inte varit möjliga att komma till rätta 
med, på grund av att den relevanta informationen tidigare kan ha varit dold eller 
reducerad från datamängden. I flerdimensionella visualiseringar kan en stor mängd 
data överblickas snabbt och det bidrar till att resultaten kan analyseras på ett effektivt 
sätt. Dessa faktorer ger flerdimensionella visualiseringar stora fördelar och betraktas 
därför som mervärden.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att flerdimensionella visualiseringar inte ska användas 
för sakens skull utan för att de ska bidra med något positivt, addera mervärden, till 
visualiseringsarbetet. Flerdimensionella visualiseringar ska ge en ökad effektivitet och 
en ökad kvalitet för att de ska vara värdefulla att använda. Det är kombinationen av 
2D- och 3D-visualiseringar som ger det största mervärdet. Olika 
visualiseringsmetoder passar bättre eller sämre för olika sammanhang och 
tillämpningar.  

7.1 Litteraturstudien 
Från den litteraturstudie som genomfördes framkom bland annat att de företag som 
har använt flerdimensionella visualiseringsmetoder i det dagliga arbetet anser att det 
största mervärdet fås när högupplösta prognoser över lokala områden studeras.  
 
SMHI är på väg mot en utveckling med mer högupplösta modeller och kommer 
säkert inom en snar framtid att själva upptäcka styrkan med flerdimensionella 
visualiseringar inom området.  

7.2 Mervärdesanalys av tillämpningar 
Utvärderingarna av RAVE i 3D och Vis5D, visar att det med hjälp av 
flerdimensionella visualiseringsmetoder kan vara lättare att få en uppfattning om 
vädrets fördelning i rummet samt att koppla ihop teori med verklighet och bild. 
Detta är mycket värdefullt för SMHI, som skulle kunna utnyttja applikationerna i ett 
flertal olika sammanhang. För att få en bättre bild över användbarheten och vidare 
utveckling krävs att de båda systemen används och testas mer inom verksamheten. 
 
De få svar som kom in från marknadsundersökningen om interaktiva visualiseringar i 
presentationer gjorde det svårt att bestämma om det är värt för SMHI att satsa 
pengar på att utveckla konceptet. De som svarade på undersökningen ansåg ändå att 
idén med detta presentationssätt var mycket intressant. Om kunden dessutom slapp 
utgiften för programvaran genom att presentationen av visualiseringarna kunde lösas 
på ett annat sätt än vad som tänkts idag, exempelvis med ett gratis visningsprogram, 
kanske ännu fler skulle nappa på idén. 

7.3 Övrigt 
När demonstrationerna av de flerdimensionella visualiseringssystemen RAVE i 3D 
och Vis5D genomfördes kom det fram betydligt fler positiva reaktioner gällande 
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visualiseringarnas mervärde och användbarhet än under intervjuer som gjordes med 
anställda på SMHI i början av arbetet. Detta beror på att det är svårt att skapa sig en 
uppfattning om mervärdet innan man själv har sett hur flerdimensionella 
visualiseringar kan se ut och vad de kan tillföra. Det krävs alltså tydliga exempel, tid 
och färdiga system för att ovana betraktare ska kunna skaffa sig en tydlig bild av 
visualiseringarna.  
 
Vid utveckling av effektiva visualiseringsverktyg är det viktigt att först och främst 
analysera de behov och mål som finns innan utvecklingsarbetet tar fart. Detta för att 
verktygen ska anpassas efter målgruppen och inte tvärt om.  

7.4 Framtiden 
Jag tror själv, efter att ha studerat ämnet ingående under ett halvår, att det finns ett 
mervärde i att använda flerdimensionella visualiseringar i kombination med dagens 
metoder inom SMHIs verksamhet. Det kan vara svårt att direkt gå över från ett 
arbetssätt till ett annat, men genom att steg för steg få upp ögonen för vad dessa 
visualiseringar kan ge tror jag att fler kommer att bli positiva till användandet. 
Flerdimensionella visualiseringar kommer säkert att bli vanligare ju kraftfullare 
datorer och desto mer användbara system som finns tillgängliga för medarbetare 
inom verksamheten. Det gäller bara att ta första steget för att vänja in nya metoder 
och nya synsätt i de dagliga arbetsrutinerna. De visualiseringsrutiner som finns idag 
har varit förankrade under mycket lång tid, så det är inte så konstigt om det tar tid att 
se fördelar och hitta en övertygelse om nya visualiseringssätt. 
 
Många medarbetare på SMHI har under arbetets gång fått upp ögonen för vad 
flerdimensionella visualiseringar kan tillföra och hur de kan användas inom 
verksamheten, vilket är mycket positivt inför framtiden. 
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9.1 Marknadsundersökningen om interaktiva 
visualiseringar i presentationer 

 
Norrköping 
2002-01-02 
 

Marknadsundersökning 
Interaktiva visualiseringar i presentationer 

 
Vid redovisning av projekt där SMHI använder CFD-teknik (vindlaster, 
vindkomfort, spridnings-studie mm) får du som kund idag traditionella rapporter i 
pappersformat (eller i digital form). I rapporterna presenteras resultatet i form av 
text och utvalda bilder.  
 
Vi genomför nu en marknadsundersökning för att pejla intresset hos dig som kund 
att använda interaktiva 2D- och 3D-visualiseringar som ett komplement till 
rapporterna. Tanken med dessa interaktiva visualiseringar är att vi vill erbjuda dig 
mer information genom att du själv kan interagera med hela visualiseringen 
utifrån ett antal standardvyer. På så sätt kan innebörden av det publicerade 
resultatet öka på ett meningsfullt sätt. 
 
Verktygslådan innehåller, förutom den underliggande datamängden, ett antal vyer, 
moduler och navigeringsverktyg (som zoom och rotation) som ger möjlighet att 
studera specifika resultat i detalj. Standardprogramvaran för navigering kommer 
att vara AVS/Express Runtime som du, enlig uppgift, kan köpa direkt från 
leverantör till ett pris av 11 500 kr. SMHI skapar modulerna, vilket innebär 
utvecklingen av olika visualiseringstekniker för att studera datamängden för olika 
vyer. Exempel på olika moduler kan vara: tvärsnitt, underliggande GIS-kartor, 
isovolymer, vektorpresentationer, trajektorier, 2D-grafer och videoklipp för 
transienta förlopp. Priset blir beroende av intresse och volym (antal moduler) men 
kommer att ligga mellan 20 000 och 30 000 kr. Modifiering av den underliggande 
datamängden tillhandahåller vi kostnadsfritt. 
 
För att bedöma om det finns underlag för denna tilläggstjänst skulle vi vilja be om 
din hjälp att besvara följande frågor:  
 
• Skulle det vara intressant att själva interaktivt kunna välja på vilket sätt 

resultaten väljs ut och presenteras? Vilka extra funktioner/moduler skulle i så 
fall vara användbara? 

Svar: 

• Är den redovisade prisnivån rimlig? 
Svar: 
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• Saknar du någon information i dagens rapporter som redovisar resultaten eller 
känns den informationen som valts ut tillräcklig? Vilken information är det 
som saknas i så fall?   

Svar: 
 
Tack för din medverkan, som vi hoppas få ersätta dig med en mindre 
”överraskning”. 
 
Exempelbilder på hur de interaktiva visualiseringarna skulle kunna se ut. 

1 



9. Bilagor 

9.2 Förkortningar 
CAPPI Constant Altitude Plan Position Indicator  

 

CFD Computational Fluid Dynamics 
 

D3D  Display 3D  
 

DWD Deutscher Wetterdienst 
 

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasting 
 

FoU Forskning och Utveckling 
 

GIS Geografiska Informations System 
 

GUI Graphical User Interface 
 

HBV Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning 
 

HIRLAM HIgh Resolution Limited Area Model 
 

HIROMB HIgh Resolution Operational Model of the Baltic 
 

IR Infraröd 
 

MATCH Meso-scale Atmospheric Transport and CHemical model 
 

MESAN MESoskalig Analys 
 

MHO Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi 
 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 
 

NSC Nationellt Superdator Centrum 
 

NWS National Weather Service 
 

RHI Range Height Indicator 
 

SMHI Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
 

STePP Samordnat Tekniskt Produktions Projekt 
 

Tcl Tool Command Language 
 

WFO Weather Forecast Office 
 

VRML Virtual Reality Modeling Language 
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9. Bilagor 

9.3 Ordlista 
Animation En sekvens av bilder som visas i en snabb tidsföljd. 

 

Dataset Innehåller data för visualiseringen. Datasetet har struktur 
(geometri och topologi) och attribut (skalärer, vektorer 
osv.) 
 

Färgmappning En skalär visualiseringsteknik som innebär att man 
mappar skalärvärden till en färg. Används vanligtvis för 
att visualisera hur datan varierar över en yta eller i en 
volym. 
 

Glyf En visualiseringsteknik där man visualiserar datan med 
hjälp av geometriska figurer såsom exempelvis koner, 
pilar och sfärer. Figuren representerar information om  
vektorns storlek och riktning. 
 

Hedgehog En vektorvisualiseringsteknik som representerar vektorns 
storlek och riktning med riktade linjer. 
 

Interpolation Räkna fram viktade värden som saknas mellan 
mätpunkterna i ett dataset. Interpolationen kan 
exempelvis göras linjärt eller bikubiskt vilket innebär att 
man viktar in omliggande mätpunkters värde på olika sätt. 
 

Isoyta En skalär visualiseringsteknik som skapar gränser, linjer 
(2D) eller ytor (3D), mellan konstanta skalärvärden så att 
datasetet delas in i regioner. Gör det lättare att upptäcka 
samband i datasetet. 
 

Luminans Färgens ljushet 
 

Mättnad Reglerar hur stark färgen är. 
 

Opacitet Genomskinlighet 
 

Perception Uppfattningsförmåga 
 

Skaläralgoritm En algoritm som opererar på skalärer. En skalär är ett 
enskilt värde och innehåller endast information om 
storlek.  
 

Slicing En visualiseringsteknik som gör ett tvådimensionellt 
tvärsnitt igenom en datamängd så att man lättare kan få 
en inblick i den. 
 

Strömlinje, Streamline En visualiseringsteknik som används för att följa spår 
eller banor i ett vektorfält. 
 

Upplösning Avstånd mellan punkter där det finns data. 
 

Vektoralgoritm En algoritm som opererar på vektorer. Vektorer 
innehåller storlek och riktning. 
 

Visualisering Den process som konverterar data till bilder. 
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