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gs historia visar en tydlig brist på exempel från samhällsvetenskapliga praktiker och metoder. Den moderna 
 tagit den vetenskapliga visualiseringen till nya nivåer, men trots att verktygen för skapandet av moderna 
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 metodologiska perspektiv på användandet av vetenskaplig visualisering inom samhällsvetenskapen. 
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ization techniques there is a lack of social science practices and methodologies. The advent of modern computer 
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nce its conception carried within it a graphical notion and a visualization practice. Time geography, a theory/method 
 geography has at its core a set of visualization techniques that encapsulate the very framework of time geographical 
egral part of the method trough out its history, it provides the perfect example for the study of the relationship 
techniques and methodological development. The essay uses time geography as a case to construct and try out a set of 
rspectives on the use of modern visualization techniques in social science practices. It is not an attempt to critically 
hin time geography, rather it points to a possible approach to the study of visualization techniques and their 
f social science practices. 

alisering, vetenskapsteori, Torsten Hägerstrand, samhällsvetenskaplig visualisering, datorgrafik, 

lization, science and technology studies, Torsten Hägerstrand, social science visualization techniques, computer 



Henric Joanson 2003  hk@ituf.liu.se 
D-Uppsats, Magisterprojekt P10  Vetenskapsteoretiska och metodologiska... 
Kultur Samhälle Mediegestaltning  Handledare Solveig Jülich 

 

Vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på tidsgeografiska visualiseringsmodeller. .........................................1 

Figurförteckning ........................................................................................................................................................................3 

Tack. ............................................................................................................................................................................................4 

1. Inledning.................................................................................................................................................................................5 

1.1 Introduktion.....................................................................................................................................................................6 

1.2 Syfte ...............................................................................................................................................................................12 

1.3 Frågeställningar ...........................................................................................................................................................13 

1.4 Avgränsningar...............................................................................................................................................................15 

1.5 Begrepp och terminologi...............................................................................................................................................16 

1.6 Metod och material .......................................................................................................................................................17 

1.7 Tidigare forskning.........................................................................................................................................................21 

1.8 Disposition ....................................................................................................................................................................25 
Kapitel 1 ........................................................................................................................................................................25 
Kapitel 2 ........................................................................................................................................................................25 
Kapitel 3 ........................................................................................................................................................................26 

2. Undersökning, Diskussion, Analys och Resultat................................................................................................................27 

2.1 Beskrivning av tidsgeografin. .......................................................................................................................................28 
2.1.1 Fältets bakgrund...................................................................................................................................................28 
2.1.2 Tidsgeografins integrativa syfte...........................................................................................................................31 
2.1.3 Den tidsgeografiska metoden...............................................................................................................................32 

2.2 Några tidsgeografiska nyckelbegrepp. .........................................................................................................................36 
2.2.1 Befolkning, existent och individ..........................................................................................................................36 
2.2.2 Individbana/Trajektoria........................................................................................................................................37 
2.2.3 Verksamhet, Projekt och Aktivitet.......................................................................................................................37 
2.2.4 Restriktioner .........................................................................................................................................................38 
2.2.5 Tidrummet............................................................................................................................................................39 

2.3 De tidsgeografiska modellerna .....................................................................................................................................40 
2.3.1 Individbana...........................................................................................................................................................40 
2.3.2 Tidrumsakvarie ....................................................................................................................................................42 
2.3.3 Prisma...................................................................................................................................................................44 
2.3.4 Uppsatsens utgångspunkt.....................................................................................................................................46 

2.4 Diskussion kring representativitet och begrepp ...........................................................................................................47 
2.4.1 Ontologiska överväganden...................................................................................................................................49 
2.4.2 Fenomenologisk kritik .........................................................................................................................................54 
2.4.3 Den teoriimpregnerade observationen .................................................................................................................63 
2.4.4 Tekniska överväganden........................................................................................................................................66 

2.5 Resultat..........................................................................................................................................................................78 

3. Reflektion, vidare forskning ................................................................................................................................................83 

3.1 Vidare forskning............................................................................................................................................................84 

3.2 En stund för reflektion...................................................................................................................................................86 

4. Källförteckning.....................................................................................................................................................................92 

4.1 Källförteckning..............................................................................................................................................................93 

4.2 Kontaktinformation .......................................................................................................................................................94 

 2



Henric Joanson 2003  hk@ituf.liu.se 
D-Uppsats, Magisterprojekt P10  Vetenskapsteoretiska och metodologiska... 
Kultur Samhälle Mediegestaltning  Handledare Solveig Jülich 

 

Figurförteckning 

Figur 1 
 

Ellegård, Kajsa 
”Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändrinar” (1990)  
Kulturgeografiska Institutionen 
Handelshögskolan Göteborgs Universitet 
Sidan 15. 

Figur 2 Ellegård, Kajsa 
”Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändrinar” (1990)  
Kulturgeografiska Institutionen 
Handelshögskolan Göteborgs Universitet 
Sidan 15. 

Figur 3 Lenntorp, Bo 
“A time-geographic simulation model of individual activity programmes” (1978) i: 
Carlstein, Tommy (RED) 
”Timing Space and Spacing Time vol2: Human activity and time-geography” Band 2 (1978) 
Edward Arnold, London 
Sidan 164. 

Figur 4 Kwan, Mei-Po och Lee, Jiyeong 
“Geovisualization of human activity patterns using 3D GIS: A time-geographic approach” 
(2003) i: 
Goodchild, Michael F. och Janelle, Donald G. 
“Spatially Integrated Social Science: Examples in best practice” (2003) 
Oxford University Press, Oxford 

Figur 5 Ellegård, Kajsa 
”Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändrinar” (1990)  
Kulturgeografiska Institutionen 
Handelshögskolan Göteborgs Universitet 

Figur 6 Ellegård, Kajsa 
”Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändrinar” (1990)  
Kulturgeografiska Institutionen 
Handelshögskolan Göteborgs Universitet 

Figur 7 Joanson, Henric 
Först publicerad i denna uppsats 

Figur 8 Forer, Pip  
“Time-Space and Area in the City of the Plains” (1978) i: 
Carlstein, Tommy (RED) 
”Timing Space and Spacing Time vol1: Human activity and time-geography” (1978) 
Edward Arnold, London 
Sidan 102. 

Figur 9 
 

Skärmdump från programmet Vardagen utvecklat vid Göteborgs Universitet i samarbete med 
Kajsa Ellegård. Bifogas på separat ark 

Figur 10 Skärmdump från programmet ActSpace utvecklat av Johan Thörne, Henric Joanson och 
Mathew Cooper, NVIS i samarbete med Kajsa Ellegård 2000-2003 

Figur 11 Kwan, Mei-Po och Lee, Jiyeong 
“Geovisualization of human activity patterns using 3D GIS: A time-geographic approach” 
(2003) i: 
Goodchild, Michael F. och Janelle, Donald G. 
“Spatially Integrated Social Science: Examples in best practice” (2003) 
Oxford University Press, Oxford 

 3





Henric Joanson 2003  hk@ituf.liu.se 
D-Uppsats, Magisterprojekt P10  Vetenskapsteoretiska och metodologiska... 
Kultur Samhälle Mediegestaltning  Handledare Solveig Jülich 

 

 

 

 

 

 

Tack. 
 
 
 
 

Jag har många personer att tacka för det här arbetets tillkomst. Att 
nämna er alla vid namn skulle bli en mycket omfattande lista. Jag 
vill dock särskilt tacka mina föräldrar och min syster, mina vänner, 
hela Norrköpings Visualiserings och Interaktionsstudio, mina 
handledare, ni som stått ut med mig i #d4rkn3ss och alla som läst 
små utkast och kommit med värdefulla insikter och kommentarer. 
Jag vill också särskilt nämna Kajsa Ellegård, Anders Ynnerman, 
Kosta Economou och Torsten Hägerstrand. 
 
Utan allas ert tålamod och entusiasm hade detta arbete aldrig 
genomförts. 
 
 
 

Henric Joanson 
Norrköping 

2003 

 4



Henric Joanson 2003  hk@ituf.liu.se 
D-Uppsats, Magisterprojekt P10  Vetenskapsteoretiska och metodologiska... 
Kultur Samhälle Mediegestaltning  Handledare Solveig Jülich 

1. Inledning. 
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1.1 Introduktion 

Den som idag slår på TV-apparaten en vardagskväll för att se en 

nyhetssändning kan mycket väl finna sig bli inbjuden att ta del av de allra 

senaste vetenskapliga rönen inom till exempel medicin, biologi, astronomi 

eller arkeologi. Allt oftare får vi som tittare följa med in i 

människokroppen eller ut i universum. Till och med realistiska tidsresor 

verkar idag ha blivit möjliga genom till exempel realistiska 

rekonstruktioner av historiska miljöer. Den moderna datorkraften visar 

prov på en tolkningsförmåga och ett tålamod som gör det möjligt för 

forskare inom samtliga discipliner att med stor detaljrikedom gestalta 

både material, hypoteser och resultat. (Med en PC i snart var mans hem 

blir till och med verktygen för att skapa sådana gestaltningar allmän 

egendom.)  

 

Idag kan de flesta ungdomar och vuxna med stor sannolikhet uppbåda 

någon slags bild av hur en stenåldersby såg ut, eller hur de olika 

planeterna i vårt solsystem befinner sig i relation till varandra. Att 

Saturnus har ringar har nog de flesta känt till länge men om vi kunde 

jämföra våra respektive sinnebilder av desamma skulle vi idag med stor 

sannolikhet finna att vi bär på liknande föreställningar. 

Naturvetenskapens olika traditioner har alltid varit snabba att utnyttja 

modern teknik för att nå bortom sinnenas begränsningar. Säkerligen delvis 

på grund av att dessa nya tekniker utvecklats i samma laboratorier som de 

sedan omsätts inom. Som bland andra Jan Golinski1 påpekat har de 

naturvetenskapliga forskarna sedan länge insett de mänskliga sinnenas 

begränsningar, när det kommer till studiet av det mikroskopiskt 

undflyende eller det som i universums yttersta kanter sakta seglar utom 

räckhåll. Vi kan helt enkelt inte se med tillräckligt bra ”upplösning” för att 

urskilja de enstaka atomerna, utan måste falla tillbaka på att liksom 

                                                 
1 Jan Golinski Making Natural Knowledge (1998) kap. 5. 
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barnen runt lägerelden slå oss ner och lyssna till maskinernas elektroniska 

berättelser om vad som döljer sig i det allra minsta, det allra yttersta.  

 

Sedan datorgrafiken blivit tillräckligt snabb och mångsidig har man därför 

blivit allt mer beroende av att transformera datamängder av oöverskådlig 

kvanta till bilder. Vetenskaplig visualisering har blivit en mycket viktig väg 

till ”begripliggörande” av all den data våra moderna mätningsredskap ger 

upphov till. I tabellform skulle datan från en simulerad misilbana eller en 

cells alla karakteristika säkerligen svalla över även de större skrivbordens 

yta, men som bilder, kanske till och med rörliga sådana, ter de sig plötsligt 

greppbara. 

 

Att den visuella informationen på detta sätt blir så viktig för ”förståelse” 

och ”kunskap” innebär att ett rikt bildmaterial idag står både de tryckta 

och de elektroniska medierna till förfogande. De grafiska artefakterna 

framställda i ett elektronsvepmikroskop utgör inte bara estetiskt 

tilltalande bilder, utan också berättelser som talar med olika språk till 

forskaren och lekmannen. Att lyfta dessa ”maskinernas vittnesbilder” ut ur 

laborationssalen och in i till exempel TVn har visat sig vara en mycket 

attraktiv form av popularisering av vetenskap och forskning. Vi har kanske 

som konsumenter varken tid eller lust att läsa igenom långa vetenskapliga 

rapporter eller ens en spännande skönlitterär gestaltning av 

”Århundradets Vetenskapliga Upptäckt”, men en vacker och kanske 

obegriplig bild kan vi nog fortfarande lockas att titta på en stund. Denna 

utveckling mot en allt mer visuellt orienterad naturvetenskaplig praktik, 

har genom populariseringen av vetenskapliga bilder lett till att vi idag i de 

massmedialiserade länderna har en bred kunskapsbas inom 

grundläggande naturvetenskapliga ämnen. 

 

Men frågan som nu sakta kommer krypande är naturligtvis, var finns de 

samhällsvetenskapliga traditionernas populära gestaltningar? 
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Genomgående i texten ovan har jag talat om naturvetenskapligt arbete, 

vilket kan te sig enahanda för de som intresserar sig för människorna och 

deras samhälleliga relationer. Inom samhällsvetenskapen och humanioran 

produceras väl också ett rikt bildmaterial? Varför kommer inte detta 

allmänheten till del i större utsträckning? Högst valida frågor vars svar 

kanske inte är helt enkla att nå. Att datorkraften idag tillåter omvandling 

av stora datamängder till bilder, samt att den vetenskapliga 

visualiseringen börjat hitta sina former som en egen metod, verkar ha 

passerat de samhällsvetenskapliga traditionerna obemärkt. Kanske är det 

för att både tekniska verktyg samt grafiska metoder utvecklats inom 

naturvetenskapen självt, kanske är det för att man inom 

samhällsvetenskapen inte har samma behov av att ta hjälp av ”elektroniska 

sinnen”2. Det mänskliga ögat gör fortfarande ett ganska bra jobb när det 

kommer till att observera vad våra grannar och medmänniskor tar sig för 

under dagarna. Men bruket av visualiseringar inom naturvetenskapen har 

visat sig inte bara göra det möjligt att gestalta redan befintliga data, utan 

också med de nya verktygen till hjälp inspirera till helt nya 

frågeställningar. När tanken på de enorma pappershögarna eller ändlösa 

tabellerna viker undan synes plötsligt tidigare empiriskt tunga 

problemområden mindre oöverstigliga. Detta är en positiv effekt som utan 

tvekan också skulle komma samhällsvetenskaplig forskning till nytta. 

 

Inom kvantitativa studier är metoderna för datainsamling sedan länge väl 

etablerade, antingen man väljer att göra punktstudier i tiden eller genom 

längre, återkommande undersökningar av ett visst utsnitt av tillexempel en 

befolkning. Metoder för analys och visualisering av den typen av empiriskt 

material är också väl kända och beprövade, tyvärr inskränker de sig dock 

till de standardmodeller som följer med våra vanligaste ordbehandlare 

eller kalkylprogram, till exempel cirkeldiagram eller staplar. Under det 

senaste decenniet har dock intresset för individen och hennes vardag ökat 

                                                 
2 Det finns förstås gott om datatyper som av olika anledningar inte går eller bör visualiserias på detta sätt, men kanske 
är också detta ett resultat av att själva visualiseringsmetoderna i sig oftast kommer från naturvetenskpaernas praktiker. 
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inom samhällsvetenskapen, genom panelintervjuer eller dagböcker samlas 

ett mycket nära och individuellt empiriskt material in. Genom simulering 

på mikronivå kan teoretiska modeller konstrueras. Metoder för analys och 

bearbetning av den här typen av data finns tillgängliga, men mycket få 

studier gör ens några försök att visualisera vare sig sina data eller sina 

resultat med modern datorgrafik. Forskarna tycks ofta tvingas välja mellan 

att antingen göra grova generaliseringar i diagramform, eller välja ut 

enskilda signifikanta fall. Med andra ord, antingen måste all den 

detaljrikedom som med stor möda samlats in förloras, eller också får vi 

studera trädet och förlora möjligheten att se skogen omkring det. 

 

Som antytts ovan har just seendet haft flera betydelsefulla segrar i kampen 

om våra sinnens uppmärksamhet. I och med televisionen, filmen, Internet 

och datorgrafik har vi lärt oss att orientera oss i vår omvärld med bilderna 

som ciceroner. Detta har man dock som sagt inte tagit fasta på inom 

samhällsvetenskapen. Med undantag för ett fåtal fält som sociometrin och 

kartografin är studiet och användandet av bilder och grafik som metod 

fortfarande en marginell företeelse inom läran om vår omvärlds 

samhällsvetenskapliga dimensioner. ”Sociologin är en ordets vetenskap”, 

som Margaret Mead3 en gång skrev. Visserligen studeras bilderna inom 

mediekritiska discipliner och inom till exempel cultural studies. Markus 

Banks har alldeles nyligen visat hur de visuella metoderna inom de 

sociokulturella fälten faktiskt har en längre historia än vad många tror, 

men också hur stora delar av arbetet med erkännandet av bildens 

informationsvärde återstår.4

 

Vid Linköpings Universitet etablerades 2002 en forskargrupp i 

vetenskaplig visualisering, Norrköpings Visualiserings och Interaktions 

Studio (NVIS). Gruppen har sin hemvist vid Campus Norrköping som är 

en del av Linköpings Universitet. NVIS, som är en tvärvetenskaplig 

                                                 
3 Mead, Margaret ”Visual Anthropology in a discipline of words”, (1995) 
4 Banks, Marcus ”Visual Methods in Social Research”, (2001), kap. 1. 
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forskargrupp, arbetar i huvudsak med forskning och produktion inom 

vetenskaplig visualisering, datorgrafisk gestaltning och berättarteknik i 

nya medier. I gruppen finns både konstnärer, fysiker, medieproducenter, 

kulturvetare och forskare i datorgrafik, artificiell intelligens och 

väderlekssimulering, för att nämna några. Miljön har byggts upp kring 

Campus Norrköpings Virtual Reality (VR) laboratorie, som driver flera 

projekt med anknytning till visualisering och gestaltning i VR.5 Att 

gruppen är tvärvetenskaplig gör att man arbetar med visualisering inom 

både naturvetenskapliga traditioner som plasmafysik och astronomi, och 

samhällsvetenskapliga traditioner som tidsgeografi.  

 

Tidsgeografin är en kulturgeografisk synsätt vars syfte är att avtäcka och 

förklara de restriktioner i människors omgivningar som begränsar eller 

möjliggör olika handlingar och beteenden. 

 

Under mina två år som anställd på NVIS har jag ägnat mycket tid till 

arbetet med utvecklandet av en serie programvaror för visualisering och 

analys av just tidsgeografiska datamängder. Detta har varit ett mycket 

spännande och bitvis unikt arbete som tagit formen av ett samarbete 

mellan tekniska och filosofiska fakulteten vid Campus Norrköping, och 

Kajsa Ellegård från tema Teknik vid Linköpings Universitet.6  

 

Kajsa Ellegård har arbetat med den tidsgeografiska metoden sedan mitten 

av 1970talet, tillsammans med metodens grundare Torsten Hägerstrand i 

Lund.7 Hennes arbete sträcker sig från metodutveckling till studier som 

omsätter tidsgeografin i praktiken. Hon har bland annat arbetat med 

tidsgeografisk gestaltning av industriarbete8, energiförbrukning i vardagen 

                                                 
5 Se http://nvis.itn.liu.se för vidare information om dessa projekt (20040329) 
6 http://nvis.itn.liu.se (20040329) 
7 Mer om detta senare. 
8 Se till exempel Kajsa Ellegård Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändringar (1990). 
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och utvecklandet av en metod för förutsägelser av människors 

transportmönster.9  

 

När Kajsa Ellegård först kom till NVIS med visionen att omvandla delar av 

de klassiska visualiseringar som praktiseras inom tidsgeografin, till 

datorgrafiska versioner öppnades en rad intressanta frågeställningar upp. 

Hur hanterar vi den typen av data som Kajsa från sina studier samlat in? 

Hur omvandlar vi de klassiska beprövade metoderna utan att riskera 

förluster i integritet och vetenskapliga kvaliteter? Hur hanterar vi 

interaktion och möjligheten till anpassning för andra former av 

tidsgeografiska tillämpningar? Genomgående i arbetet har varit en vilja att 

utforska och pröva sig fram till bästa möjliga metod för anpassning av den 

tidsgeografiska grafiska notationen till en datorgrafisk modell. Under 

arbetet har också andra frågor dykt upp och lekfullt gjort sig påminda. Hur 

har till exempel visualiseringarna inom tidsgeografin påverkat metoden 

och forskarnas sätt att hantera den? På vilka grunder har de befintliga 

visualiseringarna utvecklats, och vilka har av olika anledningar dömts ut 

som otillräckliga eller inadekvata? Genom att studera tidsgeografins 

medotologiska historia och uppväxt ges vi idag en unik möjlighet till 

inblick i en av de få moderna metoder inom samhällsvetenskapen och 

sociologin som så att säga ända från början haft ett visuellt tänkande med 

sig.  

 

I NVIS tvärvetenskapliga miljö fanns vid detta arbetes tillkomst flera 

fysiker och andra naturvetenskapligt orienterade forskare. I och med min 

exponering till deras forskning har jag också blivit mer och mer 

intresserad av frågan om den stora avsaknaden av samhällsvetenskapliga 

projekt inom vetenskaplig visualisering. Så få är dessa att själva orden 

Vetenskaplig Visualisering tillsammans nästan fått en naturvetenskaplig 

prägel. Det finns exempel på etnografiska filmer och bildspel, samt 

                                                 
9 Kajsa Ellegård, Torsten Hägerstrand, Bo Lenntorp, Activity organization and the generation of daily travel – two future 
alternatives (1975). 
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kartografiska representationer över socioekonomisk eller -kulturell 

utveckling, men inom datorgrafiken och till exempel Virtual Reality är det 

näst intill tomt på liknande försök. Detta trots att det många gånger, 

tekniskt, bara är en anpassning av datamängders karaktär som håller 

materialet tillbaka från att omvandlas till datoranimationer eller andra 

former av moderna visualiseringar. 

 

Mitt arbete med tidsgeografin inom NVIS har därför placerat mig i den 

mycket priviligerade situationen att jag har haft möjlighet att både dra 

kunskap från naturvetenskapliga visualiseringstraditioner, vilka länge 

använt sig av datorgrafiken som hjälpmedel, samt från den tidsgeografiska 

traditionen. I mötet mellan dessa har denna studie fötts, men också min 

fasta övertygelse att det är fullt möjligt att dra mycket lärorika slutsatser 

från det sätt som tidsgeografins grafiska notation vuxit fram. 

 
 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera visuella 

representationers roll som samhällsvetenskaplig metod. Det är ett mycket 

stort och komplext syfte som kräver att tidigare forskning ur flera fält vävs 

samman till en gemensam analytisk utgångspunkt. Jag kommer inte att 

angripa detta syfte direkt utan studera det genom en fallstudie av de 

tidsgeografiska visualiseringarna. 

 

Det direkta syftet med denna uppsats blir därför att studera hur 

tidsgeografins grafiska förklaringsmodeller har påverkat både metodens 

mognadsprocess och hur den praktiserats och tagits emot av forskare. 

Syftet är också att påvisa hur de tendenser som kan utläsas av en sådan 

studie kan visa sig värdefulla i framtida utvärdering av eventuella grafiska 

hjälpmedel inom andra samhällsvetenskapliga metoder. Genom att 

studera de modeller som överlevt under metodens 35 åriga livstid hoppas 
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jag finna gemensamma nämnare som hjälper mig att påvisa de generella 

karaktärsdrag vilka haft störst effekt på det tidsgeografiska perspektivet. 

Syftet med studien är inte att kritisera tidsgeografin som metod för 

empiriskt arbete. Jag är intresserad av att problematisera hur denna 

metod påverkats av att ständigt presenteras och formas genom grafiska 

visualiseringar.  

 

Min ambition är att påvisa nyttan av att anlägga ett mer generellt 

vetenskapsfilosofiskt perspektiv vid studier av vetenskapliga 

visualiseringsmetoder. Detta är ett perspektiv som i viss mån redan 

praktiseras i de mer självreflexiva tidsgeografiska texterna, men som 

hittills inte applicerats på dess visualiseringsmodeller. Jag återkommer till 

detta vid beskrivningen av arbetets metod. 

 
 

1.3 Frågeställningar 

Eftersom det idag inte finns någon längre tradition av att 

vetenskapsteoretiskt och metodologiskt studera samhällsvetenskapliga 

visualiseringsmetoder har mina frågeställningar tvingats utgå dels från en 

serie mer allmänt hållna frågor, vilka kanske snarast ska ses som en 

nyfiken undran, samt senare från ett antal mer avgränsade 

problemformuleringar. På den allmänna nivån har mina frågor varit: 

 

1. Hur kommer det sig att man inom samhällsvetenskapliga 
traditioner inte i samma utsträckning som naturvetenskapliga har 
lärt sig utnyttja den moderna datorgrafiken som hjälpmedel vid 
analys och presentation av datamängder? 
 
2. Kan vi ur naturvetenskapens längre erfarenhet av vetenskaplig 
visualisering dra lärdomar vilka kan överföras till 
samhällsvetenskapligt arbete? 
 
3. Är det så att vetenskaplig visualisering idag blivit så central inom 
flera naturvetenskapliga fält att den nästan börjat anta formen av en 
egen metod, vilken status har i så fall vetenskaplig visualisering i 
jämförelse med andra vetenskapliga metoder? 
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Ur dessa mer allmänna frågeställningar har sedan följande frågor 

utvecklats: 

 

1. Tidsgeografin som metod är unik eftersom den från allra 
första början har grafiska visualiseringar som en del av sitt 
kärnspråk. Vilka erfarenheter kan vi göra av det tidsgeografiska 
exemplet inför vidare studier av samhällsvetenskaplig 
visualisering? 
 
2. Är det möjligt att med utgångspunkt i en grundläggande 
metodologisk problematisering av tidsgeografin finna de 
perspektiv som med fruktbart resultat också kan användas för 
att studera dess visualiseringstekniker? Sluter detta en cirkel 
mellan visualiseringar och metodologisk utveckling? 
 
3. Är det möjligt att överföra klassiska vetenskapsteoretiska 
frågeställningar till en problematisering av tidsgeografins, eller 
andra traditioners, visuella praktik? 
 
4. På vilket sätt har den tidsgeografiska metodens utveckling 
påverkats av att vara beroende av ett visuellt språk? Har den 
grafiska notationen inom tidsgeografin, i och med sin status 
som en del av metoden i sig, påverkat det sätt som 
tidsgeografiska studier bedrivs på och hur resultat presenteras? 

 
Den fjärde frågeställningen är egentligen den som guidat mig igenom 

själva fallstudien, genom att testa de tidigare frågeställningarna i sökandet 

efter svaret på den sista hoppas jag finna svar även på dessa. 

 

Mina frågeställningar har formulerats i förhoppningen att de inte bara ska 

tjäna som omedelbara avgränsningar utan också förmedla något av den 

idémässiga kontext inom vilken uppsatsen kommer till. Att arbeta med 

samhällsvetenskaplig visualisering i en naturvetenskaplig miljö ger 

upphov till en mängd intressanta frågor, som alla i sig hade kunnat bli en 

den av den här uppsatsen, men avgränsningar måste göras. Jag hoppas att 

jag genom att även redogöra för de mer övergripande frågorna har lyckats 

förmedla något av denna kontext. Även mina mer avgränsade 

frågeställningar är breda till sin natur, de skär på tvären genom flera olika 

fält. Detta är naturligt då uppsatsens huvudsakliga ämne i sig är 

tvärvetenskapligt. 
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1.4 Avgränsningar 

Ursprungligen var den här studien tänkt att analysera hur visuella inslag i 

forskningsprocessen kommit att bli en hel metod i sig självt inom somliga 

traditioner. Tanken var att studera de befintliga naturvetenskapliga 

visualiseringsmetoderna utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, för att 

på detta sätt se om de lever upp till de vetenskapliga anspråk de gör. 

Därefter skulle jämförelser kunna göras med samhällsvetenskapliga 

metoders data för att se om några av dessa metoder skulle kunna adoptera 

delar av de naturvetenskapliga visualiseringsteknikerna. Detta låter sig 

dock inte göras inom en magisteruppsats begränsade utrymme och därför 

har jag valt att avgränsa mig till att studera hur tidsgeografins visuella 

traditioner påverkat dess metod. Att jag valt att studera just tidsgeografin 

beror som nämnts ovan på att just denna metod redan har en lång 

erfarenhet av grafiska framställningar. Därmed blir magisterarbetet en 

delstudie som ingår i det större samanhang som är studiens ursprungliga 

ämne. Jag har också valt att avgränsa mig till att studera de tidsgeografiska 

modellerna i relation till modern, datorgrafisk visualisering. Att man 

visualiserat data inom de flesta traditioner med hjälp av till exempel 

diagram av olika slag under mycket lång tid, tar jag alltså inte hänsyn till.  

 

Tidsgeografins grafiska tradition innehåller en rik flora av grafiska 

diagram, eftersom metoden från början utvecklats för att kunna påvisa 

restriktioner i tidrummet på både mikro och makronivå.10 Jag har valt att i 

huvudsak studera de tidsgeografiska metoder som rör sig på individnivå, 

eftersom det är dessa visualiseringar som traditionellt praktiserats i störst 

utsträckning inom tidsgeografin. 

 

                                                 
10 Se beskrivningen av tidsgeografins syfte nedan. 

 15



Henric Joanson 2003  hk@ituf.liu.se 
D-Uppsats, Magisterprojekt P10  Vetenskapsteoretiska och metodologiska... 
Kultur Samhälle Mediegestaltning  Handledare Solveig Jülich 

I uppsatsens avslutande del har jag valt att studera tidsgeografin utifrån 

ett antal olika teoretiska teman, exempelvis hur den tekniska 

mognadsgraden hos forskaren påverkar densamma hos de metoder han 

eller hon arbetar utifrån. Dessa teman bör ses som ett axplock av alla de 

perspektiv och verktyg med vars hjälp den tidsgeografiska metodens 

visualiseringar kan studeras.  

 
 

1.5 Begrepp och terminologi 

Det är ofrånkomligt att mitt språk och min begreppsapparat kommit att 

färgas något av det material jag studerat inför denna uppsats. Delar av den 

tidsgeografiska notationen har onekligen smugit sig in i mina meningar, 

och jag kan också villigt erkänna att jag nog färgats något av mitt arbete 

tillsammans med Kajsa Ellegård och Torsten Hägerstrand. Jag hoppas och 

tror inte att detta kommit att skada min förmåga att förhålla mig kritisk till 

eller problematisera materialet i denna uppsats, skulle det vara så att min 

arbetssituation haft något inflytande över min analytiska förmåga skulle 

jag vilja hävda att det enbart varit till det bättre. Jag vill dock bara kort 

nämna några av de begrepp, hämtade ur den tidsgeografiska 

forskningstraditionen, vilka kommer att förekomma ofta i den 

föreliggande texten. 

 

Konfiguration 

Begreppet konfiguration hänvisar till ett samtidigt och samrumsligt 

tillstånd. Att använda just denna term hoppas jag förmedlar något av den 

komplexitet, det vill säga sammansättning av flera komponenter, som 

utgör de tillstånd som jag beskriver i texten. Att bara tala om ett tillstånd 

kan verka något förenklat i förhållande till de ofta mycket dynamiska 

relationer som utgör en konfiguration. 

 

Spatialt / Temporalt 
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Jag kommer delvis använda begreppsparet spatialt och temporalt analogt 

med rumligt och tidsligt, men också för att tala om de delar av rummet och 

tiden som inte låter sig komma fram i termer som rumslighet eller 

tidslighet. När jag använder begreppet spatial i olika samanhang vill jag 

särskilt framhålla att det handlar om inte bara den rumsliga 

konfigurationen, utan också om de relationer som existerar mellan de 

olika komponenterna i rummet. 

 

Upplösning 

Upplösning syftar till den detaljmängd som redovisas eller används i ett 

visst samanhang. Termen kan appliceras på nära nog vilket system eller 

vilken konfiguration eller relation som helst. Den hjälper mig helt enkelt 

att berätta vilken detaljrikedom som är relevant. 

 

Jag kommer också löpande i texten att ge kortare definitioner där detta 

kan anses nödvändigt. 

 
 

1.6 Metod och material 

Mycket lite forskning har hittills bedrivits inom studiet av visualiseringar 

av, och inom samhällsvetenskapen. Undantag finns, se nedan.11 Detta har 

tvingat mitt eget arbete in i en mer tentativ, explorativ form, där 

syntetiserandet av befintlig forskning inom närbesläktade fält blivit en 

viktig komponent. De olika teman som tas upp i diskussionsdelen bygger 

var för sig på olika uppsättningar av teoretiska perspektiv. Med 

utgångspunkt i Torsten Hägerstrands ursprungliga beskrivning av 

tidsgeografin och senare uttolkare av densamma problematiserar jag 

metodens visuella formspråk från olika teoretiska utgångspunkter. Att jag 

valt att tematisera diskussionen på detta sätt beror på att jag vill belysa 

några av de teoretiska verktyg med vars hjälp vi kan extrahera kunskap ur 

                                                 
11 Under rubriken Tidigare Forskning. 
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det tidsgeografiska exemplet, ett sätt på vilket vidare studier av 

samhällsvetenskapliga visualiseringsmetoder skulle kunna bedrivas.  

 

Genom tidsgeografins relativt unga historia löper en tydlig tradition av 

självreflextivitet. De flesta studier som praktiserat tidsgeografin, och som 

även tjänat som bakgrundsmaterial till den här studien, reflekterar inte 

bara över sin egen metod utan också över tidsgeografin i stort.12 Varje 

temas teoretiska utgångspunkt är en reflektion av ett eller flera av de 

vetenskapsteoretiska perspektiv som tidsgeograferna och deras kritiker 

själva praktiserat. Den egna reflektionen har i dessa studier främst 

uppehållit sig vid metodens teoretiska ramverk, och mycket sällan berört 

själva visualiseringarna vare sig som del av metoden eller som egna 

artefakter. Genom att vrida dessa bekanta vetenskapsteoretiska perspektiv 

till att istället fokusera på just visualiseringarna hoppas jag kunna påvisa 

deras användbarhet vid utvärdering och analys av samhällsvetenskapliga 

visualiseringsmetoder som vilket annat vetenskapligt arbete som helst.   

 

I det första temat om Tidsgeografins Ontologi utgår jag främst från 

Torsten Hägerstrands egna texter om tidsgeografins syfte. Genom att ställa 

dessa mot hur synsättet och metoden kommit att praktiseras och tolkas 

kan en utveckling skönjas där delar av syftet gått förlorat. Kan dessa 

förluster delvis bero på brister i visualiseringsteknikernas utformning?   

 

Under rubriken Fenomenologisk Kritik diskuteras avsaknaden av ett 

”inifrånperspektiv”. Att tidsgeografin saknar utrymme för individens 

subjektiva världsuppfattning är en kritik som förts fram vid upprepade 

tillfällen. I detta tema tar jag min utgångspunkt i denna kritik och ställer 

den mot tidsgeografernas försvar. Argumenten i denna diskussion jämförs 

sedan med tidsgeografins ursprungliga syfte samt de olika 

visualiseringsteknikernas begränsningar. Den kritik jag utgått från har 

                                                 
12 Se till exempel de titlar av Kajsa Ellegård, Ann-Cathrine Åquist och Åsa Westermark som presenteras bland 
uppsatsens källor.  
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hämtats ur Tora Fribergs13, Courtice Rose’14, Anne Buttimers15 och Martin 

Grens16 respektive arbeten. När det gäller subjektivitetens betydelse vid 

tolkning och utformning av de tidsgeografiska visualiseringarna, vilket 

också diskuteras i detta tema, har jag utgått från Harold Garfinkels17 och 

Aaron Cicourels18 etnometodologiska arbete.  

 

I det tredje temat gör jag en ansats att med utgångspunkt i Karl Poppers 

begrepp ”Teoriimpregnerad Observation” och Thomas Kuhns 

paradigmteori, peka på riskerna med att låta begränsningar i 

visualiseringarnas utformning påverka studiers innehåll. 

 

Det fjärde temat behandlar visualiseringsmetoderna ur ett tekniskt 

perspektiv, där hantverket och de vetenskapliga instrumentens natur står i 

fokus. Genom att studera hur det vetenskapliga arbetet genom historien 

skapat och sedan använt sig av avancerade hjälpmedel, ”instruments and 

helps for the hand and mind”,19 samt hur detta påverkat metoder för 

insamling och analys av data vill jag visa vilken inverkan teknikens 

förutsättningar har och har haft på utvecklingen av grafiska 

visualiseringsmodeller inom tidsgeografin. 

 

Stora delar av den här studiens material består av de avhandlingar och 

rapporter som publicerades av forskargruppen i kulturgeografisk process- 

och systemanalys vid Lunds Universitet under 1970-talet, men också av 

modernare källor i form av artiklar, uppsatser och avhandlingar som 

antingen förhåller sig till tidsgeografin som metod, eller praktiserar den i 

konkreta exempel. Delar av bakgrundsmaterialet består också av 

anteckningar från informella diskussioner med Mathew Cooper, Kajsa 

                                                 
13 Tora Friberg Kvinnors Vardag. Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum,  (1990) 
14Courtice Rose Reflections on the notions of time incorporated in Hägerstrand’s Time-Geographic Model of Society, 
(1977) 
15 Anne Buttimer The Practice of Geography, (1983) 
16 Martin Gren Time-Geopraphy Matters i: Jon May och Nigel Thrift Timespace, (2001) 
17 Harold Garfinkel Studies in Ethnomethodology, (1967) 
18 Aaron Cicourel Method and Measurement in Sociology, (1964) 
19 Jan Golinski Making Natural Knowledge, (1998), sid 134. 
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Ellegård och Torsten Hägerstrand, samt övriga medlemmar av NVIS 

forskargrupp. Dessa diskussioner har ägt rum under resor, arbetstillfällen 

eller vid sociala sammankomster av olika slag. De har inte alltid den 

vetenskapliga stringens som man med fog kan kräva av ett 

forskningsunderlag, men de har varit mycket lärorika och en tillräckligt 

stor influens och inspirationskälla för att ändå nämnas här. 

 

Min tolkning av tidsgeografins ambition och syfte bygger på Ann-Cathrine 

Åquists20, Kajsa Ellegårds21, Torsten Hägerstrands22 och Bo Lenntorps23 

beskrivningar. 

 

Internet har också varit en viktig resurs, då många artiklar och rapporter 

enbart publicerats i elektronisk form. Genom bland annat Manchesters 

Universitets hemsida24 har jag funnit länkar till aktuella och intressanta 

projekt. Jag vill särskilt nämna de artiklar som Mei-Po Kwan och Jiyeong 

Lee vid Ohio State University publicerat kring visualisering av 

GISbaserade25 datamängder med tidsgeografisk metod26, samt Harry 

Millers presentation27 på ACTOR200228, som även om jag inte hade 

möjlighet att delta själv har varit mycket intressant att ta del av i 

efterhand. 

 

Tillgången till Internet har också ställt ett rikt bildmaterial till mitt 

förfogande. Dels genom adaptioner och rekonstruktioner av de klassiska 

tidsgeografiska diagrammen, men också i form av nyare, ibland 

experimentella visualiseringar. 
                                                 
20 Ann-Cathrine Åquist Tidsgeografi i samspel med samhällsteori, (1992) 
21 Kajsa Ellegård Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändrinar, (1990) 
22 Torsten Hägerstrand Om Tidens Vidd och Tingens Ordning, (1991), (RED) Gösta Carlestam och Barbro Sollbe 
23 Bo Lenntorp Paths in Time-Space Environment, (1976) 
24 http://www.man.ac.uk/ 
25 GIS är engelsk akronym för Geographical Information Systems. GIS är ett samlingsnamn för moderna, elektroniska 
informationssystem som med hjälp av bland annat satelliter i realtid kan lämna information av geografisk karaktär. 
26 Mei-Po Kwan och Jiyeong Lee Geovisualization of human activity patterns using 3D GIS: A time-geographic 
approach, (2003) i: Michael F. Goodchild och Donald G Janelle Spatially Integrated Social Science: Examples in best 
practice, (2003) 
27 Miller, Harry, ”What about people in geographic information systems”, 2002, presentation vid ACTOR2002. 
28 Action-oriented approaches in geographic information science, Lucerne Inn, Holden, Maine, USA November 2-4, 
2002 
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Min egen erfarenhet av att arbeta med den tidsgeografiska metoden har 

också varit mycket viktig för mina insikter och kunskaper i ämnet. Under 

mitt arbete med programmeringen och designen av de ovan nämnda 

applikationerna29 har jag tvingats fatta flera intressanta val beträffande hur 

den tidsgeografiska metoden på bästa sätt översätts till programvarornas 

logik. Här har Kajsa Ellegård och jag fått tillfälle till flera diskussioner 

rörande hur datamängder i sin visualiserade form kan anta nya 

karaktärsdrag. Att utgå från egna erfarenheter som empiriskt material är 

inte oproblematiskt, jag har därför valt att i uppsatsens tredje del ta upp 

detta och andra problem i ett självreflexivt stycke. 

 
 

1.7 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som bär relevans för denna studie kan delas upp i 

intern och extern forskning. Det har alltid funnits ett starkt drag av 

självreflexivitet bland dem som praktiserar det tidsgeografiska 

perspektivet, mycket för att metoden i sig är ett filosofiskt perspektiv mer 

än en fullt utvecklad analytisk modell.30 Tidsgeografernas egna arbeten 

erbjuder på grund av detta ett bra forskningsmaterial att arbeta utifrån. 

Genom att delvis bygga vidare på denna reflexivitet finner man några av de 

kärnfrågor som fortfarande diskuteras tidsgeografer emellan. Den interna 

forskningen är också intressant att nämna eftersom den erbjuder den enda 

möjligheten att följa tidsgeografins metodologiska utveckling. Huruvida 

detta hör till studiens material eller den tidigare forskningen blir då en 

intressant fråga, men eftersom den till sin form innehåller ett kritiskt 

perspektiv mot den egna forskningsmetodiken har jag valt att även ta upp 

den här. Denna interna forskning faller delvis tillbaka på klassiska 

vetenskapsfilosofiska frågeställningar rörande tillexempel empirins natur 

                                                 
29 Se rubriken Inledning. 
30 Se tillexempel Bo Lenntorp Paths in Time-Space Environment, (1976), Tommy Carlstein (RED) Timing Space and 
Spacing Time, (1978), Ann-Cathrine Åquist Tidsgeografi i samspel med samhällsteori, (1992) 

 21



Henric Joanson 2003  hk@ituf.liu.se 
D-Uppsats, Magisterprojekt P10  Vetenskapsteoretiska och metodologiska... 
Kultur Samhälle Mediegestaltning  Handledare Solveig Jülich 

eller kunskapens karaktäristika, men den har i mycket liten utsträckning 

uppehållit sig kring visueliaseingsmetoderna i sig, vilket gör den 

inkomplett. 

 

Det finns mycket lite tidigare forskning kring visuella metoder inom 

samhällsvetenskapen och humanioran. Vetenskapsteoretisk forskning 

kring användandet av visuella representationer inom samhällsvetenskapen 

har hittills främst uppehållit sig kring användandet av visuella artefakter 

som empiriskt underlag. Det kan röra sig om studier som utgått från 

fotografier som studieobjekt31 eller reklambilder som analysunderlag.32 

Sammantaget brukar denna typ av studier kallas Visual Studies, vilket 

alltså direkt översatt betyder visuella studier. Detta sammanfattar också 

vad denna typ av metoder handlar om. Ofta är det studiet av visuella 

uttryck i vår vardagliga omgivning som står i fokus, som i de ovan nämnda 

exemplen.  

 

Visual studies bygger i sin tur på en längre tradition forskning som 

generellt intresserar sig för människans seende som aktivitet, samt hur 

detta seende kan studeras som en kulturellt eller samhälleligt betingad 

verksamhet. Föregångare i fältet som Erving Goffman33 och Roland 

Barthes34 har studerat hur de bilder som ständigt omger oss också har 

inflytande över våra individuella och kollektiva upplevelser, men i och med 

att de i grunden intresserar sig för samhällsvetenskapliga och 

humanistiska frågeställningar är steget inte långt till den 

samhällsvetenskapliga metodutvecklingen. Visual studies har idag blivit 

ett så pass etablerat fält att somliga till och med talar om en ”visual turn” 

inom samhälls och humanvetenskaperna, vilket alltså skulle innebära att 

                                                 
31 Se tillexempel Charles Suchar The Jordaan: Community change and gentrification in Amsterdam, (1993) 
32 Erving Goffman Gender Advertisments, (1979) 
33 Ibid. 
34 Se tillexempel Roland Barthes Camera Lucida: Reflections on photography, (1982) 
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man i allt större utsträckning intresserar sig just för integrerad analys av 

text, bild och andra ”gestaltningar” av kunskap eller fenomen.35

 

Även om visual studies hittills i mycket liten utsträckning intresserat sig 

för vetenskaplig visualisering som studiefält eller empiriskt underlag 

förtjänar fältet ändå att nämnas här. Främst för att det många gånger 

arbetar med frågeställningar som också är relevanta i dylika studier. 

Marcus Banks har på senaste tiden rönt mycket uppmärksamhet för sin 

bok Visual Methods in Social Research36 i vilken han tar upp visuella 

arbetsmetoder inom främst etnografi och antropologi. De metoder han 

refererar till i titeln handlar mest om användandet av video och 

stillbildsfoto, men några av de begrepp han introducerar skulle utan 

tvekan vara användbara även i analysen av visualiseringsmetoder.37 Bruno 

Latour argumenterar i essän Pedofilen i Boa Vista38 för att vetenskapliga 

bilder först lämpar sig som empiriskt material sedan de översatts eller 

antagit en form som gör dem möjliga att läsas på samma sätt av olika 

forskare. 

 

Ett något annorlunda sätt att närma sig den visuella metodikens historia 

inom samhällsvetenskapen kan man finna hos Edward Tufte. Mellan 1990 

och 2001 publicerade han tre böcker39 som alla behandlar olika 

visualiseringstraditioner. Särskilt i Visual Explanations tar han upp och 

diskuterar olika exempel på mer samhälls och kulturvetenskaplig 

forskning och visualisering.40 Hans texter håller inte genomgående 

forskningskvalitet, men i den stora bristen på tidigare forskning med 

direkt bäring bör de ändå nämnas. Att de dessutom kan tjäna som en 

                                                 
35 Patrick Aspers Bilderna i samhällsanalysen, (2003) Inledning. 
36 Marcus Banks Visual Methods in Social Research, (2001) 
37 Ibid. Se till exempel begreppen Intern berättelse och Extern Berättelse, sid 11. 
38 Bruno Latour Pedofilen i Boa Vista, (1998), i: Bruno Latour Artefaktens återkomst, (1998) 
39 Eward R. Tufte Envisioning Information, (1990) 
Eward R. Tufte Visual Explanations: images and quantities, evidence and narrative, (1997) 
Eward R. Tufte The visual display of quantitative information, (2001) 
40 Se tillexempel hans beskrivning av Londons koleraepidemi 1854, sid 27. 
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något mera lättsmält introduktion till vetenskaplig visualisering i 

allmänhet gör dem också till ett viktigt bidrag. 

 

Vetenskapsteoretisk forskning kring användandet av visuella 

representationer inom samhällsvetenskapen har hittills främst uppehållit 

sig kring äldre typer av diagram och statistiska grafer.41 Jag har därför, 

som mina frågeställningar antyder, tagit avstamp i tidsgeografins metoder. 

Med hjälp av vetenskapsfilosofiska problemformuleringar har jag angripit 

tidsgeografins metodologiska bas, inte i syfte att kritisera den, utan 

snarare för att med avstamp i en sådan problematisering hitta verktyg för 

att studera visualiseringarna själva.  

 

Karl Poppers resonemang kring hur den teoretiska förankringen i ett 

forskningsarbete kan tillåtas stort inflytande över arbetets innehåll och 

resultat är ett exempel på den typen av mer generella frågor, som utan 

tvekan bör ställas också när metoden och teorin gestaltas visuellt.42 I sin 

egen teori menar han att observationen är grunden till den kunskap som 

ger oss möjlighet att pröva teorier, men att en observation är något man 

gör och alltså utför som en medveten aktivitet. Detta innebär att våra 

förväntningar på observationens utfall kan leda oss att omedvetet 

premiera vissa observationer och utelämna andra. 

  

Thomas Kuhns paradigmteori, som tar upp en liknande problematik på 

institutionell och kollektiv nivå kan omsättas i ett liknande resonemang. I 

det klassiska verket De vetenskapliga revolutionernas struktur reflekterar 

han över och problematiserar hur det vardagliga vetenskapliga arbetet 

inom en institution eller disciplin formas av det för tillfället rådande 

vetenskapliga paradigmet, liksom hur dessa paradigm uppkommer och 

reformeras.43

                                                 
41 Christofer Edling Mot en samhällsanalytisk bilderbok?, (2003), sid. 1. 
42 Karl Popper The Logic of scientific discovery, (1934) kap. 5 
43 Thomas Khun De vetenskapliga revolutionernas struktur, (1997) 
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Harold Garfinkels och Aaron Cicourels etnometodologiska arbete har 

bland annat studerat hur vi skapar mening ur tabeller och diagram. 

Genom att anta ett delvis fenomenologiskt perspektiv beskriver Harold 

Garfinkel hur studiet av sjukhusjournaler måste kontextualiseras för att bli 

meningsfullt.44 Aaron Cicourel har studerat hur vi genom att sätta upp vad 

Marcus Banks skulle ha kallat interna historier45 i tabelldata skapar 

samanhang även i de enklaste visualiseringar för att begripliggöra data.46

 

Jag har här bara tagit upp en liten del av den mycket intressanta flora av 

vetenskapsfilosofiska texter som kan inordnas under tidigare forskning i 

denna uppsats. Vi ska återkomma till flera av dessa i diskussionerna som 

följer i del två av uppsatsen.  

1.8 Disposition 

Kapitel 1 

I del ett presenteras uppsatsens bakgrund, syfte, metod och avgränsningar. 

Delar av den forskning som redan gjorts inom tidsgeografin presenteras 

här kortfattat, och uppsatsens position i förhållande till denna forskning 

redogörs. Här presenteras också min egen relation till den tidsgeografiska 

metoden, samt det arbete jag utfört vid NVIS i samarbete med bland andra 

professor Kajsa Ellegård och doktor Mathew Cooper. Del ett ger också en 

bakgrund till det vidare program inom vilket denna uppsatsen kan ses om 

en delstudie.  

 

Kapitel 2 

I del två ges först en kort introduktion till Tidsgeografins vetenskapliga 

historia och olika uttolkare. Detta är nödvändigt eftersom ingen entydig 
                                                 
44 Harold Garfinkel Good organizational reasons for ‘bad’ clinical records, (1967) i: Harold Garfinkel Studies in 
Ethnomethodology, (1967 ) sid 186. 
45 Se ovan. 
46 Aaron Cicourel Theory and Method in a study of Argentine Fertility, (1974)  
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definition av den tidsgeografiska metoden, eller synsättet, finns tillgänglig. 

En kort bakgrund till den kulturgeografiska traditionen ges också. 

Sammantaget tjänar dessa texter till att ge läsaren den bakgrund som är 

nödvändig för att tillgodogöra sig följande diskussioner och analyser. 

Del två innehåller också den analys och diskussion kring de tidsgeografiska 

visualiseringarna som är uppsatsens huvudsyfte, samt resultat av 

desamma. 

 

Kapitel 3 

I del tre blickar jag framåt och visar på några av de områden och fält inom 

vilka vidare forskning skulle vara fruktbar. Det är viktigt att minnas att 

den här uppsatsen kan ses som en delstudie i ett längre 

forskningsprogram, och att stora fält inom detta program ännu är 

outforskade. Slutligen innehåller del tre en självkritisk del som diskuterar 

mitt eget arbetsförlopp, detta kan ses som en förlängning av den 

metoddiskussion som förs i del ett.  

 
Uppsatsens avslutas sedan med källförteckning, bilagor och 

kontaktinformation. 

 

 26



Henric Joanson 2003  hk@ituf.liu.se 
D-Uppsats, Magisterprojekt P10  Vetenskapsteoretiska och metodologiska... 
Kultur Samhälle Mediegestaltning  Handledare Solveig Jülich 

2. Undersökning, Diskussion, Analys och Resultat 
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2.1 Beskrivning av tidsgeografin. 

Jag kommer nedan att ge en kort introduktion till tidsgeografin för att min 

tolkning av densamma ska redogöras. Det är, där inget annat anges, denna 

förståelse av det tidsgeografiska perspektivet som uppsatsen bygger på. 

Jag kommer vidare att få anledning att komma tillbaka till detta och 

förtydliga olika delar där det är nödvändigt för förståelse av vidare 

resonemang. Jag kommer också att beskriva några tidsgeografiska 

nyckelbegrepp vilka måste finnas med hos läsaren för att resten av 

uppsatsen ska bli meningsfull. Vidare kommer jag att tala kort om de olika 

grafiska modeller som sedan kommer att diskuteras närmare. 

 
 

2.1.1 Fältets bakgrund  

Under 1960 talet började man inom samhällsvetenskapen röra sig bort 

från det förhärskande system och processorienterade studiet av samhället 

och individens plats i det. Den främsta representanten för detta tidigare 

synsätt var Talcott Parsons, vilkens systemteorier fram till denna punkt 

varit tongivande inom samhällsvetenskapen.47 De många och starka sociala 

rörelserna, med dess fokus på individens frihet och individualitet ledde till 

ett ökat intresse för den enskilda människans egen uppfattning av sin 

omvärld. Tidigare hade analysen av samhället och människans 

navigerande i det samma varit beroende av inordnandet av individen i ett 

abstrakt samhällssystem. Nu intresserade man sig mera för utveckling av 

teorier som placerade individen i fokus och behandlade henne som en 

aktiv deltagare och medskapare till den samhälleliga ordningen. 

Formulerandet av den fenomenologiska skolan var en del i denna process. 

 

Även inom regionalgeografin, som är en del av den geografiska 

traditionen, kunde man vid denna tid ana en liknande utveckling. Tidigare 

                                                 
47 För en utförligare beskrivning av Talcott Parsons’ systemteorier se tillexempel ”Societies: Evolutionary and 
Comparative Perspectives” (Parsons, 1966) eller ”Sociological Theory and Modern Society” (Parsons 1967) 
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hade man inom denna tradition främst försökt typbestämma och avgränsa 

geografiska områden genom såkallad regional differentiering. Detta 

innebar att man såg varje avgränsat geografiskt område som ett unikt 

system, där naturens utformning och ekosystem fick en framträdande roll. 

Mycket arbete ägnades åt att i minsta detalj skapa utförliga beskrivningar 

och rekonstruktioner av utsnitt i miljöer och landskap.  Under 1950 och 

1960 talen fick regionalgeografin utstå stark kritik för att man på detta sätt 

blev allt för beskrivande i sin ansats. Problematiseringen av de system man 

beskrev uteblev. Kritiken riktades främst mot att man antog ett allt för 

partikulärt perspektiv på komponenterna i den region som studerades.48 

Grundat i denna kritik började regionalgeografin sakta förändras. Större 

försök gjordes att placera de observerade systemen och processerna i en 

helhet, där förlopp över ett visst tidsspann gav upphov till en regions för 

tillfället unika karaktär, men också visade på regionens likheter med andra 

platser. Röster höjdes för en bättre förankrad helhetssyn inom geografin.49

 

Geografin och samhällsvetenskapen har länge följt varandras utveckling, 

genom hela 1800talet fanns en stark utväxling av idéer mellan geografin 

och sociologin. Ett exempel är antropogeografin, utvecklad av den tyske 

geografen Friedrich Ratzel. Ratzel var från början naturdeterminist, vilket 

innebar att han trodde sig kunna förklara människors beteenden och 

handlingsmönster utifrån den omgivande naturens förutsättningar. Under 

sin karriär övergick han dock allt mer till att försöka förklara dessa 

fenomen med hjälp av kulturella eller historiska faktorer. Ett annat 

exempel är den franske sociologen Le Play, som under mitten av 1800talet 

gjorde omfattande vardagslivsstudier med geografiska hjälpmedel. 

Tillsammans inspirerade de båda regionalgeografin till att i större 

utsträckning arbeta med empiriska underlag för att förklara vad som 

                                                 
48 Åsa Westermark Informal Livelihoods, (2003) sid 88-90. 
49 Ulrika Blom Mondlane och Bodil Jansund Geografi – Didaktik – Praktik – Interaktiva studier av förloppslandskapet, 
(2003) sid 22-24. 
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gjorde en miljö unik.50 De två kan sägas vara föregångare till de två 

huvudspår som den moderna geografin består av, naturgeografin och 

kulturgeografin. 

 

Under 1970talet influerades geografin av fenomenologin och 

hermeneutiken att börja studera människors subjektiva och individuella 

uppfattning av det geografiska rummet. Det mänskliga handlandet och 

individernas erfarenhet av sin fysiska omgivning blev en del av geografiska 

studier. Genom att på detta sätt föra in individen i geografin tillfördes 

plötsligt kvalitativa data till den geografiska empirin.51  

 

Så såg alltså situationen ut när Torsten Hägerstrand publicerade sin 

numera klassiska artikel ”What about people in regional sciences?”.52 I 

artikeln betonar Hägerstrand vikten av att i studier på regional nivå inte 

bara den spatiala konfigurationen av objekt, byggnader eller inslag i 

naturen vägs in, utan också hur människorna som lever i sådana miljöer 

hanterar sin vardag. Han påpekar att regionalgeografin bland annat 

kommit att bli ett populärt verktyg för planering och politiska beslut, men 

att man i allt för liten utsträckning tagit hänsyn till människans faktiska 

levnadsförhållanden: 

 

We in Europe seem to have been looking at Regional Science primarily as 
one of the possible instrument with which to guide policy and planning. I 
have chosen to proceed along this line by suggesting that regional 
scientists take a closer look at a problem which is coming more and more 
to the forefront in discussions among planners, politicians and street 
demonstrators, namely, the fate of the individual human being in an 
increasingly complicated environment…53

 

Vidare i artikeln argumenterar Hägerstrand för nödvändigheten av att inte 

bara studera människor och objekt i relation till rummet, utan också hur 

                                                 
50 Ibid sid 18-19.  
51 Åsa Westermark Informal Livelihoods, (2003) sid 89. 
52 Torsten Hägerstrand What about people in regional sciences?, (1970), Ninth European Congress of the Regional 
Science Association. Regional Science Association Papers. 
53 Ibid. sid 1. 
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de hanterar sin egen temporalitet. Vikten av att se att individer54 i en 

population, avgränsad genom geografisk tillhörighet, inte bara är en del av 

det fysiska rummet utan också av tidens gång belyser han i följande citat: 

 

With a concern for the individual, it follows that we need to understand 
better what it means for a location to have not only space coordinates but 
also time coordinates. It might be quite reasonable to eliminate time by 
concealing it in costs of transportation and storage, as long as the 
handling of material is the main concern of locational analysis. But it is 
hardly reasonable to do so when the problems of people are brought in.55

 
Genom att väga samman betydelsen av individens roll i geografiska 

studier, samt påvisa vikten av att tiden vägs in som en dimension i 

sökandet efter förståelse för en regions egenskaper, syntetiserar 

Hägerstrand den fenomenologiska utvecklingen inom både 

samhällsvetenskapen och geografin, med det ökande intresset för ett 

holistiskt perspektiv. Artikeln har av många betraktas som den första 

fullständiga presentationen av det tidsgeografiska perspektivet. 

 

2.1.2 Tidsgeografins integrativa syfte  

Tidsgeografins syfte är viktigt att klargöra för att också visa på de studier 

och frågor som enligt tidsgeograferna gagnas av perspektivet. Perspektivet 

har formulerats som ett första led i konstruktionen av en humanekologisk 

modell, vilken alltså tar särskild hänsyn till samspelet mellan natur, teknik 

och samhälle.56 Tidsgeografin belyser särskilt de restriktioner som 

begränsar samspelet mellan dessa sfärer, med tydligt fokus på individer, 

antingen enskilt eller i grupp. De gränser som upprättas som ett resultat av 

individers, olika teknikers eller samhällens utveckling i det ena ögonblicket 

anser man avgör vad som är möjligt i nästa. Även biologiska begränsningar 

i objekt eller människors vardag är viktigt för metoden. Tidsgeografins 

syfte kan också formuleras så att det är individens möjlighet att genomföra 

                                                 
54 Med individ avses här inte bara människor utan också objekt och ting av olika slag. 
55 Ibid. sid 3. 
56 Torsten Hägerstrand Timegeography – Focus on the corporality of man, society and environment, The science and 
practice of complexity, (1985) 
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projekt och aktiviteter som studeras.57 Även misslyckade projekt, det vill 

säga handlingar som önskats uppnås men på grund av restriktioner inte 

varit möjliga, är viktiga för att hitta de bakomliggande begränsningar som 

styr individens handlande. Dessa restriktioner ses som processer genom 

vilka tiden förs in i modellen. 

 

…the study in depth of the very ”togetherness” of phenomena in space 
and time is the one we must consider … Togetherness is not just the 
resting together. It is also movement and encounter.58  

 

En annan del av tidsgeografins syfte är att utveckla en 

visualiseringsmodell, ett visuellt notationssystem, som är kapabelt att visa 

på mänskliga aktiviteter, rörelser och restriktioner i tidrummet utan att 

dessa förlorar sin kontextualitet. Denna visualisering ska också visa både 

spatiala och temporala konfigurationer utan att den ena tillåts dominera 

den andra. Kriterier för att en sådan modell ska anses lyckad har ställts 

upp av Torsten Hägerstrand, mer om detta senare. 59

 

2.1.3 Den tidsgeografiska metoden 

Inom tidsgeografin intresserar man sig alltså i stor grad för 

kontextualiteten hos ett ting, en individ eller en händelse med ett 

temporalt och spatialt perspektiv syntetiserat till ett. Men varje sådan 

existent, som man kallar det, ses först och främst som en isolerad entitet. 

Man säger att tidsgeografin använder sig av kornstrukturens perspektiv, 

nämligen att allt i vår omvärld, även tiden, kan delas upp i mindre enheter 

tills en odelbar massa framträder. Tillsammans bildar dessa massor 

strukturer vilka vi som människor kategoriserar och sätter rubriker och 

namn på. Det är dessa strukturer man refererar till som existenter. När 

flera existenter av samma sort uppträder talar man om en population eller 

en befolkning. En existent skulle alltså kunna vara en medlem i ett hushåll, 

                                                 
57 Ann-Cathrine Åquist Tidsgeografi i samspel med samhällsteori, (1992) sid. 35. 
58 Hägerstrand, Torsten, ”Geography and the study of interaction between nature and society”, (1976) 
59 Se nedan. 
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eller ett hushåll som ingår i en stadsdel, eller alla invånare i en stadsdel, 

eller alla invånare i en stad. Vad som kallas existent och vad som anses 

utgöra en population är alltså en fråga om noggrannhet, eller upplösning. 

 

Dessa existenter befinner sig omkring oss i det som vi kallar rummet, de 

existerar också under en viss tidsrymd i sin definierade eller upplevda 

form, därefter upplöses de i mindre enheter eller går upp i större, mer 

komplexa former. Dessa existenters aktiviteter och rörelsemönster 

studeras och visualiseras i tidsgeografin tillsammans med de restriktioner 

som på olika sätt inskränker deras rörelse och handlingsfrihet.   

 

Tidsgeografin delar vissa grundläggande idéer med regionalgeografin, 

nämligen att det är den faktiska, fysiska, konkreta samexistensen i 

tidrummet som ger olika platser och fenomen sin unika karaktär. Men 

tidsgeografin är också en kritik mot hur regionalgeografin enligt Torsten 

Hägerstrand faktiskt praktiserades. Enligt Hägerstrand blev 

regionalgeografiska studier ofta alldeles för beskrivande. Olika lager i den 

fysiska omgivningen, eller landskapet, beskrevs enskilt som komponenter i 

ett större system, men allt för ofta utan ett intellektuellt sammanhängande 

perspektiv. Deras inbördes relationer lämnades utan kommentar.60

  

Tidsgeografin har också lånat ett av de viktigaste perspektiven från 

regionalgeografin, nämligen närhetsperspektivet. Detta kan ses i relation 

till vad vi kan kalla likhetsperspektivet. Inom det första är det 

komponenterna, objekten och subjekten inom ett visst begränsat fysiskt 

område som studeras, inom det senare är man intresserad av att följa ett 

specifikt symptom eller fenomen oavsett geografisk härkomst.61

 

Men det tidsgeografiska perspektivet innebär också en förskjutning av det 

regionalgeografiska fokuset från den fysiska platsens beskaffenhet och 

                                                 
60 Åquist (1991). Sid 19. 
61 Ibid. 
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komponenter till de konkreta situationer som uppstår där dessa 

komponenter möts. Situationerna är en del av de processer som en 

komponent ingår i, tillexempel olika mänskliga aktiviteter eller ett 

åkerlandskaps transformation till golfbana.62 Sådana processer, eller 

projekt som de ofta kallas inom tidsgeografin, kräver tid och utrymme för 

att kunna genomföras, och därmed introduceras den andra viktiga 

dimensionen inom tidsgeografin, nämligen tiden. 

 

We need to rise up from the flat map with its static patterns and think 
in terms of a world on the move...63

 

Kartan avbildar statiska mönster. Den utgör också begränsningar för 
vilken typ av fenomen som kan studeras. Dessutom för kartan 
tankarna till en viss skala, en begränsning som man vill undvika inom 
tidsgeografin. De händelser och processer som uppmärksammas i ett 
tidsgeografiskt perspektiv kräver ofta en betydligt mer detaljerad nivå 
än den som vanliga kartor erbjuder. 64

 

Tiden och rummet ses som begränsade resurser om vilka existenterna 

måste förhandla för att finna utrymme att genomföra sina ambitioner 

inom. Denna förhandling kan tillexempel åskådliggöras i en rulltrappa, där 

flera individer snabbt vill ta sig mellan två våningsplan i en byggnad. Om 

anstormningen till trappan blir för stor måste individerna organisera sig i 

köer, eller finna en alternativ väg, kanske är hissen ledig. När flera projekt 

på detta sätt konkurrerar om samma tidrumskoordinater måste 

prioriteringar eller omorganisationer ske. Detta kallar tidsgeograferna för 

packningsproblematik.65 De projekt som genom denna process förblir 

ogenomförbara, de som så att säga havererar, anser också vissa 

tidsgeografer vara av stor vikt att studera. 66

 

En del av det tidsgeografiska arbetet ligger alltså också i en vilja att 

utveckla nya sätt att visuellt återge de ovan beskrivna processerna.  
                                                 
62 Torsten Hägerstrand Vidare mot Stadslandskapet, (1963) i: Carlestam och Sollbe (1991). 
63 Åquist (1992), sid 21..
64.Ibid 
65 Torsten Hägerstrand Tidsgeografi, (1991) i: Carlestam och Sollbe (1991), sid 138. 
66 Åquist (1992), sid 23. 
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Rörelsen bort från ett system- och processanalytiskt perspektiv inom 

samhällsvetenskapen var vid tiden för tidsgeografins formulering 

ytterligare ett steg bort från naturvetenskapens metodik som 

utgångspunkt också för samhällsvetenskapliga studier. Tidsgeografin har 

dock fortsatt att delvis metodologiskt stödja sig på ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt till omvärlden. Hägerstrand håller själv med om att 

tidsgeografin kan beskrivas som ett försök till tvärvetenskaplig metodik: 

 

För de flesta, som har erfarenhet av en specialitet av något slag, ter sig 
väl tidsgeografin som ett försök att sammanföra och kalibrera olika typer 
av kunskap – en metodik för tvärvetenskap om man så vill. Den 
tolkningen är helt i sin ordning, även om den inte egentligen är den som 
jag själv utgått från.67

 

Ett annat citat från Bo Lenntorp belyser en liknande ståndpunkt: 

 

Scientific knowledge about society and nature is stored in many different 
disciplines and in separate areas of theory and model work. … From this 
it follows that an instrument is required for the integration of knowledge. 
For some years now an attempt to construct such an instrument has 
been in progress at the research group, led by Torsten Hägerstrand in 
Lund, for process and system analysis in human geography.68

 

Man kan därför, som visats ovan, se hur tidsgeografin delvis har sin 

idémässiga grund i de metoddiskussioner som fördes inom 

samhällsvetenskapen och geografin under 1950, 60- och 70-talet. Men 

också hur tidsgeografin håller fast vid vissa äldre former av 

tvärvetenskapliga perspektiv. Kajsa Ellegård har själv något skämtsamt 

refererat till tidsgeografin som en metod med en något enhetsvetenskaplig 

ansats.69

 

 

                                                 
67 Torsten Hägerstrand Tidsgeografi, (1991) i: Carlestam och Sollbe (1991), sid 133. 
68 Bo Lenntorp Paths in Space-Time Environments, (1976), Göteborgs Offsettryckeri AB. sid 9. 
69 Diskussion med Kajsa Ellegård, Linköping 2003-04-15. 
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2.2 Några tidsgeografiska nyckelbegrepp. 

Tidsgeografin har på grund av sin grafiska notation utvecklat en 

begreppsapparat som på många sätt är unik. För att förstå tidsgeografin är 

det därför nödvändigt att förstå flera av de begrepp som figurerar. Som 

Åquist skriver i sin avhandling är den: 

 

En metod för avbildning av processer och händelser i tidrummet … Det 
är ett grafiskt beskrivningssätt där processer och händelser återges i 
diagram, med rummet på x-axeln och tiden på y-axeln... Tidsgeografin 
är sålunda delvis baserad på ett icke-verbalt beskrivningssätt, samtidigt 
som det finns vissa speciella tidsgeografiska begrepp.70

 

Detta kan man tolka som att detta grafiska beskrivningssätt med sina 

inneboende komponenter delvis kommit att påverka tidsgeografins språk. 

Modellernas utformning har utan tvekan smugit sig in även i det skrivna 

språket. Ett tydligt exempel på detta är individbanan. 

 
 

2.2.1 Befolkning, existent och individ 

En befolkning representerar inom tidsgeografin ”en mängd av samma 

sort”. Det kan röra sig om till exempel människor, föremål, känslor, 

aktiviteter eller kulturella uttrycksformer. För att tala om en enskild 

medlem av en befolkning har Torsten Hägerstrand tagit begreppet existent 

i bruk.71 Detta för att visa på att en befolkning inte nödvändigtvis behöver 

bestå av människor. I och med tidsgeografins kornstrukturella perspektiv 

kan en existent vara sammansatt av flera mindre delar, som i sig själva, 

med en annan upplösning skulle kunna utgöra existenter i en annan 

population.72

 
 

                                                 
70 Åquist (1992), sid 21. 
71 Torsten Hägerstrand Tidsgeografi i: Carlestam och Sollbe (1991). 
72 Se ovan. 
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2.2.2 Individbana/Trajektoria 

Åquist har beskrivit individbanans representativa dimension som 

inspirerad av demografin.73 Enligt henne ska individbanan göra det klart 

att individer inte ses som bärare av olika roller, till exempel arbetare, chef 

eller kamrat, utan som en fysisk storhet i tidrummet. Detta kan uppfattas 

som en ensidig tolkning av individbanan, vilken utgår från att det handlar 

om mänskliga individer i samtliga diagram. Hägerstrand har flera gånger 

framhållit att också objekt och ting som verktyg, pengar eller resurser av 

olika slag beskriver individbanor genom tidrummet.74 Även 

innovationsförlopp, där tankar, idéer och kunskap kan vara viktiga inslag 

kan om enligt Hägerstrand illustreras som individbanor.75 En individbana 

som beskriver en fysisk storhet är alltid kontinuerlig, den kan inte 

innehålla några luckor eller avbrott76 eftersom även ett objekt som står 

stilla i rummet för en utsträckning i tiden. En individbanas riktning kan 

heller aldrig vara negativ i förhållande till tiden, ingen existent kan så att 

säga färdas bakåt i tiden. Jag återkommer till individbanan som grafisk 

representation nedan.77

 
 

2.2.3 Verksamhet, Projekt och Aktivitet 

En aktivitet är en tidsmässigt avgränsad enhet. Ett exempel kan vara att se 

på TV, att ringa ett telefonsamtal eller att läsa en tidning. Dessa aktiviteter 

kan ta olika lång tid i anspråk, och utsträcka sig över flera fysiska platser. 

Flera aktiviteter kan ingå i ett och samma projekt, till exempel att laga mat 

eller att gå på bio. I det första exemplet kan tillexempel att inhandla 

råvaror, att läsa ett recept och att tillreda råvaror ingå. I det senare kan det 

handla om att resa till biografen, att skaffa pengar, att boka biljetter osv. 

Detaljnivån, dvs. mängden av aktiviteter som anges för varje projekt kan 

                                                 
73 Åquist (1992), sid 22. 
74 Torsten Hägerstrand What about people in regional sciences?, (1970) 
75 Torsten Hägerstrand What about people in regional sciences?, (1970) sid 3. 
76 Undantaget dödsfall eller födsel. 
77 Bo Lenntorp Paths in Space-Time Environments, (1976), sid 12. 
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kallas ett projekts upplösning, och denna upplösning anpassas beroende 

på datainsamlingens syfte. Ett projekt med låg upplösning kan tillexempel 

vara införandet av allmän rösträtt i Sverige, vilket utförs av en befolkning 

under en viss tidsrymd och skulle kunna delas upp i oändligt många små 

aktiviteter. 

 

Begreppet verksamhet syftar till att sätta aktiviteter och projekt i ett 

sammanhang. Genom att ta hänsyn till de styrningsrestriktioner (se 

nedan) som är kopplade till en aktivitet eller ett projekt, samt individens 

syfte och mål, kan verksamheten kontextualiseras och begripliggöras. 

  

2.2.4 Restriktioner 

Inom tidsgeografin är individens restriktioner i tidrummet centrala för 

förståelsen av en existents möjlighetsrymd, det vill säga vilka aktiviteter 

har en given existent möjlighet att genomföra vid en given tidpunkt. 

Möjlighetsrymden beskriver också vilka platser en existent har möjlighet 

att fysiskt nå.78 Man skiljer på ett antar olika typer av restriktioner. Jag 

kommer här kort att redogöra för de 3 olika slags restriktioner som man 

urskiljer i tidsgeografin.79  

 

Kapacitetsrestriktioner 

Kapacitetsrestriktionerna behandlar de inneboende begränsningar som 

finns i enskilda medlemmar av en befolkning. Individen i en befolkning av 

människor måste till exempel sova ett visst antar timmar samt tillgodogöra 

sig en viss mängd näring inom en avgränsad tidsrymd. Med hjälp av 

redskap och hjälpmedel av olika slag kan dessa förhållanden ändras, 

därför tas också de tillgängliga redskapens kapacitet i beaktande. 

                                                 
78 Bo Lenntorp Paths in Space-Time Environments, (1976), sid 12. 
79 Kajsa Ellegård Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändringar, (1990), sid 17-24. 
Torsten Hägerstrand What about people in regional sciences?, (1970), sid 4. 
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Kopplingsrestriktioner 

Kopplingsrestriktionerna beskriver de behov av samordning mellan 

individer, materiel, tid och platser som är nödvändiga för att ett projekt 

eller en aktivitet ska kunna genomföras. För att vissa typer av aktiviteter 

eller verksamheter ska vara möjliga måste olika komponenter finnas 

tillgängliga, vilket också innebär att de är upptagna och följdaktligen inte 

kan delta i andra verksamheter eller projekt. 

 

Styrningsrestriktioner 

Dessa restriktioner är tidsgeografins sätt att beskriva makten över 

tidrummet. Vissa platser är till exempel inte tillgängliga för alla delar av en 

befolkning, ibland behövs en biljett, andra gånger krävs en viss typ av 

grupptillhörighet. Det konkreta rummet delas in i domäner som 

kontrolleras av individer, organisationer eller fysikalistiska 

omständigheter. Offentliga inrättningar eller serviceplatsers öppettider är 

exempel på restriktioner som faller under denna kategori. En del platser 

kan man kanske inte nå på grund av tidvatten eller årligt återkommande 

väderförhållanden. 

 

Tillsammans utgör dessa restriktioner en ram inom vilken existenter, 

individuellt eller i grupp, måste anpassa och genomföra sina projekt. 

 
 

2.2.5 Tidrummet 

Benämningen tidrum används för att beskriva den temporalt och spatialt 

avgränsade rymd som studeras och/eller visualiseras i en tidsgeografisk 

studie. Tidrummet innehåller en tidsdimension och en rumsdimension, 

ofta visualiserade i vad som på engelska kallas för TimeSpaceAquarium.80 

                                                 
80 Se tillexempel Mei-Po Kwan (2003). 
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Jag har översatt den engelska termen till tidrumsakvarie. Jag kommer att 

tala vidare om denna typ av visualisering nedan. 

 
 

2.3 De tidsgeografiska modellerna 

Förutom den tidsgeografiska begreppsapparaten innehåller perspektivet 

också en stor mängd visuella komponenter. Jag har valt att i denna 

uppsats avgränsa mig till några av de mest centrala för tidsgeografin. 

Nedan kommer jag kort att redogöra för dem. I diskussionen som följer 

senare i uppsatsen kommer jag bland annat att problematisera dem och 

deras relation till de tidigare beskrivna begreppen. 

 
 

2.3.1 Individbana 

Individbanan beskriver en individs trajektorie genom tid och rum. Den 

kan ha två eller flera dimensioner beroende på inom vilken grafisk modell 

den presenteras. Individbanan är en av hörnstenarna i tidsgeografiska 

metoden och den kan representera allt ifrån en mänsklig individ till ett 

föremål eller en aktivitet81. Individbanan beskriver ett objekts rörelse 

genom olika platser under olika tidsrymder. Precis som geografer är vana 

vid att arbeta med kartografisk representativitet kan individbanan sägas 

vara en karta över en individs förflyttningar och tidsanvändning. Figur 1 

(se nedan) visar ett exempel, hämtat ur Kajsa Ellegårds kompendium 

”Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändringar”.82  

 

Bilden representerar herr Perssons genomförande av projektet Gå och 

Handla. Tiden ligger längs med Y-axeln och kartan i bottenplanet visar de 

platser som herr Person reser mellan och spenderar tid vid. Den bana som 

längs med tidsaxeln beskriver herr Perssons projekt är det som inom 

                                                 
81 Individbanan kan också användas för att representera grupper av individer, men för att inte röra ihop begreppen 
bortser jag från detta här. 
82 Kajsa Ellegård (1990) sid 11. 
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tidsgeografin kallas individbana. Detta är ett mycket enkelt exempel, för 

mer detaljerad genomgång av individbanans olika möjliga utseenden se 

tillexempel Ellegård 199083, Carlestam och Sollbe 199184, Lenntorp 197785. 

Individbanan har tidigare använts uteslutande för att studera händelser 

som redan ägt rum, till exempel i insamlade datamängder eller genom 

simulerade rörelsemönster. I och med datorgrafikens möjlighet till 

realtidsanimering av datamängder har detta förändrats och individbanan 

kan idag användas för att studera resultat av simuleringar eller 

realtidsuppmätt data från befolkningars rörelser. Mer om detta i stycket 

om tidrumsakvarier nedan. 

 

 
Figur 1 – Exempel på en enkel individbana, det geografiska rummet representeras i bredd och djup, tiden illustreras 

längs höjdaxeln. 

 

                                                 
83 Ibid. 
84 Torsten Hägerstrand Om Tidens Vidd och Tingens Ordning, (1991), i: Carlestam och Sollbe (1991). 
85 Bo Lenntorp A time-geographical approach to individuals’ daily movements, (1977) 
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Till individbanan hör också en uppsättning ”elementarhändelser”86. Med 

hjälp av dessa elementarhändelser kan enklare situationer utmed 

individbanan beskrivas. I Figur 2 visas några exempel på sådana 

elementarhändelser och symboler som används för att representera dem i 

de tidsgeografiska diagrammen. 

 

 
Figur 2 – Exempel på elementarhändelser med vars hjälp händelser utmed individbanan kan illustreras. 

 
 

2.3.2 Tidrumsakvarie 

För att representera tidrummet grafiskt används vad som på engelska 

kallas ett Timespace-aquarium. Det finns ingen bra svensk översättning 

men jag har valt att kalla det för ett tidrumsakvarie. Tidrummet liknar 

individbanans grafiska modell, men med skillnaden att den nu presenteras 

i ett tredimensionellt rum. Denna visualiseringsmodell har från början 

inom tidsgeografin främst använts som hjälpmedel för att förklara själva 

konceptet bakom den tidsgeografiska metoden. Först på senare tid har det 

också börjat användas som ett analytiskt verktyg. Genom att placera 

individbanor och prismor i en tredimensionell avbild av den miljö de är 

hämtade ur blir samband mellan tidrummets spatiala konfiguration och 

                                                 
86 Kajsa Ellegård (1990) sid 15. 
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existenters rörelsemönster tydligare. Att man först på senare tid börjat 

använda tidrumsakvariet för analys och presentation av konkreta resultat 

kan möjligtvis bero på att de tekniska begränsningarna varit för svåra 

tidigare. Ett intressant exempel på omsättandet av moderna 

datainsamlingsmetoder i kombination med tidrumsakvariet är Mei-Po 

Kwans studie av etniska gruppers rörelsemönster i Portland, USA.87 

Hennes visualiseringar utgör ett mycket tydligt exempel på hur ett 

tidrumsakvarie kan se ut. Bo Lenntorp har skapat förlagan. I artikeln A 

time-geographic simulation model of individuals activity programmes 

presenterar han en skiss av ett liknande tidrum.88 Båda exemplen 

presenteras i figurerna nedan. 

 

 
Figur 3 – Bo Lenntorps visualisering av tidrummet från 1978. 

                                                 
87 Mei-Po Kwan (2003), kap 3. 
88 Bo Lenntorp A time-geographic simulation model of individual activity programmes, (1978) i: Timing Space and 
Spacing Time vol2: Human activity and time-geography, (1978), sid 164. 
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Figur 4 – Mei Po Kwan’s visualisering av tidrummet från 2003. 

 

2.3.3 Prisma 
Prismamodellen, som visas i Figur 5 och 6, används inom tidsgeografin för 

att beskriva hur det spatialt tillgängliga rummet, till exempel det fysiska, 

är nåbart för en befolkning vid en viss tidpunkt. Från Nu-punkten 

expanderar ett prisma vilka anger begränsningar för hur långt 

befolkningen kan röra sig i det fysiska rummet eller hur stort ett tillstånd 

kan förändras, inom en viss tidsrymd. Tidsgeograferna kallar den yttersta 

kanten på prismat för möjlighetshorisonten. Modellen tar hänsyn till vilka 

fortskaffningsmedel eller andra verktyg som står till befolkningens 

förfogande. Om vi enbart studerar vilka delar som är nåbara utifrån 

tillgänglighet av fortskaffningsmedel och dylikt, får vi bara ett halvt prisma 

som i den första figuren. Inom tidsgeografin måste hänsyn också tas till 

den tidsbudget en befolkning förfogar över. Det är rimligt att anta att 

dygnet är lika långt för samtliga delar av en befolkning, ner till enskilda 
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individer är det fortfarande tjugofyra timmar som gäller som begränsning. 

Om vi däremot studerar enskilda projekt som drivs av en befolkning 

kommer situationen att se annorlunda ut. I herr Perssons projekt som vi 

tidigare använt som illustration finns ett återvändande med i projektets 

beskrivning. Om vi antar att herr Persson måste hinna resa till affären, 

uträtta sin ärenden och därefter återvända inom den tidsrymd som hans 

individbana anger, begränsar detta hans möjligheter att välja butik. Hans 

prisma sluts då genom att vi, som i Figur 6, kan ange när han måste 

återvända till sitt hem. I denna ekvation tas alltså hänsyn till tre 

tidsrymder. Resan till butiken tar en viss tid, att uträtta ärenden en annan 

och slutligen resan tillbaka till hemmet. Prismat kan användas till att 

representera både fysiska, socioekonomiska eller kulturella begränsningar 

i tidrummet. 

 

Figur 5 - Prismat börjar vid nu-punkten och beskriver den 
möjlighetshorisont som individen upplever vid denna punkt. 

Figur 6 – Det slutna prismat visa en möjlighetsrymd där även 
individens framtida aktiviteter kan utgöra begränsningar. 
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2.3.4 Uppsatsens utgångspunkt 

Jag har ovan tagit upp och förklarat några av de centrala begreppen och 

modellerna inom tidsgeografin. Urvalet är baserat dels på de mest 

väsentliga delarna av tidsgeografin men också på de komponenter som jag 

valt att studera närmare i denna uppsats. Begreppen och modellerna kan 

sägas relatera till varandra så som illustreras i nedanstående figur. Detta 

är en förenklad bild av tidsgeografin, men den visar på ett överskådligt sätt 

den struktur som jag utgått från i uppsatsen. I diskussionerna som följer 

kan denna figur tjäna som stöd för att förstå kopplingen mellan 

tidsgeografins verbala och grafiska notation. 

 

Figur 7 – Bilden är en illustration av den modell av tidsgeografin som uppsatsen utgår från. Förhållandet mellan verbal och grafisk 
notation visas liksom de olika upplösningar som metodens komponenter korresponderar mot. 
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2.4 Diskussion kring representativitet och begrepp 

Ett av tidsgeografins huvudsakliga syften är och har alltid varit att finna en 

representationsmodell som utan att förlora detaljrikedom, upplösning 

eller tids och rumslig kontextualitet, förmår visa aktiviteter, kopplingar, 

restriktioner, rörelser och samband. Målet är att skapa en generell modell 

av det fysiska tidsrummet inom vilken människor och objekt kan 

representeras utan att falla tillbaka till förenklade aggregat av olika slag. 

1974 ställde Torsten Hägerstrand upp följande fyra kriterier för att en 

sådan modell skulle anses lyckad: 

 

1.  Det ska vara lätt att förstå vad avbildningen korresponderar till i 
verkligheten. 

2.  Avbildningen ska vara generell och kunna appliceras på ett vitt 
spektra av studier. 

3.  Avbildningen ska göra det möjligt att ställa frågor till materialet 
som inte kunnat ställas utan en grafisk representation. 

4.  Avbildningen ska medge slutsatser och kalkyler vilkas 
verklighetstrogenhet inte behöver verifieras med observationer.89

 
 
De här utgångspunkterna kommer att återkomma genom de följande 

teman som ska diskuteras i denna del av uppsatsen. Jag kommer inte att 

konsekvent jämför huruvida de visualiseringsmodeller som idag 

praktiserar lever upp till dessa kriterier, det skulle vara att utgå från att en 

sådan ambition var gemensam för alla tidsgeografer, vilket inte är sant. De 

kommer istället att fungera i samklang med de vetenskapsteoretiska 

perspektiv som presenteras under varje tema. 

 
De traditionella kartorna inom geografin representerar ett utsnitt i tiden, 

ett ögonblick av skeenden som frusits och omvandlats till kartans 

symbolspråk. Den skapar därför anser tidsgeograferna, bara ett mycket 

begränsat utrymme för representation av mobilitet hos de avbildade tingen 

och platserna. Detta har lett till utvecklingen av de visualiseringar eller 

representationer som nedan ska diskuteras. Diskussionen har här  

                                                 
89 Torsten Hägerstrand Tidsgeografisk beskrivning, syfte och postulat, (1974), sid 88. 
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tematiserats och för igenom dessa teman fram olika teoretiska perspektiv 

på den tidsgeografiska metodens praktik, kopplat till visualiseringarnas 

utformning. Genom fyra stycken avgränsade perspektiv eller teman 

belyses olika sätt att avtäcka återkopplingen mellan tidsgeografins 

metodologiska utveckling och dess grafiska representationer. 
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2.4.1 Ontologiska överväganden 

Tidsgeografins ontologi90 beskrivs ofta av tidsgeografer med hjälp av 

Torsten Hägerstrands egna metaforer som väv, partitur eller diorama.91 

Dessa metaforer används för att förmedla idén om tingens och tidens 

sekventiella utbredning i tid och rum. Den grundläggande tanken att 

fenomenens följd i och avstånd till varandra är de variabler som utgör den 

faktiska världen är central för den tidsgeografiska världsuppfattningen. 

Mänskliga aktiviteter och föremåls resor genom tidrummet, anser man, 

följer ofta generella banor vilka kan studeras och klargöras. Detta leder till 

att tidsgeografins ontologi blir fysikalistisk till sin natur. Endast det som 

uppträder fysiskt och materiellt i världen uppmärksammas.92 Denna 

fysikalistiska ontologi reflekteras också i en strävan efter fysisk realism. 

Tidrummets komponenter beskrivs i ”reala termer” och inte med den typ 

av abstrakta begrepp som är vanliga inom statistiken. Detta är ett resultat 

av att varje existent i tidrummet återges som en suverän enhet. Varje 

människa i diagrammet har sin egen individbana, varje föremål sin egen 

trajektoria genom världen. Det finns också en ambition att återge den 

geografi där populationer av individer och föremål befinner sig och 

genomför sina aktiviteter så korrekt som möjligt93, det ska inte behövas 

någon översättning mellan den spatiala konfiguration som presenteras i 

visualiseringen och den verklighet som representeras. 

 

Tiden. 

Tidsgeografins ontologi kan beskrivas som 3 olika dimensioner, tid, rum 

och tidrum.94 Tillsammans utgör de en helhet som det tidsgeografiska 

perspektivet studerar och förhåller sig till. Torsten Hägerstrand har i flera 

                                                 
90 En ontologi beskriver vad som anses existera i en bestämd världsuppfattning, hur tid och rum samt dess inneboende 
komponenter är beskaffade. 
91 Se till exempel det urval av Torsten Hägerstrands texter som presenteras i Carlestam och Sollbe (1991), bland annat 
Tidsgeografi, tidigare opublicerad sid. 139,141. Även Åquist (1992), sid 22. 
92 Åquist (1992) sid 28, Ellegård Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändringar (1990) sid 1. 
93 Se Torsten Hägerstrands kriterier för en framgångsrik representation ovan. 
94 Eller som 2 rumsdimensioner + 1 tidsdimension = 3 dimensioner. 
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artiklar diskuterat sin syn på tiden, både generellt och hur den bör 

behandlas inom tidsgeografin.95 Han skiljer i huvudsak på två tidsskalor 

som samexisterar, den symboliska tiden och den inneboende tiden.96 Den 

symboliska tiden representerar tiden begreppsliggjord i form av till 

exempel klockslag. Symbolisk tid är den tiden vi upplever som ett ständigt 

flöde omkring oss. Olika kulturer har olika metaforer för att tala om och 

beskriva denna tid, vanliga uppfattningar är till exempel den linjära eller 

den cykliska tiden. Den inneboende tiden å andra sidan är den tid som 

olika aktiviteter, verksamheter och projekt kräver för sitt genomförande. 

Att gå till jobbet är en aktivitet som har en viss inneboende tid beroende av 

hur snabbt man går, hur långt det är till jobbet samt hur många gånger 

man tvingas stanna upp. Också materiella föremål och individer har sin 

egen inneboende tid i form av livslängd.97 Inom tidsgeografin är man 

främst intresserad av att studera den inneboende tidens karaktär och 

mekanismer. De olika aktiviteternas och existenternas inneboende tid, 

utgör tillsammans den ”väv” som beskriver en populations eller en enskild 

existents individbana. Att man på detta sätt väljer att fokusera på 

företeelsernas utbredning och tidsmässiga anspråk, innebär att 

individernas subjektiva uppfattning av tidens gång samt uppdelning i 

aktiviteter lämnas utanför. Detta kan visa sig problematiskt, bland annat 

eftersom somliga tidsgeografer98 betonat vikten av att subjektens 

tidsuppfattning inte bör gå förlorad i studier, vilket ska diskuteras i nästa 

tema. Tiden betraktas också som en resurs som avgör vilka projekt som är 

genomförbara. Varje aktivitet och rörelse kräver ett visst tidsutrymme, 

vilket gör att konkurrens mellan olika projekt uppstår. Varje individ måste 

själv prioritera vilka aktiviteter och verksamheter som ska få företräde 

framför andra. På så sätt blir tidsanvändningen ett nollsummespel, där 

tiden som resurs inte alltid räcker till, menar man. Att anpassa sina 

                                                 
95 Se till exempel Torsten Hägerstrand Tidsgeografi i Carlestam och Sollbe (1991), What about people in Regional 
Science? (1970)  
96 Torsten Hägerstrand Time and Culture (1985) 
97 Ibid. 
98 Bland annat Kajsa Ellegård, se nästa kapitel. 
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aktiviteter efter mest effektiva tidsanvändning blir därför ett självändamål 

menar Torsten Hägerstrand, och säger samtidigt att det är just denna 

tidsekonomiska handlingsram som styr stora delar av den tekniska 

utvecklingen i samhället. 

 

 

 

Rummet. 

Rummet, liksom tiden, utgör i den tidsgeografiska ontologin både en 

resurs och en begränsning. Existenternas rörelsemönster och handlingar 

menar man måste anpassas efter rummets konfiguration, vilket alltså 

innebär att en individ inte kan förhålla sig till sin yttre omgivning hur som 

helst. Enligt det tidsgeografiska perspektivet kan vi som människor till 

exempel inte röra oss obehindrat i en stadsmiljö, utan måste ta hänsyn till 

hur vägnätet ser ut, hur byggnader placerats samt var broar över 

vattendrag uppförts. Ett tunnelbanetåg måste på samma sätt följa ett 

nätverk av spår och kan på grund av sin utformning inte avvika från detta 

medium. På samma sätt är rummet en resurs om vilket vi ständigt 

förhandlar när vi försöker realisera våra projekt.99 Varje utförd aktivitet 

kräver ett visst utrymme, antingen genom att vi måste befinna oss på plats 

eller genom att processer vi startar fortsätter kräva utrymme på egen 

hand. Detta första förhållande kan exemplifieras genom en bilkö vid 

rusningstimmarna i en storstad, det andra genom en så vardaglig aktivitet 

som att starta en tvättmaskin. Återigen ser vi alltså hur tidsgeografins 

fysikalistiska ontologi gör sig påmind. Rummet antar en självständig 

existens oberoende av individernas perspektiv och uppfattningar av 

detsamma. Detta innebär i sin tur att den gestaltning av rummet som 

används i visualiseringen av tidsgeografiska data antar en objektifierad 

karaktär. Rummets konfiguration måste ”standardiseras”, avbildas enligt 

en objektiv inmätning, med hjälp av till exempel kartor eller fotografier. 

                                                 
99 Torsten Hägerstrand Tidsgeografi i: Carlestam och Sollbe (1991) sid 134. 
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Tidrummet. 

Tidrummets konfiguration utgörs alltså enligt den tidsgeografiska 

ontologin av inneboende tid manifesterad i projekts och livslängders 

tidsanspråk, och en objektiv, fysiskt realistisk rumsuppfattning.  Detta 

anser jag reser frågor som pekar på inneboende paradoxer i den 

tidsgeografiska ontologins utformning. Att man å ena sidan uteslutande 

arbetar med det som fysiskt manifesterar sig i rummet100, och å andra 

sidan erkänner individers ambitioner och syften101 som en av de variabler 

vilka styr existenternas prioriteringar, innebär att en del av de processer 

vilka ger uttryck för den tidsgeografiska modellens restriktioner102 inte ses 

som en del av ontologin. Att tala om individuell ambition och ett personligt 

syfte, utan att erkänna att dessa i alla fall delvis utformas baserat på 

subjektiv tid- och rumsuppfattning reducerar människorna till robotar 

vilka kan förutsägas efter enkla programförklaringar.  

 

Detta har också påpekats av bland annat Günther Beck. I en artikel från 

1981103 kritiserar han kulturgeografin för att förväxla det människor 

faktiskt gör (vilket blir uppenbart i modellen) med vad de egentligen vill 

göra (vilket alltså också är en del av modellen, men inte ges något 

utrymme i ontologin). Ann-Cathrine Åquist104 har tolkat Torsten 

Hägerstrands artikel Diorama, Path and Project,105 som att han lyckas 

parera detta problem, eftersom man i tidsgeografin enligt denna text tar 

utgångspunkt i studiet av individers möjlighet att genomföra tänkta 

projekt, och inte i efterhand konstruerar restriktioner för dessa 

möjligheter efter iakttaget beteende. Det vill säga, först formuleras 

hypotetiska restriktioner, därefter verifieras dessa mot iakttaget beteende. 

Efter denna tolkning kvarstår dock frågan om den objektifierade 

                                                 
100 Se ovan. 
101 Kajsa Ellegård Att fånga det förgängliga, (1994), sid 8. 
102 Se ovan. 
103 Günther Beck Zur Theorie der Verhaltensgeographie, (1981) 
104 Åquist 1992 sid 56. 
105 Torsten Hägerstrand Diorama, Path and Projekt (1982) 
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visualiseringen kan svara på en fråga som grundar sig i en subjektiv 

världsuppfattning hos studieobjekten. 

 

I tidsgeografin kan man finna flera exempel på vikten av att subjektiva 

åskådningar och uppfattningar vägs in i den tidsgeografiska modellen, 

även om detta aldrig tematiserats i diskussuiner rörande de 

tidsgeografiska visualiseringmodellerna. Att hänsyn tas till individers 

ambition och vilja, samt att den subjektiva tidsuppfattningen bibehålls i 

tidsgeografiska studier har jag redan påpekat, men vad händer när denna 

subjektivitet ska visualiseras i en modell som utgår från en fysikalistisk 

ontologi? Finns det ett samband mellan avsaknaden av ovanstående 

tematisering och bundenheten till visualiseringarnas begränsningar att 

gestalta den samma? Tidsgeografin innehåller också andra abstrakta 

begrepp som blir problematiska när de ska föras in i en fysikalistiskt 

realistisk modell. Restriktionerna som jag beskrivit tidigare106 vilka kan 

bestå av både konkreta begränsningar som framkomlighet i en miljö, och 

abstrakta begränsningar som moraliska och etiska överenskommelser eller 

institutionella maktsfärer utgör ett liknande problem för visualiseringarna. 

Även de abstrakta restriktionerna kan anta samma fysiska form som 

avsaknaden av en dörr mellan två byggnader eller en bro mellan två 

stränder. Problemet förstärks ytterligare av att prismamodellens107 

utformning inte innehåller några inbördes skillnader i sin grafiska 

notation för att visa vilken typ av restriktion det handlar om. Detta visar på 

problemet med att införa representationer av abstrakta fenomen i en 

fysiskt realistisk visualisering. Vi ska återkomma till detta problem senare i 

uppsatsen, låt oss tillsvidare bara konstatera att strävan efter fysisk 

realism i en representation av ett dynamiskt tidrum vilket dessutom tar 

hänsyn till subjektiva världsåskådningar kan leda till paradoxala 

konsekvenser. 

 

                                                 
106 Se ovan. 
107 Se ovan. 
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Vi ska gå vidare och diskutera avsaknaden av ett ”inifrånperspektiv” med 

utgångspunkt bland annat i den kritik som riktats från fenomenologin och 

etnometodologin. 

 

2.4.2 Fenomenologisk kritik 

Tidsgeografin har ofta kritiserats för sin avsaknad av ett 

”inifrånperspektiv”. Individens eller befolkningens egen upplevelse av sin 

omvärld, både rumsligt och temporalt, ges inget utrymme i den 

tidsgeografiska metoden hävdar bland andra Courtice Rose108 och Tora 

Friberg.109 Enligt Rose finns det uppenbara fördelar med att arbeta med 

flera parallella tidsuppfattningar istället för att, som hon tolkar 

tidsgeografin, låta en tidsuppfattning utgöra ramen för samtliga individers 

handlingar. Friberg, som praktiserat tidsgeografin i en studie om kvinnors 

vardag säger att tidsgeografin begränsat henne till ett outsider-perspektiv, 

medan hon själv söker ett insider-perspektiv genom sitt empiriska 

material. Trots att individen och tinget oftast stått i fokus för 

tidsgeografiska studier och representationer har mycket lite hänsyn tagits 

till dess subjektiva omvärldsuppfattning vid utvecklandet av de 

tidsgeografiska modellerna. Anne Buttimer, med bakgrund inom 

fenomenologin har bland annat sagt att den tidsgeografiska modellen 

påminner henne om en dance macabre där människan som subjekt är 

utelämnad.110  

 

Tidsgeografin har aldrig haft en uttalad ambition att inkludera ett 

inifrånperspektiv vare sig i metoden som praktik eller i sina 

visualiseringar, men genom det sätt som metoden praktiserats i flera 

studier, till exempel Kajsa Ellegårds forskningsarbete kring 

vidareutvecklandet av en metod för beskrivning av vardagslivets 

                                                 
108 Courtice Rose “Reflections on the notions of time incorporated in Hägerstrand’s Time-Geographic Model of 
Society”, (1977) 
109 Friberg, Tora “Kvinnors Vardag”, (1990) 
110 Buttimer, Anne ”The Practice of Geography”, (1983) 
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komposition och komplexitet111 gör det sig ändå påmint. Jag ska diskutera 

problemet med den empiriska basen senare, men låt mig bara kort beröra 

det redan här. I sitt arbete utgår Kajsa Ellegård från tidsdagböcker 

författade av studiesubjekten själva, i form av dagböcker vilka redogör för 

bland annat aktiviteter, sällskap, platser och tidsåtgång. Dessa dagböcker 

tar formen av tabeller i vilka de deltagande individerna själva kategoriserar 

och redogör för sina aktiviteter. Dagboken i sig, med rubriker och fält har 

utformats av Kajsa Ellegård, men det är upp till personerna att själva 

inordna sina aktiviteter under dagbokens rubriker. På detta sätt förs 

individens subjektiva uppfattning av de egna erfarenheterna in i 

materialet. Vilka krav ställer detta på tolkning, på vilket sätt påverkar det 

visualiseringarna som sedan konstrueras på materialet och hur kan vi på 

ett fruktbart sätt problematisera kopplingen mellan individens subjektiva 

erfarenhet och tidsgeografins ambition att konstruera en objektiv modell 

av den fysiska verkligheten? Kajsa Ellegård betonar själv vikten av att 

individens subjektiva tidsuppfattning, och meningskonstruktion kring 

aktiviteter inte går förlorad: 

 

Oavsett i vilken ordning aktiviteter följer efter varandra under vardagen 
har olika aktiviteter olika stort värde för människor. De ingår i 
vardagliga projekt och de kan ha lång tidsutsträckning… eller kort … 
Aktiviteter i vardagliga projekt med både lång och kort tidshorisont 
måste kunna identifieras med den nya metoden. Därför måste man med 
den nya metodens hjälp kunna göra vardagens myller av aktiviteter 
genomskinligt. Man måste kunna identifiera det meningsfulla bakom de 
till synes, och utbrutet ur sina naturliga samanhang, aparta aktiviteter 
som utförs av en människa under en vanlig dag.112

 

och: 

 

Den analytiska och den vardagliga tidsuppfattningen borde därmed 
kunna komplettera varandra. Syftet med en sådan konstruktiv 
tidsuppfattning, bör vara att bibehålla meningsfulla, vardagliga 
sammanhang i tillvaron även när dessa beskrivs vetenskapligt i 
forskningssammanhang. Då kan dessa sammanhang beskrivas, 

                                                 
111 Kajsa Ellegård Att fånga det förgängliga – utveckling av en metod för studier av vardagslivets skeenden, (1994) 
112 Ibid. 
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analyseras och jämföras i förhållande till en kontinuerlig tidsdimension 
och entydiga verktyg används för att hantera tidsbegreppen…113   

 

Kajsa Ellegård strävar alltså efter ett ökat djup i förståelsen av såväl som i 

datans egen komplexitet. Att använda den kontinuerliga, instrumentella 

tidsuppfattningen som en måttstock vid jämförelse är dock inte helt 

oproblematiskt som vi strax ska se. 

 

Om vi utgår från individen till att börja med, har vi alla en subjektiv 

upplevelse av tiden och rummet som omger oss, vilket hjälper oss att 

ständigt navigera och skapa ordning i de många processer, samband och 

begränsningar vilka utgör vår direkta och indirekta omvärld. Vår egen 

kroppslighet inte minst, vilken ofta uppmärksammats av Torsten 

Hägerstrand114, positionerar oss och placerar oss i relation till det fysiska 

rummet och tidens ständiga frammarsch. Den isolerar oss också från alla 

andra människor omkring oss och sluter oss i vår egen subjektiva existens. 

Därför är det rimligt att argumentera att en population av någon storlek 

alltid utgör lika många möjliga omvärldar som individer.115 I varje individs 

eget tidsrum är relationen mellan tid och rum unik. Ett annat begrepp 

inom tidsgeografin är tidsbudget, vilket både tar hänsyn till den mängd tid 

vi som individer har att spendera inom ett avgränsat tidintervall, men 

också hur vi disponerar denna tid till olika aktiviteter.116 Man utgår inom 

tidsgeografin från att alla individers tidsbudget under till exempel ett dygn 

är densamma, nämligen 24 timmar. Oavsett var man lever eller befinner 

sig, oavsett ålder, klass eller kön, har vi alla samma tidsram att inrätta våra 

aktiviteter och projekt inom.117 Detta är ett rimligt antagande om man 

använder ett instrumentellt perspektiv på tiden. Tidsgeografins 

fysikalistiska ontologi har inga problem med ett sådant antagande, och 

förutsatt att vi kan göra en fullständigt objektiv observation av 
                                                 
113 Kajsa Ellegård Olikadant – Aspekter på tidsanvändningens mångfald, (1993) 
114 Se till exempel Likhet och närhet: om geografins ansvar för balansen mellan kunskapsperspektiv (1982) och Påväg 
mot ett integrerat perspektiv (1990) i Carlestam och Sollbe (1991) 
115 Gren, Martin “Time-Geograpgy Matters”, i: “Timespace, geographies of temporality”, (2001) 
116 Kajsa Ellegård Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändrinar, (1990) 
117 Med undantag för 2 dagar, då vi föds eller dör. 
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individernas rörelser och handlingar, kan detta också representeras genom 

en uniform tidsaxel i en visualisering. Problemet som kvarstår blir alltså 

att om observationen av subjektens aktiviteter är subjektiv i sig, erhåller 

observatören, eller den person som senare framställer den visuella 

modellen av det observerade, tolkningsföreträde. Om inte hänsyn till 

subjektiviteten i detta tolkningsföreträde tas föreligger risk att de 

observerade aktiviteterna representeras felaktigt.  

 

Detta reser en rad viktiga problem för den tidsgeografiska 

visualiseringsmodellen, vilken alltid utgår från ett enda tidsrum, en enda 

omvärld. Den flora av subjektiva, individuella tidsrum som individerna i 

den föreliggande empirin fört in i materialet översätts till en abstrakt 

representation, tidrum-akvariet, där endast en tidsdimension och ett rum 

finns att förhålla sig till. Detta gör den tidsgeografiska visualiseringen 

mycket problematisk eftersom dess ambition är just att undvika tid och 

rumsaggregat och istället skapa en modell som i så hög grad som möjligt 

överrensstämmer med den fysiska verkligheten. 

 

Tidsgeografins ambition återigen, är att avtäcka och identifiera 

restriktioner och andra förutsättningar i tidsrummet som styr individens 

möjlighet att genomföra projekt, samt att avbilda dessa i en fysikalistiskt 

korrekt modell118 av verkligheten. Men just i denna ambition uppstår en 

dualitet mellan dessa restriktioners och förutsättningars karaktär, och 

modellens utformning. Att de i många fall är kroppsligt beroende gör dem 

inte mindre subjektivt konstituerade, även i direkt fysiska fall där vi 

kroppsligen inte kan få tillgång till platser, verktyg eller människor.119 De 

förhåller sig alltid till den individuellt upplevda omvärlden, vilken alltså 

inte ges något utrymme i visualiseringen. Om denna subjektiva 

kroppslighet tas till sin yttersta gräns måste vi erkänna att varje 

visualisering med flera individer alltså inkorporerar flera subjektivt och 

                                                 
118 Se modellens kriterier ovan. 
119 Se kapacitetsrestriktioner ovan. 
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kroppsligt konstituerade omvärldsuppfattningar och restriktionssystem. 

Att tvinga in dem alla i samma tidsrum, under förevändningen att detta 

tidsrum är instrumentellt och därmed objektiverat är att göra dem 

beroende av ytterligare en subjektiv omvärld, nämligen observatörens, 

forskarens eller modellkonstruktörens.120   

 

Frågan om en fullständigt objektiv representation är möjlig har på senare 

tid rests inom flera discipliner. Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

kan man till exempel fråga sig om det finns en uniform korrespondens 

mellan språk och verklighet, samt enligt vilka regler och 

överenskommelser översättningen dem emellan görs.121 Också 

kroppslighetens betydelse har uppmärksammats. Kroppen ses inte längre 

enbart som en neutral behållare för mening och kunskap, utan som en 

aktiv deltagare i skapandet och reproduktionen av sådana fenomen. 

Kroppen som en fysisk storhet är alltså en aktiv komponent både i 

upprätthållandet av en fysisk omvärld, men också genom förkroppsligande 

av kunskap och intersubjektiva överenskommelser som ett 

meningsskapande subjekt. Detta innebär alltså att det finns en direkt 

återkoppling inom en och samma fysiska enhet mellan meningsskapande 

och fysiskt konstituerande. Principiellt skulle det första enligt det 

tidsgeografiska synsättet alltså inte skilja kroppen från vilket annat objekt 

som helst i de tidsgeografiska visualiseringarna, men den andra punkten 

tvingar in subjektiviteten i modellen.  

 

Om varje subjekts/objekts trajektoria ska kunna representeras korrekt 

hävdar därför till exempel Martin Gren i sin text ”Time Geography 

Matters”, att varje individbana bör placeras i sitt eget tidsrum, vilket 

avbildar subjektets omvärld så som den tillåts inflytande över subjektets 

restriktioner och möjlighetsrymd.122 Tanken går igen från bland annat Pip 

                                                 
120 Gren, Martin Time-Geograpgy Matters, i: Timespace, geographies of temporality, (2001) 
121 Michael Lynch, Steve Woolgar Representation in Scientific Practice (1990) sid. 73-75 
122 Ibid. 
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Forers text ”Time-Space and Area in the City of the Plains”123, i vilken 

visats att båda illustrationerna i figuren nedan är lika valida som 

representationer av en fysisk verklighet, beroende av vilka aspekter vi 

väljer att fokusera på i vår avbildning. 

 

 

 
Figur 8 – En gatumiljö illustrerad först i faktiskt avstånd, därefter i upplevt avstånd beroende på tid miljön tar att 

passera. 

 

 

Om vi vänder vår uppmärksamhet till tingens och objektens roll och plats i 

tidsgeografiska visualiseringar uppträder en liknande problematik. Det 

kan argumenteras att också tingen lever i sina egna individuella tids och 

rumsligt föränderliga omvärldar. Beroende av dess livslängd, förflyttning, 

mening, och temporala och spatiala relation till individer och andra objekt 

upptar de vid olika tidpunkter olika tidsrumskoordinater, men har också 

en egenkonstruerad omvärld baserad på dess aktuella tillstånd. Även 

landskapet i sig har en egen inneboende ”tidsgeografi”. Dess komponenter 

såsom vägar, broar, byggnader eller åkrar har ett eget tidsrum. Att tingens 

egen ”tidsgeografi” är av stor vikt har påpekats av Torsten Hägerstrand 

bland annat i följande citat: 

                                                 
123 Forer, Pip Time-Space and Area in the City of the Plains, (1978) i: Carlstein, Tommy (Red.) Timing Space and 
Spacing Time, Volume 1 – Making Sense of Time, (1978) 
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Även redskap, material och signaler följer banor i tid och rum … de 
måste naturligtvis ingå i en helt fullständig tidsgeografisk 
samhällsmodell. Individen knyter ju i sin verksamhet i mycket stor 
utsträckning till dessa element.124

 

och: 

 

Det finns ett landskap, som vi inte kan se. Ändå kan vi i vår föreställning 
ge det en besynnerlig realitet av ungefär samma slag som fortsättningen 
på ett schackspel, sedan partiet avancerat ett stycke. Över varje bit mark 
vilar detta osynliga landskap som en förändringsrisk. Vi vet exempelvis, 
att en åkerruta mellan Stockholm och Uppsala … hotas av 
stadsbebyggelse, medan en åkerruta i Småland hotas av granskog.125

 

Att skapa ett enskilt tidumsdiagram som inkorporerar samtliga subjektivt 

konstituerade tidsrum är inte möjligt genom den visualiseringsmetod som 

idag praktiseras inom tidsgeografin. Dess singulära representation av tids 

och rumsdimensionen lämnar inget utrymme för den typen av modeller. 

Istället placeras alltså alla de olika tidsrummen inom en gemensam ram, 

vilken konstruerats av en utanförstående observatör. Men vem är denna 

observatör, enligt vilka processer måste diagrammen tolkas för att bli 

meningsfulla? Som påpekats av Martin Gren har denna roll sällan 

problematiserats126, vi ska därför backa tillbaka några led och ta hjälp av 2 

exempel ur fenomenologin och etnmetodologin för att göra en sådan 

problematisering. 

 

Det första exemplet utgörs av Harold Garfinkels studie av 

sjukhusjournaler som beskriver diagnostiseringen av psykiskt sjuka.127 

Garfinkel påbörjade sina doktorandstudier i mitten av 1940talet under 

ledning av Talcott Parsons. Han valde dock att inte arbeta med den 

strukturfunktionalistiska begreppsapparat som Parsons varit tongivande 

                                                 
124 Hägerstrand, Torsten ”Konturerna av en Tidsgeografisk samhällsmodell” (1970) 
125 Hägerstrand, Torsten ”Vidare mot stadslandskapet”, (1963) i: Carlestam och Sollbe (1991)  
126 Gren, Martin (2001) 
127 Harold Garfinkel Good organizational reasons for ‘bad’ clinical records, (1967) i: Harold Garfinkel Studies in 
Ethnomethodology, (1967 ), sid 186. 
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inom, utan valde istället att fokusera sitt teoretiska arbete på 

begreppsutveckling inom studiet av individens handlande och relation till 

de sociala strukturerna. De tolkningsprocesser som ingår både i vardaglig 

interaktion och i vetenskapligt arbete utgör ett viktigt studiefält för honom 

under denna tid. Garfinkel skriver därmed in sig i den etnometodologiska 

traditionen som just tar form.  

 

I sin studie visar Garfinkel på svårigheterna förknippade med att med 

utgångspunkt bara i journalerna försöka klargöra den process som leder 

fram till behandling av psykiskt sjuka patienter. Efter att ha studerat och 

kodat en större mängd journaler fanns fortfarande stora luckor i 

beslutsförloppet som studien föresatt sig att klargöra. Garfinkel, 

tillsammans med den doktorandgrupp som genomfört kodningen och 

kategoriseringen av materialet gjorde då bedömningen att den bristfälliga 

förståelsen inte kunde avhjälpas genom att förändra kodningsschemat, 

utan beslöt att istället göra just luckorna i materialet till fokus för studien. 

Genomgående för materialet var referenser till olika former av tyst 

kunskap, eller professionell förförståelse genom att delar av beskrivningar 

av tillstånd och symptom utelämnats. Frågan man ställde sig blev då på 

vilket sätt materialet skulle studeras eller tolkas för att de undflyende 

sammanhangen skulle avtäckas. Svaret blev att det var först när man 

förstod den professionella och vardagliga kontext inom vilken journalerna 

skrevs som en korrekt tolkning kunde göras. Materialet, beskrivningarna 

och koderna måste nödvändigtvis korrespondera mot den kunskap som 

delades mellan de som skrev och de som journalerna skrevs för. Först när 

detta samband klargjorts och materialet kunde studeras mot denna 

referensram blev det begripligt. 

 

Utan kommentar tills vidare går vi till nästa exempel, Aaron Cicourels 

studie Theory and Method in a study of Argentine Fertility.128 Cicourel 

                                                 
128 Aaron Cicourel Theory and Method in a study of Argentine Fertility, (1974) 
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studerade i samma miljö som Garfinkel vid University of California i Los 

Angeles under första hälften av 1960talet. Han intresserade sig tidigt för 

studier av den konstruktionsprocess som genom ett samspel mellan 

forskarens och de studerades vardagliga förförståelse och det 

vetenskapliga förhållningssättet leder fram till en tolkning av de studerade 

fenomenen. Med ett särskilt fokus på problematiken vid mätning och 

insamling av data, samt omvandlingen av den samma till ett kodat 

material diskuterar han i bland annat Method and Measurement in 

Sociology129 hur olika nivåer i samhället, tillexempel den institutionella 

och den individuella båda spelar stor roll för förståelsen av ett fenomen, 

men också kräver olika metoder vid insamling och presentation av 

material.130 

 

I den studie som jag ovan hänvisat till omsätter Cicourel flera av dessa 

tankar i praktiken, genom att bland annat vid insamling av intervjuer även 

dokumentera den kontext i vilken intervjuerna genomfördes. Etnografiska 

data i form av miljö, situation osv. användes som tolkningsram vid 

bearbetningen av materialet, tillsammans med forskarens eget sunda 

förnuft. Cicourel visar även hur konstruktionen av ett samanhang utifrån 

enkla tabeller hjälper både forskaren att konstruera sina resultat och 

lekmannen att skapa förståelse för den presenterade datan.  

 

De båda ovanstående exemplen visar tillsammans med den tidigare 

diskussionen om subjektets intrång i den objektiva gestaltningen, på 

vikten av att forskarens och de studerades subjektiva omvärldsuppfattning 

och förförståelse, eller sunda förnuft, erkänns som en komponent i 

konstruktionen av de tidsgeografiska visualiseringsmetoderna. Men även 

på vikten av att detta faktum problematiseras. Fenomenologin och 

etnometodologin reser några av dessa frågor, bland annat genom Cicourels 

och Garfinkels arbete och erbjuder därigenom en möjlig uppsättning 

                                                 
129 Aaron Cicourel Method and Measurement in Sociology, (1964) 
130 Ibid. sid 190 
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verktyg och begrepp för att göra en sådan problematisering. Det 

inifrånperspektiv som tidsgeografin ofta anklagats för att sakna kan enligt 

ovanstående logik hävdas redan vara en del av den tidsgeografiska 

metoden, och det måste i så fall lyftas fram och genomgå en ordentlig 

analys. Ett etnometodologiskt perspektiv skulle innebära att större vikt 

fästs vid forskarens och subjektens egen omvärldsuppfattning och 

vardagskunskap, vilken i sin tur skulle göra den empiriska basen för 

tidsgeografin betydligt mer problematisk. I nästa del ska jag visa på några 

sidor av den problematik som idag föreligger inom tidsgeografin. 

 

 

2.4.3 Den teoriimpregnerade observationen 

Den tidsgeografiska empirin bygger i mycket stor utsträckning på 

observation, antingen direkt genom forskarens faktiska närvaro i 

skeendens absoluta närhet eller indirekt genom informanter som skriver 

tidsredogörelser i form av till exempel dagböcker, och därigenom själva 

”observerar” sina rörelser och handlingar. Att arbeta med observationen 

som primär empiriskt material är förknippat med viss problematik, vilket 

uppmärksammats vid flera tillfällen genom metodutvecklingens historia, 

bland annat av Karl Popper131 och Thomas Kuhn132. Problemet som det 

beskrivs av Popper brukar kallas teoriimpregnerad observation, vilket 

alltså innebär att de teorier vi bär med oss in i en observation bland annat 

riskerar att omedvetet konstruera ett filter för de observerade 

komponenter vi anser giltiga för den aktuella studien. Våra rådande 

föreställningar och förväntningar konstruerar en förväntningshorisont 

omkring oss, vilken anger de yttersta avvikelserna från de förväntade 

resultaten av en observation. 

 

                                                 
131 Karl Popper Conjectures and Refutations, (1989) 
132 Thomas Kuhn De vetenskapliga revolutionernas struktur, (1992) 
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Tidsgeografin innehåller som påpekats inte några försök till teoretiskt 

underlag, utan erbjuder en metod för insamling och presentation av data, 

samt ett ontologiskt perspektiv på omvärlden som kan avtäcka vissa 

kausala, spatiala eller temporala samband. De modeller för presentation 

och visualisering av data som tidsgeografer traditionellt praktiserar 

riskerar dock att orsaka en liknande problematik som den som kort berörts 

ovan. 

 

Problemet med teoriimpregnerad observation reaktualiseras i 

tidsgeografin genom modellernas utformning som given ram för 

inordning, analys och presentation av observerade fenomen. Det som inte 

kan visualiseras i de givna modellerna riskeras att utelämnas ur studier. 

Problemet uppmärksammas av bland andra Ann-Cathrine Åquist133, som 

bygger sin tolkning av problemet på de två definitioner av teoretiskt arbete 

som presenterats av Andrew Sayer.134 Sayer ställer upp två definitioner mot 

varandra, de lyder: 

 

1. Theory as an ordering-framework wich permits observational data to 
be used for prediction and explaining empirical events. 
2. Theory as conceptualization, in which ‘to theorize’ means to prescribe 
a particular way of conceptualizing something.”135  

 

Den första definitionen beskriver teoretiskt arbete som processen att 

placera empiri och data i konceptuella sammanhang där de kan hjälpa oss 

att förklara och förutsäga problem. De begrepp som används i denna 

process för att ordna och kategorisera är definierade från början. I det 

teoretiska arbetet i studien ägnas inget utrymme för begreppslig utveckling 

eller bearbetning. Begreppens mening och innehåll är förgivettagna. 

 

Enligt den andra definitionen är just arbete med den begreppsliga 

utveckling det centrala i teoretiskt arbete. Att låta empirin få inflytande 

                                                 
133 Åquist (1992), sid 67-69. 
134 Andrew Sayer Method in social science, (1984) 
135 ibid, sid 49. 
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över begreppens betydelse och innehåll gör det möjligt att låta studien 

omvärdera och omskapa begreppen så att de bättre tjänar sina syften. 

Begreppsliggörandet av studieobjekten är det primära.136 Enligt Sayer 

präglas också vardagstänkandet av försök till konceptualisering och 

begreppsliggörande, i varje given situation tar vi hjälp av våra erfarenheter 

och kunskaper vilka hjälper oss att kategorisera och förstå våra intryck.137  

 

Även Thomas Kuhn tar upp problemet i sin paradigmteori, där han 

presenterar modellen att etablerade vetenskapliga paradigm påverkar 

observationer och andra former av insamling av empiriskt underlag. De 

allmänt accepterade ”sanningarna” i det för närvarande rådande 

paradigmet som forskningsarbetet befinner sig inom, samt de erfarenheter 

och förväntningar vi bär med oss in i en studie eller ett forskningsprojekt 

tillåts ofta, enligt Kuhn liksom enligt Popper, få inflytande över vad vi 

anser höra till en studie och vara relevant, och vad som faller utanför 

ramen. De inslag i det empiriska materialet som på detta sätt inte platsar i 

vårt teoretiska ramverk riskerar att skjutas åt sidan och inte ges något 

utrymme. Paradigmteorin innehåller dock ett moment som motsätter sig 

denna form av determinism gentemot empirin, nämligen förekomsten av 

anomalier, upptäckter eller inslag i empirin vilka motsätter sig våra 

förväntningar men har sådan tyngd att de inte kan lämnas utanför studien. 

Motsvarande parering kontra determinism finner vi hos Popper i tron på 

forskarens förnuft och möjlighet till anpassning. I följande citat ger han sin 

syn på konsekvenserna av uppkomsten av motsättningar inom 

förväntningshorisonten: 

 

I sådana fall kan de påverka vår förväntningshorisont som explosioner. 
Sådana explosioner kan tvinga oss att rekonstruera eller förändra hela 
vår föväntningshorisont, dvs att vi kanske måste korrigera våra 
förväntningar och bygga upp dem till en sammanhängande helhet.138

                                                 
136 Åquist (1992) 
137 Sayer (1984) 
138 Karl Popper Fornuft og rimelighet som tenkemåte, (1981) Citerad i Nils Gilje och Harald Grimen 
Samhällsvetenskapens förutsättningar, (1992), sid. 90. 
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De tidsgeografiska modellerna, kan man hävda enligt Sayers ovanstående 

första definition av teoretiskt arbete, riskerar att få samma inflytande över 

insamlandet och bearbetningen av empiri som en teoretisk 

begreppsapparat, vilket alltså oreflekterat kan leda till att modellerna 

tillåts stympa och reglera de observationer, empirin, som ligger till grund 

för den fortsatta analysen. Därför är det av yttersta vikt att de visuella 

förklaringsmodellernas lämplighet ständigt utvärderas på samma sätt som 

en begreppsapparat aldrig bör accepteras oreflekterat som adekvat för ett 

teoretiskt arbete. Om denna medvetenhet kring modellernas inflytande 

över empirins karaktär saknas riskerar de att på ett oönskat sätt 

determinera vilket underlag som accepters och vilket som nekas inträde till 

den tidsgeografiska studien. 

 

Just Karl Popper har vid flera tillfällen använts som teoretisk 

utgångspunkt av tidsgeograferna själva, när man reflekterat över den egna 

metoden, dock aldrig i direkt samband med de visuella modellerna.139 Som 

vi sett ovan kan samma utgångspunkt alltså vara fruktbar då vi vänder 

uppmärksamhet från den verbala begreppsapparaten till den visuella. 

 

 

2.4.4 Tekniska överväganden  

Vetenskapliga visualiseringar kräver idag allt mer komplicerade tekniska 

hjälpmedel. Inom naturvetenskaperna har datorgrafiken blivit ett kraftfullt 

och komplicerat hjälpmedel vilket gör att man ofta behöver stor teknisk 

kunskap för framställningen av diagram, animationer eller enstaka bilder. 

Generella programvarupaket har utvecklats vilka gör det möjligt att i viss 

mån utgå från standardiserade dataformat, som via enkla 

användargränsitt kan omvandlas till grafik, men fortfarande lägger just 

                                                 
139 Se till exempel Åsa Westermark Informal Livelihoods: Women’s biographies and reflections of everyday life, (2003), 
sid 90. 
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generaliteteten stora begränsningar på vilken typ av visualiseringar som 

kan skapas.140 Förhållandet mellan de som utvecklar dessa programvaror 

och de forskare som sedan använder dem i praktiken har en lång och 

komplicerad historia som på senare tid rönt stor uppmärksamhet inom 

vetenskapshistoriska studier.141 Genom tidsgeografins historia finns flera 

paralleller till denna historiska utveckling, som vi strax ska se har 

forskarens och teknikerns ömsesidiga förståelse för varandras praktiker 

spelat stor roll för utvecklingen av såväl tekniska hjälpmedel som 

visualiseringar inom vetenskaperna. Jan Golinski tar upp denna relation 

och dess historia inom naturvetenskap i sin bok Making natural 

knowledge.142 Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv diskuterar han hur 

tekniska hjälpmedel och innovationer i form av apparater och maskiner av 

olika slag har påverkat den naturvetenskapliga forskningen. Jag kommer 

delvis att utgå från denna diskussion, men flytta dess fokus något till 

mjukvara istället för hårdvara.143

 

Sedan 1600talet har naturvetenskaperna i allt större utsträckning blivit 

beroende av tekniska hjälpmedel för att överkomma de mänskliga 

sinnenas begränsningar, särkilt i och med utvecklandet av de optiska 

hjälpmedel som fick stort genomslag inom astronomin och biologin. 

Utvecklandet av teleskopet, kikaren och mikroskopet möjliggjorde stora 

framsteg till exempel vid fastställandet av planeternas banor. I och med att 

nya verktyg som termometern och barometern blev oumbärliga för 

korrekta mätningar skapades ett, ibland ömsesidigt, beroendeförhållande 

mellan tekniker och hantverkare som kunde tillhandahålla dessa 

apparater, och de forskare som litade till dem för sitt dagliga arbete.144 

Förhållandet var dock inte oproblematiskt. Hur kunde man till exempel 

                                                 
140 Ett exempel på sådana programvaror är AVS (http://www.avs.com). 
141 Jan Golinski Making natural knowledge, (1998) sid 134. 
142 Ibid. 
143 Det vill säga, jag kommer att diskutera programvaror istället för de konkreta maskiner programvarorna körs på. 
Anledningen till detta är att det ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är mer intressant med utvecklandet av 
programvaruverktyg än elektroniska eller digitala maskiner.  
144 Ibid. Sid 135. 
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garantera att apparater och verktyg framställts korrekt, och hur kunde 

reliabiliteten i resultaten av mätningar verifieras? 

 
De nya hjälpmedlen krävde inte bara tekniskt kunnande för att 

framställas, det praktiska handhavandet av till exempel ett teleskop var 

också en färdighet som måste bemästras. Delvis på grund av behovet av 

dessa färdigheter var därför skepsisen mot den nya tekniker ofta stor i 

början. När Galileo Galilei introducerade just teleskopet reste han därför 

själv till några av sina mest talföra opponenter för att lära dem att själva 

upprepa hans egna observationer. Han lät också skicka runt kopior på sitt 

instrument till möjliga mecenater, med medföljande instruktioner för 

användning. När tilltron till en observations överrensstämmande med 

verkligheten inte längre kunde verifieras blott med de mänskliga sinnenas 

hjälp blev det viktigt att begripliggöra de tekniska hjälpmedlens natur och 

funktion.145

 

Under 17 och 1800talen kom utvecklingen av de vetenskapliga apparaterna 

att institutionaliseras allt mer. Uppfinnandet av nya teknologier, vilka 

senare skulle accepteras som verktyg blev en allt större angelägenhet för 

akademierna och nya fält och discipliner, som var helt beroende av 

tekniska hjälpmedel föddes. Studiet av elektriciteten möjliggjordes och 

inom fält som kemi och biologi spelade de nya redskapen en väsentlig roll. 

Relationen mellan tekniker och forskare stärktes också ytterligare, bland 

annat genom att flera av dessa tekniskt skolade hantverkare började 

marknadsföra och tillverka de nya tekniska genombrotten till en bred 

publik. Med hjälp av såväl vetenskapliga som populära argument blev 

barometrar och andra mätverktyg attraktiva för den övre medelklassen. 

Tillsammans bidrog tekniker och forskare till att sprida den nya tekniken 

till befolkningen. 

 

                                                 
145 Ibid. Sid 136. 
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I och med den industriella revolutionen under 1800talet kom den nya 

teknikens artefakter och kunskap att omsättas i industriell produktion, 

något som ytterligare stärkte banden mellan de båda yrkesgrupperna. Ofta 

etablerades nära samarbeten mellan företag och forskare för utveckling 

och framställningen av specialiserad utrustning. Ett samarbete som ofta 

var nödvändigt för att garantera de tillverkade instrumentens kvalitet. 

Ibland gick detta samarbete så långt att särskilt duktiga hantverkare 

anställdes i laboratorier för att finnas nära till hands. James Clerk 

Maxwell, som ansvarade för Cavendish Laboratoriet i Cambridge sände 

ritningar och instruktioner för framställningen av sina instrument till 

London, men fann snart att tillverkarnas tolkningar av hans ritningar 

ledde till allt för många misstag. Istället anställde han därför 1877 en 

tekniker i sitt eget laboratorium, vilket fyra år senare ledde till att 

Cambridge Scientific Instrument Company etablerades. De tekniska 

framstegen fick också pedagogiska implikationer. Snabbt omsattes de i 

utbildningen och blev en viktig del i träning för studenter. Genom att 

handhavandet av mätinstrument standardiserades kunde de användas för 

att disciplinera studenter i det vardagliga vetenskapliga arbetet.146

 

Den rika flora av tekniska hjälpmedel som utvecklats under de senaste tre 

hundra åren har också hjälpt till att sprida vetenskapliga upptäckter 

mellan institutioner och forskare. Genom att framställa instrument som 

kan reproducera experimentella resultat kan framsteg och nya problem 

delas mellan olika forskargrupper. Teknik som möjliggör nya 

frågeställningar kan exporteras, säljas eller delas mellan olika universitet 

och individer. På samma sätt har visualiseringar kommit att bli ett 

modernt hjälpmedel för förståelse av problematiker eller samband inom 

olika fält.  

 

                                                 
146 Ibid. Sid 138 
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De flesta vetenskapliga redskap som idag används inom forskningsarbetet 

har själva börjat sin karriär som studieobjekt. I moderna laboratorier 

liksom tidigare i historien studeras hur egenskaper hos tekniska fenomen 

beter sig under olika former av stimuli, för att senare utgöra kunskapsbas 

för utvecklandet av nya hjälpmedel.147 Den moderna datortekniken är en 

syntes av framsteg inom flera vetenskapliga fält. Elteknisk forskning, 

system och transformteori, psykologi och gränsnittsforskning har alla 

bidragit till den komplexa maskin som idag intagit sin plats på snart varje 

forskares och students skrivbord. Datorgrafiken är inte heller något 

undantag. Experiment med algoritmer för omsättning av 

simuleringsresultat i grafiska artefakter har många gånger kommit att 

utgöra en naturlig och oproblematisk komponent i en sluten programvara. 

Utvecklandet av standardiserade grafikbibliotek som OpenGL, vilka senare 

implementeras av programmerare är ett exempel på en sådan 

utveckling.148Att förlita sig till dessa komponenters funktionalitet innebär 

att man förvandlar verktygen till ett slags svarta lådor, där de inre 

processerna tas för givet och resultaten anses pålitliga. Att konstruera 

modeller och visuella representationer har därför blivit en process som på 

många sätt liknar framställningen av andra former av tekniska hjälpmedel. 

 

Inspirerad av den moderna teknikens möjligheter presenterade Torsten 

Hägerstrand redan 1955 artikeln Statistiska primäruppgifter, 

Flygkartering och ”Data processing”-maskiner.149 I artikeln skriver 

Hägerstrand: 

 

De såkallade ”data processing”-maskinerna har genom elektronikens 
utveckling nu fått en kapacitet, vilken når vida utöver de hittills gängse 
hålkortssorterarna. Inför de framtidsperspektiv som öppnar sig, är det 
inte obefogat att undersöka, hur data bör läggas tillrätta för att kunna 
hanteras av de nya hjälpmedlen med tanke på automatisk kartläggning 

                                                 
147 Ibid. Sid 135. 
148 OpenGL är ett funktionsbibliotek som idag används i de flesta tredimensionella grafiska framställningarna. För mer 
information om detta bibliotek se till exempel http//www.opengl.org eller Francis S. Hill Computergraphics using 
OpenGL, (2001), Prentice Hall, New Jersey USA. 
149 Torsten Hägerstrand Statistiska primäruppgifter, Flygkartering och ”Data processing”-maskiner, (1955) publicerad i 
Svensk Geografisk årsbok, återgiven i Carlestam och Sollbe (1991). 
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och utbredningsanalys med utgångspunkt från statistiska 
primäruppgifter.150

 

Vidare argumenterar Hägerstrand för att användandet av datorer vid 

framställning av kartografiskt underlag för analys av befolkningens 

rörelsemönster och aktiviteter. Han tar också upp och varnar för den 

informationsförlust som kan komma att ske vid övergången från 

”siffermaterial” till grafisk framställning, och att en sådan förlust bör 

kunna undvikas med rätt ikonografi i diagramen.151 Att Hägerstrand på 

detta tidiga stadium var medveten om datorernas potential för 

framställning av visualiseringar är intressant att notera. Sannolikt kom 

hans intresse för datorteknikens utveckling att spela stor roll vid 

utvecklandet av de tidsgeografiska modellerna. 

 

Inom tidsgeografin har modeller ofta utvecklats i dubbelt syfte. Dels för att 

illustrera koncept som ingår i det tidsgeografiska perspektivet152 men också 

för att tjäna som analytiskt instrument.153 De tidiga visualiseringarna 

skapades ofta för hand, tillsammans med illustratörer konstruerade 

forskarna bilder av modeller och illustrationer av resultat. Dessa 

illustrationer var därför av naturliga skäl ofta enkla, och visade sällan 

större datamängder i samma bild. Oftast valdes signifikanta fall ut för att 

illustrera poänger eller relevanta samband. 

 

De flesta tidsgeografiska modellerna har alltså utformats givet de tekniska 

begränsningar som vid tidpunkten för deras tillkomst var rådande. Att 

forskarna varit medvetna om dessa begränsningar belyses till exempel i 

följande citat, hämtat från Bo Lenntorps Paths in space-time 

Environments, där han diskuterar två möjliga sätt att visualisera färdvägar 

i ett vägnät: 

 
                                                 
150 Ibid. sid 2. 
151 Ibid. 
152 Se tillexempel Bo Lenntorps tidrumsakvarie i figur 3. 
153 Se tillexempel Mei-Po Kwans tidrumsakvarie i figur 4. 
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There are major differences between these two versions of the model for 
deriving journeys in a route-net. The great advantage of the first version 
is its rapidity in a simulation. This gives short processing times in the 
computer and contributes to a large flow of activity programmes. Its 
disadvantage lies in the preliminary work with data. As the connections 
have to be unequivocal, it is often necessary to alter and even distort the 
net in the model in relation to its appearance in reality.154

 

Den empiriska datans karaktär har alltså inneburit problem med hänsyn 

till dåtidens datorkapacitet, och man har därför tvingats anpassa modellen 

efter dessa förutsättningar.  

 

Vid formulerandet av den tidsgeografiska metoden var datortekniken ännu 

ung.155 Komplicerad grafik och animering var ännu på experimentstadiet 

och kunde bara beskådas i större laboratorier vilka hade tillgång till med 

tidens mått mätt kraftfulla datorer. De tidsgeografiska modellerna 

konstruerades därför för att vara relativt enkla att framställa för hand, 

eller med simplare mekaniska verktyg med större tillgänglighet. Idag har 

datortekniken, som påpekades i början av texten, blivit såpass kapabel och 

billig att framställningen av tidsgeografiska diagram på digital väg är en 

relativt enkel uppgift. Detta reflekteras också i det faktum att den mesta 

utvecklingen inom tidsgeografisk visualisering hittills handlat om att 

omvandla de befintliga diagrammen till digitala versioner, vilka i somliga 

fall kan manipuleras i realtid. Det vill säga, en användare av programvaran 

kan med enkel interaktion förändra grafikens karaktär medan den finns på 

skärmen.156 Ett problem kvarstår dock. Relationen mellan tekniker och 

forskare fortsätter att göra sig påmind och blir mer och mer komplex 

allteftersom diagrammen blir mer komplicerade. Där man tidigare ofta 

varit beroende av illustratörer växer nu ett beroende fram av 

programmerare och andra tekniskt skolade ”hantverkare”. Liksom de 

naturvetenskapliga forskarna under 1800talet tvingades vända sig till 

                                                 
154 Bo Lenntorp Paths in Spacet-time environments, (1976), sid 50. 
155 Digital Equipment Company’s dator PDP-1, vilken brukar räknas som en av de första kommersiellt tillgängliga 
datorerna, var bara 10 år gammal, den första hemdatorn, Apple 2, skulle inte komma än på 11 år. 
156 För att knyta an till ett tidigare exempel kan vi återigen se på relationen mellan Lenntorps och Kwans 
tidrumsakvarier i figur 3 och 4 ovan. 
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duktig tillverkare av mekaniska och senare elektriska instrument, vänder 

sig tidsgeograferna, ofta verksamma vid samhällsvetenskapliga 

institutioner av olika slag till studenter och forskare på tekniska fakulteter. 

 

Kajsa Ellegård har vid flera tillfällen tagit hjälp av olika tekniker för 

utvecklandet av specialiserade programvaror. Under arbetet med 

utvecklandet av en metod för vardagslivsstudier med ett tidsgeografiskt 

perspektiv, arbetade hon tillsammans med en programmerare för att 

skapa en applikation med vars hjälp empiriskt material i form av 

tidsdagböcker kan kodas och visualiseras i diagramform.157 Ett sådant 

diagram visas i figur 9 nedan. I ett senare arbete har hon, som 

tidigarenämnts, arbetat tillsammans med tekniker från Norrköpings 

Visualiserings och Interaktionsstudio i Norrköping.158 I detta fall har målet 

varit att omsätta erfarenheterna i det tidigare projektet i en applikation 

som dessutom skapar grafik i tre dimensioner, se figur 10. Båda dessa 

projekt reser frågor som knyter an till relationen mellan tekniker och 

forskare. Hur mycket av den tidsgeografiska metoden måste en 

programmerare förstå för att kunna omsätta den i ett digitalt verktyg utan 

att dess vetenskapliga integritet i form av reliabilitet och adekvat 

representativitet går förlorad? Hur viktigt är det att forskaren, i det här 

fallet tidsgeograferna, förstår det tekniska arbetet? Är det nödvändigt att 

även användaren av en sådan programvara som beskrivits ovan är insatt i 

teknikens begränsningar och möjligheter för att kunna evaluera hur pass 

adekvat programmet är? På vilket sätt etableras en mjukvara som ett 

tillförlitligt redskap inom ett fält eller en institution?  

 

 

 
Figur 9 – Kajsas Ellegårds applikation Vardagen, utvecklad vid Göteborgs Universitet. Bild bifogas på separat ark. 

 

 
                                                 
157 Kajsa Ellegård Att fånga det förgängliga, (1994)  
158 Se inledningen. 
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Figur 10 – ActSpace, en programvaraa utvecklad av NVIS i samarbete med Kajsa Ellegård. Bilden visar användarinterfacet till vänster 
där inteställingar för grafiken och urval i databasen görs. Till höger syns en typisk visualisering av ett utsnitt ur datamängden. 

 

 

 

Alla dessa frågor är ett resultat av att teknikens egenskaper vid en viss 

tidpunkt på olika sätt möjliggör och begränsar utvecklingen av hjälpmedel 

och verktyg. Att förstå teknikens egenskaper blir därmed centralt för att 

dissonans inte ska uppstå mellan utvecklingen inom de komplicerade 

apparater och instrument som används inom ett fält och dess övriga 

metodologiska utveckling.   

 

Mei-Po Kwan, som nämnts tidigare i uppsatsen, är verksam vid 

Department of Geography på  Ohio State University i USA. Sedan mitten 
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av 1990talet har hon intresserat sig för nya datorgrafiska metoder för 

analys och representation av olika typer av geografiska data. Hennes 

arbete inkluderar bland annat studier av geografisk visualisering, 

genusgeografi, informationsteknologi, feministisk teori och tidrummets 

tillgänglighet för olika befolkningsgrupper. Tidigt intresserade hon sig 

också för tidsgeografins metodologi, och framförallt dess olika 

visualiseringsmetoder.159 2003 presenterade hon en artikel med fokus på 

ny 3d-grafik och dess implikationer för visualisering och analys av 

geografiska och samhällsvetenskapliga datamängder.160 I artikeln beskriver 

hon hur de tidsgeografiska modellerna tillsammans med moderna 

geografiska metoder (GIS) kan konstrueras som realtidsgrafiska verktyg.  

Hon skriver: 

 

Despite the usefulness of time-geography in many areas of social 
science research, there are very few studies that actually implemented its 
constructs as analytical methods excepts some early attempts (e.g., 
Lenntorp 1976). The limited development of timegeographic methods 
can be attributed to the lack of detailed individual-level data and 
analytical tools that can realistically represent the complexities of an 
urban environment (e.g., the transportation network and spatial 
distribution of urban opportunities). Another difficulty is that individual 
movement in space-time is a complex trajectory with many interacting 
dimensions. These include the location, timing, duration, sequencing, 
and type of activities and/or trips. This characteristic of activity patterns 
has made the simultaneous analysis of its many dimensions difficult 
(Burnett and Hanson 1982). However, with increasing availability of 
georeferenced individual-level data and improvement in the 
representational and geocomputational capabilities of Geographical 
Information Systems (GIS), it is now more feasible than ever before to 
operationalize and implement timegeographic constructs.161

 

Vidare beskriver hon hur olika moderna geografiska hjälpmedel som 

GPS162 och olika mjukvarupaket kan användas för att ytterliga förbättra 

modellerna:163

                                                 
159 För en utförligare beskrivning av Mei-Po Kwans arbete se: http://geog-www.sbs.ohio-
state.edu/faculty/mkwan/Theme/KwanWebCV.html 
160 Mei-Po Kwan (2003) 
161 Ibid. Sid 2. 
162 GPS är en akronym för Global Positioning System, med hjälp av en sändare kan en position platsbestämmas via ett 
globalt nätverk av satelliter.  
163 Ibid. Sid 4. 
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There are several advantages in using GIS-based 3D geovisualization in 
the analysis of human activity patterns. First, since GIS has the capability 
to integrate a large amount of geographic data in various formats and 
from different sources into a comprehensive geographic database, it is 
able to generate far more complex and realistic representations of the 
urban environment than conventional methods. The concrete spatial 
context it provides can greatly facilitate exploratory spatial data analysis 
and the identification of spatial relations in the data. 

 

Det ovan återgivna citatet presenterar ett sätt att närma sig problematiken 

som uppmärksammats av Bo Lenntorp, nämligen möjligheten att korrekt 

återge den fysiska omgivning där en studie genomförts. Som påpekats 

tidigare finns en uttalad ambition inom tidsgeografin att återge det fysiska 

rummets spatiala konfiguration så realistiskt att det utifrån modellen ska 

gå att dra slutsatser som inte behöver verifieras genom observation. Kwan 

antyder att den nya tekniken skulle kunna ta modellerna ett steg närmre 

den visionen, men hon problematiserar inte det faktum att det skulle göra 

modellernas framställning mycket mer tekniskt komplex och krävande. 

Istället talar hon om möjligheterna att anpassa datamängders karaktär till 

befintliga programvaror, utan att erkänna den informationsförlust som 

skulle kunna inträda vid en sådan konvertering:  

 

The main difficulties include the need to convert the activity data into 
“3Dable” formats that can be used by existing visualization 
software…164

 
Second, there is the challenge of converting many types of data into 
“3Dable” formats for a particular geovisualization environment. 
Since every visualization software may have its unique data format 
requirements, and the activity and geographic data currently 
available are largely in 2D formats, the data preparation and 
conversion process can be time consuming and costly. … Future 
research should investigate how the effort and time spent on data 
conversion could be reduced when data from various sources are 
used.165

 

                                                 
164 Ibid. Sid 9. 
165 Ibid. Sid 11. 
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Att på detta sätt låta verktyg som delvis utvecklats i ett annat syfte än det 

tidsgeografiska påverka vilket sätt datamaterial samlas in och formateras 

på tar oss tillbaka både till frågeställningen om tekniken som determinant 

för möjliga studier, men också till relationen mellan tekniker och forskare. 

Kwans arbete är ett intressant exempel på hur teknikens utveckling kan 

komma att påverka tidsgeografins modeller i framtiden. 

  

Det tidsgeografiska exemplet har visat oss att om inte den tekniska 

mognaden hos forskaren motsvarar den hos tekniken med vilken 

visualiseringarna genomförs riskerar de att fastna i en tekniskt omogen 

fas, där deras fulla potential aldrig utforskas, istället reproduceras gamla 

visualiseringstekniker och modeller, vilka är anpassade till en omogen 

teknik och därför lägger begränsningar på metodens utveckling. Om ett 

fält, liksom tidsgeografin, ska kunna integrera ett visuellt språk i sin 

begreppsapparat måste detta visuella språk hållas lika uppdaterat som 

metoden i övrigt, annars finns allvarliga risker att nya upptäckter inom 

metoden aldrig omsätts i praktiken, eftersom man saknar de nödvändiga 

analys- och presentationsredskapen. Att medvetet arbeta med och 

problematisera både tekniken i sig, men också relationen mellan forskare 

och tekniker blir därmed essentiellt för att undgå behovet av att göra 

programmerare av samhällsvetare och tvärtom. Att dessutom vara 

medveten om den konverteringsprocess som måste genomgås om ett 

befintligt verktyg ska tillåtas styra utformningen på den insamlade datan 

är också essentiellt för att undvika att modellernas utformning ska ta 

kontrollen över vilken typ av studier som ska anses möjliga. 

 

Kwans och Golinskis arbete har onekligen visat på en stor potential i 

moderna visualiseringstekniker, men också på flera av de risker som måste 

tas i beaktande om tekniken ska kunna inkorporeras i en befintlig metod.  
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2.5 Resultat 

Tidsgeografin är i mångt o mycket ett humanekologiskt perspektiv, i 

betydelsen att det är i den ekologiska relationen mellan människan, 

naturen och tekniken som en sann förståelse av det mänskliga handlandets 

orsak och konsekvenser, samt hur detta handlande begränsas och påverkas 

av de båda andra faktorerna, kan förstås. Detta kommer inte fram 

ordentligt i de olika visualiseringsmodellerna som traditionellt använts i 

tidsgeografiska studier. Allt för ofta är individen isolerad, liksom 

projicerad på den materiella verkligheten, vilket leder till att samspelet 

mellan existenter och omgivning inte kan kommuniceras tydligt, inte 

heller kan dessa samband analyseras fullständigt förrän dessa olika 

perspektiv på de passerade händelserna och rörelserna smälter samman 

till en och samma bild.  

 

Frågan om tidens närvaro i de tidsgeografiska diagrammen är inte heller 

den oproblematisk. Tiden illustreras vanligen i den uteblivna höjdaxel som 

uppstår då det geografiska rummet pressas samman till endast ett 

tvådimensionellt plan. Detta plan är en representation av den verklighet 

där existenterna som studeras tillbringar sin tid. Men trots att vikten av 

fysisk realism så tydligt poängterats under det senaste decenniets 

tidsgeografiska studier, är denna representation fortfarande ett aggregat. 

Fysikaliska kvanta visas i enlighet med sina faktiska förhållanden, men 

den bild av dessa kvanta som visas upp har oftast mer gemensamt med en 

turistkarta än en faktisk modell. I och med den allt större spridingen av 

GPS-teknik inom GIS, samt teknikens mognad erbjuds idag nya 

möjligheter för att skapa fysikaliskt korrekta individbanor över rörelse. 

Som visats i Me-Po Kwans arbete ger detta ytterligare en grad av realism 

till tidsgeografiska diagram. Om man tillexempel jämför Figur 4 och Figur 

11, ser man hur införandet av realistiska rörelsemönster superimposade på 

den faktiska miljö där de uppmätts gör bilderna betydligt lättare att tolka. 

Genom denna teknik görs också bildens representativa dimension något 
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mera transparent. Även modellerandet av den kringliggande miljön som 

individbanorna förhåller sig till underlättas. Man kan om man vill tala om 

GPS-tekniken som ett instrument vilket skapar representationer i samma 

stund som det samlar in data, i motsats till de insamlingsmetoder som 

kräver aggregering av data, förenkling av mönster eller urskiljandet av 

signifikanta fall. Problemet med en sådan utökad fysikalistisk realism blir 

att den subjektiva omvärldsuppfattningen hos individerna som 

representeras riskerar att hamna i skymundan. Som betraktare kan det 

vara lättare att acceptera en mera ”sanningsenlig” avbild av det fysiska 

rummet som ”sannare” och därmed glömma bort att upplevelsen hos de 

avbildade människorna eller objekten kan ha lika höga sanningsanspråk, 

när frågan gäller restriktioner och möjligheter i tidrummet. 

 
 

Figur 11 – Rörelsebanor i tidrummet, uppmätta med GPS-teknik i Lexington, Kentucky, USA. 
 
 
Ovanstående är ett exempel på den typen av problematik som kan 

uppkomma när den tekniska utvecklingen inom ett område med koppling 
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till en vetenskaplig metod utvecklas fortare än metoden i sig. Det vill säga, 

de tidsgeografiska visualiseringarna har inte dragit nytta av den nya GPS 

och GIS tekniken i tillräcklig stor utsträckning, och kanske saknas många 

gånger den tekniska kompetensen för att lyckas med detta. Förhållandet 

mellan tillverkare av visualiseringsredskap eller illustrationer och 

tillhandahållare av information eller data reaktualiseras. 

 

Ytterligare problem med tidrum-akvariet uppkommer då det fysiska 

rummets tidsgeografi ska visualiseras. Att det inte bara är människorna 

och de fabricerade föremålen, skilda från omgivningen, som har en 

tidsgeografi var från början en viktig tanke inom den tidsgeografiska 

modellen. Också det omkringliggande landskapet eller byggnadernas 

rumsliga strukturer hade en konfiguration vilken var föränderlig med 

tiden, sade man. Men denna rummets tidsgeografi tycks aldrig ha 

visualiserats i någon större utsträckning. Tidrums-akvariet lämpar sig 

dåligt, om inte man kan tänka sig att rycka rummets befolkning, objekten, 

ur sin naturliga hemvist och låta dem vandra iväg upp längs höjdaxeln, på 

samma sätt som de mänskliga individerna, men skulle ens detta vara nog? 

Tyvärr har denna tanke inte varit särskilt framträdande inom senare 

tidsgeografiska studier, faktum är att den knappt nämns alls längre. Det är 

de mänskliga individerna, och vid enstaka tillfällen de fabricerade objekt 

som människorna direkt interagerar med, som annekterat det 

tidsgeografiska rummet.  

 

Att det finns ett samband mellan hur tidsgeografin praktiserats som metod 

och dess grafiska representationers utformning anser jag efter denna 

studie vara tydligt. Det sker en återkoppling mellan metodens och 

visualiseringarnas utveckling vilket därmed skulle sätta visualiseringarnas 

status som densamma som vilken annan komponent inom den 

tidsgeografiska metoden. Den grafiska notationen får samma vikt som den 
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språkliga begreppsapparaten, och måste därmed underkastas samma 

kritiska granskning. 

 

I de ovanstående diskussionsdelarna har jag utgått från klassiska 

vetenskapsteoretiska frågeställningar som sedan länge berörts av både 

tidsgeografer själva och dess kritiker. Tidigare har dessa frågeställningar 

använts för att problematisera och analysera metodens vetenskapliga 

kvaliteter. Mitt försök har visat att dessa perspektiv också kan användas 

vid en reflekterande analys av tidsgeografins gestaltande praktik, dess 

visualiseringar. Just de teoribilder som jag berört i denna korta uppsats är 

naturligtvis bara ett axplock av alla de möjliga perspektiv på vetenskaplig 

visualisering som skulle kunna tas upp.  

 

Vi står inför en situation där vikten av den vetenskapliga bilden, inte bara 

som visuell produkt eller presentation av ett forskningsarbete, utan också 

som konkret analytiskt verktyg, blir allt större. Inom samhällsvetenskapen 

kommer dessa tankar att successivt bli allt vanligare, metoder för visuella 

analyser kommer att ges större erkännande och vikt. Frågan som kvarstår 

är naturligtvis på vilket sätt dessa visuella verktyg ska konstrueras, 

utvärderas och praktiseras. Kan vi med hjälp av den klassiska, kritiska 

vetenskapsfilosofin fortsätta problematisera de vetenskapliga metoderna 

när dess karaktär genomgår en sådan förändring? Visualiseringar kommer 

aldrig att erbjuda en ersättning, eller ett nästa steg i en befintlig teoribilds 

utveckling, men de kommer att utgöra ett allt större och viktigare 

komplement. Det är heller inte oproblematiskt att införliva ett visuellt 

tänkande inför sin datainsamling inom någon disciplin. Oundvikligen 

kommer en sådan medvetenhet att få viss inverkar på hur en metod 

praktiseras eller hur en datamängd analyseras. Därför är det också av stor 

vikt att vi lär oss finna och förstå de mekanismer som genom direkt eller 

indirekt återkoppling påverkar både en metods utveckling, dess reliabilitet 

som verktyg och forskarens sätt att praktisera densamma. 
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Tidsgeografin utgör idag ett av de få exempel som sedan sin tillkomst haft 

ett visuellt språk i sin kärna. Genom dess relativt korta historia har 

modeller och visualiseringar spelat en central roll både som analytiskt 

verktyg och som presentation av resultat. Därför får vi under inga 

omständigheter undgå att studera detta exempel inför ett vidare arbete 

med etablerandet och utformandet av samhällsvetenskapliga 

visualiseringsmodeller.  
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3. Reflektion, vidare forskning 
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3.1 Vidare forskning 

I den här studien har jag öppnat upp en rad frågeställningar som kräver 

långt mycket mer arbete än vad som ryms i en magisteruppsats för att 

besvaras. Jag tror och hoppas att jag med denna text i alla fall visat på 

några framkomliga vägar, men arbetet med att hitta en metod för 

vetenskapskritisk granskning av datorgrafisk visualisering kommer att 

kräva betydligt mer tid och arbete. Studier kring representationer i 

vetenskapen, både inom samhällsvetenskapen och naturvetenskapen har 

genomförts vid flera tillfällen166, men ytterligare möda måste läggas på att 

verkligen studera visualiseringarnas representativa och andra 

vetenskapliga kvaliteter, samt att knyta dessa till verbala framstöllningar 

för att underlätta översättningar däremellan. Tidsgeografin är ett bra 

exempel att utgå från, även delar av andra metoder och enstaka studier 

finns att tillgå. Gemensamt utgör detta material en grund för fortsatt 

forskning kring dessa frågor. 

 

Uppsatsen har främst uppehållit sig kring visualiseringar som vetenskaplig 

metod och utvärderingen av desamma utifrån denna ambition. Det vore 

också intressant att studera de visuella artefakterna från detta arbete som 

en populärkulturell förmedlare av vetenskapliga metoder och resultat. 

Finns det en, direkt eller indirekt återkoppling mellan de populära 

bilderna som visas upp i tidningar och TV, och forskarens eller 

illustratörens medvetenhet om att en dag kanske bli publicerad? Kanske är 

det så att vetskapen om att just den visualisering man arbetar med en dag 

kommer att beskådas av tusentals människor, färgar visualiseringens 

utformning. Kanske görs vissa bilder mer visuellt attraktiva än 

informationsrika just för att göra dem slagkraftiga i konkurrensen om 

spaltmetrar eller TV-tid. Den vetenskapliga bilden har sedan mycket länge 

fascinerat allmänheten, kanske genom att man kan ana en slags ”sanning” 

                                                 
166 Se tillexempel Michael Lynch och Steve Woolgar (RED), Representation in scientific practice, (1990) 
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i en vacker men obegriplig bild av en cellkärna, kanske genom sitt anspråk 

på pedagogisk överlägsenhet. Men vad händer när bilder som används 

som analytiskt redskap i vetenskapligt arbete samtidigt ska visas upp i 

massmediala samanhang? Kommer illustratör, översättare mellan den 

vetenskapliga versionen och den publika, att bli allt vanligare i 

forskargrupper och vid universitet? 

 

NVIS i Norrköping har sedan starten haft ett publikt åtagande att öppna 

upp sin miljö för allmänheten. När denna studie skrivs har besökarantalet 

stigit över sex tusen på tre år. De visualiseringar som visas upp i samband 

med besök består både av rena illustrationer av förlopp eller fenomen, 

men också av samma forskningsverktyg som används dagligen av 

medlemmar i gruppen. Kring dessa bilder och animationer måste vävas 

historier som guidar och lotsar besökarna igenom dess många gånger 

komplexa bildspråk. Att studera hur dessa historier skiljer sig beroende på 

bildernas syfte är en intressant upplevelse. 

 

Jag tror att en fullständig analys av den vetenskapliga visualiseringens roll 

som analytiskt verktyg och förmedlare måste ta i beaktande både dess 

vetenskapliga kvaliteter, pedagogiska förmåga och även dess roll som 

opinionsbildare. 

 

Om vi någonsin ska finna en väg att göra modern datorgrafik tillgänglig 

som metod även inom samhällsvetenskapen är det också viktigt att vi 

vidare studerar dess möjligheter att integreras i redan befintliga metoder, 

och kanske ge upphov till nya perspektiv. Två problemkomplex kommer 

att bli avgörande för framgången i den kampanjen. Först måste 

visualiseringarnas vetenskapliga kvaliteter kunna garanteras så långt det 

är möjligt. Denna uppsats är en del i arbetet med att finna en metod för 

just detta. För det andra måste den tekniken bli mera lättillgänglig så att 

forskaren som vill arbeta med datorgrafik inte måste lägga månader på att 
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lära sig programmera eller arbeta med komplicerade programvaror. Inte 

heller ska det vara nödvändigt att ta hjälp av ingenjörer eller professionella 

för att åstadkomma en animation eller en stillbild. Tyvärr kommer det 

sannolikt att ta lång tid innan vi kommit så långt i den tekniska 

utvecklingen att detta problem upphör. Exempel på programvaror finns 

redan idag, som efter en relativt kort introduktion kan omvandla data till 

bilder, men de är sällan eller aldrig anpassade för att arbeta med 

samhällsvetenskapliga datamängder, om en sådan genrealisering är 

tillåten. 

 

Jag är övertygad om att vi inom kort kommer att se hur visualiseringarnas 

roll växer inom flera vetenskapliga discipliner, och det skulle göra mig 

mycket besviken om samhällsvetenskapen stod utanför en sådan 

utveckling. Tidsgeografin har gett oss ett exempel att studera och lära av, 

både i fråga om framgångar och bakslag. Låt oss inte under några 

omständigheter missa den chansen. 

 

3.2 En stund för reflektion 

Under mitt, för en student, relativt långa arbete med tidsgeografin som 

metod har jag fått många tillfällen att fundera och reflektera över det 

komplicerade, nödvändiga och ofta otroligt intressanta arbete som den här 

studien och mitt praktiska arbete på NVIS inneburit. Jag vill ta det här 

tillfället att delge några av de funderingar som visat sig livskraftiga nog att 

fastna i minnet. 

 

Att genomföra en studie som denna innebär, som vilken annan studie som 

helst, naturligtvis vissa svårigheter, men också några problem som jag tror 

är ganska unika för just detta arbete. När jag först intresserade mig för 

tidsgeografin var det mest som ett av de få samhällsvetenskapliga exempel 

som har någon anknytning till modern, datorgrafisk visualisering. Jag ville 
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hitta ett problem eller ett arbetssätt som skulle ge mig möjlighet att både 

utvecklas tekniskt och metodologiskt. Jag var sedan tidigare mycket 

intresserad av naturvetenskaplig visualisering, och hade flera gånger 

slagits av den enorma styrka som jag personligen tyckte mig kunna se i 

detta nya hjälpmedel. Lika ofta hade jag reflekterat över vilken tillit 

forskare, lekmän, studenter och allmänhet har till de visuella artefakter 

som denna nya praktik producerar. Jag började ana att det måste finnas 

ett intressant samband mellan populariseringen av somliga 

forskningsresultat och vissa vetenskapliga framsteg, och de kanaler som 

visualiseringar av desamma spreds. I samma tankebana dök frågorna 

kring avsaknaden av den samhällsvetenskapliga forskningen upp, och jag 

började söka exempel på först populariseringen av samhällsvetenskaplig 

metodologi och forskning, och senare efter gestaltande traditioner och 

visuella inslag i samhällsvetenskapen och humanioran. Resultatet av detta 

sökande var dök nedslående. Mycket få traditioner eller metoder hade ens 

gjort någon ansats till formulering av eller förberedelse för visualiseringar 

som ett inslag i det vetenskapliga arbetet. Med ett undantag. 

Tidsgeografin. 

 

När jag först började arbeta på NVIS hösten 2000 var det dels i syfte att 

handleda och introducera studenter från icke-tekniska utbildningar till 

NVIS tvärvetenskapliga miljö. Men för att ytterligare etablera mig i 

gruppen gavs jag tillfälle att börja arbeta i ett av de redan befintliga 

forskningsprojekt som vid denna tid pågick. Projektet var ett försök att 

omvandla klassiska visualiseringsmodeller från den tidsgeografiska 

metoden till moderna datorgrafiska visualiseringar. Detta blev min första 

introduktion till tidsgeografin och tillsammans med Johan Thörne och 

Kajsa Ellegård arbetade jag under ett år med utvecklandet av den 

programvara som idag går under namnet ActSpace. Under denna tid 

diskuterade jag ofta tillsammans med Kajsa de många intressanta aspekter 

av tidegeografins visuella historia som tycktes erbjuda slutet på mitt 
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sökande efter samhällsvetenskaplig visualisering. Nu hade jag i alla fall 

hittat ett exempel, och även om det inte sedan tidigare använde sig av just 

datorgrafik som hjälpmedel kunde jag själv se till att ett försök i den 

riktningen genomfördes. 

 

Efter ett års arbete lämnade Johan projektet men Kajsa och jag fortsatte. 

Tillägg gjordes och delar av programvaran reviderades och gjordes om för 

att bättre överensstämma med den tidsgeografiska metoden. Matt Cooper, 

som just flyttat från Manchester till Norrköping för att börja arbeta vid 

NVIS, anslöt sig till projektet. Matt, som var betydligt mera tekniskt 

bevandrad i den mjukvara som applikationen fram till denna punkt 

utvecklats, tog över det tekniska arbetet med ActSpace och själv började 

jag arbeta på en ny gren i projektet. 

 

Tidrumsakvariet som sedan mitten av 1970-talet varit en av de viktigaste 

visualiseringsmodellerna inom tidsgeografin hade tidigare lämnats utanför 

projektet eftersom det först och främst illustrerade rörelser i tidrummet 

och inte så mycket visade de enskilda aktiviteterna som Kajsas egentliga 

forskning uppehållit sig kring. Jag ville undersöka huruvida samma 

databas med information som vi använt i ActSpace kunde överföras till ett 

tidrumsakvarie, där en fiktiv geografi kunde hjälpa upp förståelsen för den 

rörelserelaterade data som ingick i projektet. En enkel adaption av Bo 

Lenntorps klassiska illustration, vilken kan ses i Figur X, konstruerades i 

realtidsgrafik, och användaren kunde därmed sätta upp kriterier för urval 

ur databasen och sedan studera detta urval i en interaktiv fiktiv geografi. 

Ett tidigt resultat kan ses i Figur X. Samtidigt med denna utveckling 

började jag även bygga en realtidsversion av prismamodellen som skulle 

kunna integreras med tidrumsakavriet, ett arbete som resulterat i en 

applikation där förhållanden och restriktioner i tidrummet kan ställas upp 

och sedan visualiseras i form av prismor i datorgenererad grafik. Ännu 

finns ingen gemensam modell för dessa tre applikationer, men arbetet 
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fortskrider och jag hoppas inom kort kunna presentera en visualisering där 

både de partikulära aktiviteterna som en individ genomför under en dag, 

de resor som individen företar sig över längre sträckor, samt de 

restriktioner som spelar in både på mikro och makronivå, kan illustreras, 

studeras och analyseras. 

 

En fråga som ständigt oroat mig under detta arbete har varit 

visualiseringarnas reliabilitet och vetenskapliga validitet. Under min tid 

vid NVIS och även i andra sammanhang har jag fått många tillfällen att 

diskutera visualiseringarna inom naturvetenskapen som en metod, som ett 

analytisk redskap i sig och inte bara som en ett sätt att framställa vackra 

bilder eller populärvetenskapliga illustrationer. Att visualisera sin data har 

sedan länge varit ett sätt att skaffa sig en överblick eller kanske ett nytt 

perspektiv på ett allt för komplext bakgrundsmaterial, frågan är om 

särskilt många skulle erkänna visualiseringarna samma status som vilken 

annan vetenskaplig metod som helst. De flesta betraktar dem nog 

fortfarande som ett komplement eller ett tillägg. Själv skulle jag vilja hävda 

att skalan däremellan är gradvis och måste bedömas från fall till fall. Men 

hur utvärderar man i så fall en visualiseringsteknik som metod? Med vilka 

redskap bedömer man dess vetenskapliga kvaliteter? Det var dessa frågor 

som fick mig att börja denna studie, där jag ville treva mig fram längs en 

möjlig väg. Jag hade flera gånger mött den starka tradition av 

självreflexivitet som följer med de flesta tidsgeografiska studier, kanske ett 

resultat av att metoden ofta måste beskrivas då den är obekant för de flesta 

läsare. Denna självreflexivitet hade dock mycket sällan sträckt sig till att 

fundera kring de visuella modeller som praktiseras inom metoden. Sakta 

började jag undra om det fanns något sätt att göra just detta med hjälp av 

de vetenskapsteoretiska verktyg och frågeställningar som så att säga redan 

var bekanta för de flesta tidsgeografer. Om detta var möjligt kanske också 

andra redan befintliga kritiska perspektiv skulle kunna anläggas för att 

utvärdera en visualiseringstekniks lämplighet som vetenskaplig metod. 
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Studien som med detta stycke avslutas är resultatet av detta försök, och jag 

hoppas att det kan inspirerar till vidare arbete med samhällsvetenskaplig 

visualisering. 

 

Det har varit komplicerat för mig att förhålla mig både till mina källor och 

till min egen förkunskap. Jag har till att börja med inte velat kritisera 

tidsgeografin som metod, även om detta i sig hade blivit en intressant 

studie. Jag ville heller inte kritisera dess visuella språk. Snarare ville jag 

klarlägga och diskutera sambanden mellan dess metodologiska utveckling 

och de visualiseringsmodeller som man praktiserat. Det är en svår 

balansgång att inte uppfattas som kritisk eller hyllande i sin text när något 

ska klarläggas och analyseras. Särskilt när man som jag också måste välja 

mellan att antingen skriva som en person som bedriver tidsgeografisk 

forskning, kanske till och med som en tidsgeograf, och att vara en person 

som står utanför metoden och studerar den på avstånd. En tredje väg är 

naturligtvis att pendla mellan dessa två perspektiv, men risken är då att 

läsaren av texten blir förvirrad eller att trovärdigheten blir suddig. 

Avsändaren i ett arbete som detta bör vara tydlig i sina avsikter och sin 

relation till det studerade fenomenet, huruvida jag lyckats med detta 

lämnar jag till dig som läsare att avgöra. 

 

Under hela detta arbete har det varit essentiellt för mig att fördjupa min 

kunskap om den tidsgeografiska metoden för att hela tiden se till att 

adaptionen av dess perspektiv och filosofi inte konstrueras utifrån 

antaganden och felaktiga uppfattningar. Jag har återvänt till dess allra 

tidigaste källor och följt dess utveckling i relation till den 

samhällsvetenskapliga metoden och den vetenskapliga visualiseringen som 

metod. Det finns naturligtvis luckor i min kunskap och som de flesta vet 

har alla former av vetenskapliga arbeten en tendens att ständigt förgrena 

sig och leda in på nya spår. Någon helhetsbild är i de flesta fall mycket svår 

att skapa. Vad gäller källor och bakgrundsmaterial har det mesta skrivits 
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av tidsgeografer själva, ofta i samband med genomförda studier men också 

i rent metodologiskt syfte. Att utgå från tidsgeografins självreflektion, om 

ni tillåter mig att formulera mig på detta sätt, har varit både intressant och 

problematiskt. Intressant eftersom det ger en mycket spännande inblick i 

själva hantverket med utarbetandet av en ny vetenskaplig metod, 

problematiskt eftersom det innebär att jag måste lita till deras eget inifrån-

perspektiv och deras förmåga att beskriva det egna arbetet med denna 

utsikt. Parat med studier av vetenskapsteoretiska metoder och 

frågeställningar hoppas jag ändå ha skapat en trovärdig kunskapsbas för 

att sammanställa denna studie. 

 

Jag hoppas och tror att detta arbete har öppnat upp i alla fall några nya 

tankegångar och problemkomplex, och att det varit inspirerande att ta del 

av. Mycket återstår innan vi får se samhällsvetenskapliga visualiseringar i 

TV’s vetenskapsprogram, men om jag får sia om framtiden kommer det 

kanske inte att dröja allt för länge. Huvudsaken är att vi inte förblindas av 

den nya teknikens möjligheter och bibehåller vårt kritiska perspektiv. Den 

moderna vetenskapliga visualiseringen lovar mycket intressant arbete i 

framtiden, både inom avgränsade discipliner men också som en 

angelägenhet för vetenskapsteoretiska studier i stort. 
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