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FÖRORD 

KAJ S A ELLEGJ\RDS FOR S KNING handlar om att göra vardagen och 
de vardagliga praktikerna förståeliga. Hennes breda engagemang för 
samhällsutvecklingen är märkbart i den tidsgeografiska forskningen, 
i vardagslivet, hushållet, hållbar utveckling, energifrågor i allmänhet 
och i kopplingen mellan vardags- och policynivå. Hon strävar efter att 
öka förståelsen för skärningsytan mellan mikro- och makronivåerna 
och kunskapen kring hur vi människor hanterar vår komplexa vardag. 
Hon återkommer ofta till betydelsen av kunskapen om de handlings
ramar som kringgärdar oss och som begränsar och möjliggör hållbar 
resursanvändning. 

Kajsa Ellegård är professor vid tema Teknik och social förändring 
(tema T) vid Linköpings universitet sedan 1998. Hon disputerade i 
kulturgeografi vid Göteborgs universitet 1983. Som doktorand och 
forskare ingick hon i Torsten Hägerstrands forskargrupp i tidsgeo
grafi vid Lund universitet. Från 1984 var hon verksam som forskar
assistent och docent vid KulturgeogTafiska institutionen, Göteborgs 
universitet och utvecklade den tidsgeografiska ansatsen genom att 
studera allt mellan bilproduktionsprocesser och vardagslivet. Däref
ter blev hennes forskning allt bredare i sina empiriska tillämpningar 
när hon kom tema T. Här har hon även varit en viktig utvecklare av 
forskningsmiljöer och av organisationen Linköpings universitet. 

Kajsa Ellegårds bidrag till den tvärvetenskapliga forskningen och 
undervisningen är viktigt liksom även till den allmänna folkbild
ningen. Essäerna i denna bok återspeglar det breda perspektiv K~jsa 
Ellegård har i sin forskning. 

Boken Sammanvävt - det goda livet i vardags.forskningen knyter an till 
Kajsa Ellegårds arbete för att få ihop perspektiv, metoder och analys
nivåer. Sammanvävd är även hennes egen vardag då hon lyckas hålla 
samman sina olika projekt; de akademiska, organisatoriska och de pri
vata. 

Boken överlämnar vi, kollegor och vänner, som en gåva och hyll
ning i samband med Kajsa Ellegårds 60-årsdag den 15 februari 2011. 

7 





I 

, 

I 
I 

I 
' I 

' I 

I 
I 



• 

--I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 
I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

/ \ 
AP""".,, \ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 



DEN UPPMÄTTA VARDAGEN, ELLER 
DEN SVÅRA KONSTEN ATT 

ORDNA SIN TID 

BoelBerner 

DET V A R M Å N G A I NTRF.SS ANTA SAKER som hände år 1951. Bland 
annat premiärvisades en av de första Husmorsfilmerna, fru Plotter 
och fru Planer. Filmen handlar om vikten av vardaglig ordning och 
reda, planering och disciplin. Under drygt fyra minuter får vi följa 
den unga, virriga fru Plotter samt hennes ordentliga husmorskollega 
fru Planer. fru Plotters tidsgeografiska karta skulle uppvisa ett tydligt 
zick-zackmönster, där hon irrar mellan hemmet och handelsboden. 
Hon tänker baka, men visar sig ha slut på ntjöl och går iväg för att 
handla. Väl framme vid butiksdisken velar hon hit och dit och kan 
inte bestämma sig för om hon också skall köpa majonnäs eller inte, 
till handelsmans och bakomvarande köande husmödrars tydliga irri
tation. När fru Plotter kommer hem upptäcker hon att även sockret är 
slut-vilke t leder till nytt besök i handelsboden. 

Fru Planer däremot är ett mönster av ordentlighet. Hon inventerar 
regelbundet tillståndet i skafferiet, fyller i beställningsblock om de 
varor som saknas, veckohandlar på måndagen och köper allt i stor
pack. Hon "handlar förståndigt", som den uppskattande speakerrös
ten säger, och sparar därmed in både pengar och tio arbetsdagar va1je 
år. Att hon är en mönsterhusmor framkommer även i hennes utse
ende: prydligt förkläde med volanger, hygieniskt uppsatt hår, och så 
bar hon två välartade barn. Fru Plotter, däremot, framställs som lätt 
oansvarig och fåfäng: hon kammar det u tslagna håre t och lägger på 
läppstift innan hon tar sig till affären! Men hopp finns även för henne. 
Fru Plotter skulle verkligen tjäna på att bli en fru Planer - och "hon 
kan ju bli det!" säger den manliga speakern uppmuntrande: "Om hon 
bara tänker först - och handlar sedan!"' 

Att hemmavarande husmödrar, hade en irrationell användning av 
sin tid var ett återkommande tema i de olika slags husmorsfilmer som 
från bö1jan av 1950-talet till 1970-talets mitt visades på biografer över 

1. Filmen diskutnas av Blom (2006). 
Den kan ses på www.ica-historien.sc/Film/?molivid;::::JCAo10003 
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hela landet. 2 Ibland lätt bisarrt, men roande, som i en film från 1950 
( Gno mindre, hinn 11ie1) där en entusiaslisk tjänande ande - "tjänslean
den" - nedstiger till den febrilt irrande hemmafrun på språng mellan 
diskbänk, spis och skåp. I rimmade sentenser lär hon sedan den stres
sade husmodern att planera sin vardag och organisera sina inköp och 
skåpslådor, familjens medlemmar - och sin egen tid. "Tänk först och 
handla sedan" heter det också i denna film. 

I en film från 1952 (Husmms hälsa) är budskapet än tydligare. 
Något måste göras! Där ordineras den slutkörda fru Ström av doktorn 
vila från tillvarons överbelastning; hon får åka på husmorssemester, 
medan familjens manliga medlemmar lär sig dammsuga, borsta skor 
och (nåja, nästan) steka pannkakor. Här propageras för gemensamma 
tvättstugor och bättre organiserade kök, men husmors egen inställ
ning till sitt arbete och sin tid framställs också som avgörande: undvik 
knäskurning, planera arbetet och - uppmanar speakern fru Ström där 
hon suckande valtnar blommorna medan diskhögarna hopas - 'Just 
det. Slå er lös- om det så bara skulle bli tio minuter om dagen!" Så slår 
fru Ström sig lös, en liten stund, och åker kälke med yngsta barnet. 
Husmors tid är något dyrbart, förstår man, som inte kan slösas med 
hur som helst, och knappast bara för egen del, utan måste hanteras på 
ett rationellt och produktivt sätt. 

Ambitionen att lära de svenska husmödrarna en effektiv tidsan
vändning förekom inte bara i husmorsfilmerna. År 1954 får tidskriften 
Husmoderns läsare genomgå en kurs i "hemarbetets rationalisering". 
I en första artikel - "Husmor har ni tid att ha ledigt?"- inpräntas att 
"En husmors första uppgift är att planera - sin arbetsdag, sina inköp, 
sin arbetsmetod, sina arbetsuppgifter" (Wester 1954: 28). Exempelvis 
med hjälp av det schema för "Husmors Arbetsordning" som publice
rades i tidskriften. 

Jag skall här diskutera detta starka och lätt förbryllande intresse för 
att organisera husmors tidsanvändning. Vad betydde viljan att göra 
tiden nyttig, att inte slösa med den eller vimsa bort den? Vilka sam-

2. Husmors Filmer AB startade sin verksamhet 1952; den sista filmen kom 1~17G. Dock fanns 
husmorsfilmer även under tidigare år (som de tre som jag tar upp här) producerade bl.a. av 
Svensk Filmindustri, av personerna bakom Husmors Filmer AB, och av lca, Konsum, Sunlight och 
Electrolux. Husmors Filmer vände sig till Sveriges på 1950-ta!ct fler än 1,3 mi!joner husmlldr.ir, 
kvinnor som förmodades ha eflermiddagen ledig för att, med sina barn, kunna bänka sig i annars 
tomma biolokaler för att se på upplysnings- och reklamfilmer för modernt hushållsarbete. Se 
Berner 1996; 2002. Filmerna kan studeras via Svensk Mediedatab,1s (SMDB): www.smdb.kb.se/ca
talog/seard1?qaa%22husmors+fi1mer%22 
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Bild 1. Husmors arbetsordning (Wester 1954:52). 
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hälleliga ambitioner låg bakom förslagen, och vilka slags bilder och 
kunskaper om husmors arbete byggde de på? 

Det handlade, skall jag visa, om e tt både moraliskt och politiskt pro
j ekt och detta på två sammanlänkade sätt. 

För det första var det - som vi sett i exemplen ovan - en politik 
riktad mot kvinnan i hemmet. Hon borde o rganisera sin tid och sina 
verksamheter på, vad diverse experter uppfattade som, e tt mer ratio
nellt och arbe tsbesparande sätt. Ordning och reda, p lanering och dis
ciplin skulle vara husmors ledstjärnor för att bemästra tillvarons kaos 
och skapa ett positivt hem. Det var en sorts "kropps-poli tik", där kvin
nans kropp och dess rörelser i tid och rum skulle disciplineras, göras 
effektivare och produktivare.3 

För de t andra handlade det om krav riktade mot offen tligheten, 
mot vad politiska tänkare sedan antiken begreppsliggjort som "the 

3. "Kroppspolitik" (body politics) är ett begrepp som anvånds fr.a. inom feministisk forskning för 
an beteckna de olika mer eller mindre explicita, mer eller mindre institutionaliserade formerna 
fö r reglering, över vakning och kon troll av ind ividuella kroppar och/ elle r pop11la1ioner. Mycke t 
i denna disciplinering sker som frivil lig, spontan infogning och unde ro rdning unde r ett social 
defi nierat mö nslcr. Inspirationen är bland annal Foucaull 1975; 1976. Se t.ex. Bartky 1988 samt 
Scheper-Hughes & Lock 1987. 
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body politic" (Walzer 1967). I ett som en välfungerande organism 
uppbyggt samhälle var statens uppgift att få samhällets/kroppens 
olika delar att fungera bättre. Experternas uppgift är då att förse 
beslutsfattarna med råd och underlag för nödvändiga samhällsrefor
mer; det nya i detta fall var att även kvinnors vardagliga arbete i hem
men skulle hanteras i politiken, och då utifrån vetenskapliga studier 
av husmödrarnas tidsanvändning och rörelsemönster. 

Det politiska arbetet att ordna såväl individuella kvinnors kroppar 
som offentligt byggande och boende på ett effektivt och nyttigt sätt 
iscensatte en rad tekniker, rationaliseringsverktyg av olika slag: tidta
gare, scheman, arbetsordningar, planering. Det var, för att använda 
Gabrielle H echts term, en "technopolitics", det vill säga: "the strategic 
practice of designing och using technology to constitute, embody, or 
enact political goals" (Hecht 1998: 15). 'Technopolitics" utspelar sig 
på många arenor, inte bara de traditionellt politiska. Dess centrala 
aktörer är därför inte bara politiker, utan även experter och företrä
dare för media, företag, organisationer och folkrörelser. 

Jag skall nu ge några nedslag i dessa två slags teknopolitiska projekt, 
mot individuella kroppar och mot offentligheten, från deras begyn
nelse under efterkrigstiden till tidigt femtiotal. 

Att taylorisera den egna vardagen 

Den iver att rationalisera husmors arbete som uppvisades i filmerna 
och tidskrifterna uppstod under 1920-talet (Berner 1996; Hagberg 
1986; Lövgren 1993). Många inom kvinnorörelsen och bland arkitek
ter, hushållslärare och andra experter närde då en förhoppning att 
ny teknik, framför allt elektriciteten, skulle underlätta vad som oftast 
var ett mycket tungt och slitsamt hushållsarbete. Men hemmets tekni
fiering var för många ännu bara en önskedröm. Elektricitetsnätet var 
otillräckligt utbyggt, elen var dyr och utbudet av hushållsapparater 
var, om än lockande, begränsat. Det var inte många som under mel
lankrigstiden hade råd till en dammsugare eller ett kylskåp. Hemmets 
rationalisering måste därför, menade en del aktörer, börja hos kvin
nan själv, i hennes inställning och arbetssätt. 

"Det finns väl inget arbetsområde som drar på ett sådant lass av 
gamla fördomar som just det husliga arbetet", påstod en skribent 
1934 (Karling 1934:194). En rad, mer eller mindre självutnämnda 
experter på hushållsarbete ville nu göra rent hus med de "på måfå"-
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metoder, den slentrian och konservatism som de ansåg präglade de 
flesta husmödrars arbete. Det var hemkonsulter, hushållslärarinnor, 
arkitekter, men även engagerade kvinnor inom media och organisa
tioner som Husmodersförbundet eller de politiska partiernas kvin

noförbund. 
En vanlig uppfattning var att de vanliga husmödrarna ägnade för 

mycket tid åt meningslöst och onödigt arbete. Här dundrar arkitekten 
Ingeborg Waern-Bugge vid 1930-talets bö1jan mot bristen på rationa
litet i många kvinnors hushållsarbete: 

Det är inte nödvändigt. alt gå ända till de rena oartema av husligt. arbete 
säso111, stäclinanin - vill/en är en sinnessjuhdo'lllf - S'lllctbrödsclillet., handa-1° 
betsterrorn för alt se vart besinningslös huslig/tel bär hän (Waern-Bugge 

1934:121F) . 

Också sysslor som av alla ansågs som nödvändiga , såsom städning, 
kunde rationaliseras; den tog helt enkelt förfärande mycket tid! 4 Så 
här skrev till exempel en ledande aktör inom Husmodersförbundet 

1939: 

Finns det någon i våra dagai; som värdesätter sin tid så litet, att hon han 
ha råd att förslösa elen på att t. ex. städa och damma längre tid J1er dag, än 
som är absolut. nödvändigt? Den dagliga tidssj1illan, som ur städsynj1unht 
o/nahtisht ordnade ru'lll och andra hemmets utrymmen innebä-1; ho/mr sig 
under åren till Jö1färande siffro1: I 5 min. onödig städning J1er arbetsdag 
blir under 40 år ett helt år (rähnacl i arbetsrlagm) av ens liv bor/städat ( de 

Laval 1939/ 41 :4). 

En ny attityd krävdes. Husmor skulle bli en sorts hemmets ingenjör, 
hennes bostad ett laboratorium. Man propagerade för vikten av att 
använda de "rätta sätten" att utföra hemmets uppgifter på, med rätta 
redskap, arbetsmetoder och rätt användning av husmors tid. 

Till de moderna effektivitetsideal som nu borde införas i hemmets 
värld hörde taylorismen. Den förmedlades bland annat vid det Inter
nationella förbundets för hushållsundervisning kongress 1927, då 
den amerikanska hushållsexperten Christine Fredericks talade om 
'Taylorismen tillämpad på hushållsarbetet". "Det är nödvändigt att 
förutse, j1lanera, organisera och lwntrollera de arbeten, som skall utföras", 
rapporterade entusiastiskt en svensk konferensdeltagare, Gertrud 

4. För en analys av städningens mot 18ocrtalets slut historiskt uppkomna nödvändighet som mo
ralisk och hygienisk plikt, och dess samtida utlöpare, städmanin, se Bcrncr 1996: kapitel 2 . 
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Bergström, tillika en av pionjärerna inom svensk hushållsexperlis 
( citerad i Söderbaum 1984: 24, min kursiv). Dessa tayloristiska grund
principer slogs därefter fast om och om igen i svenska tidskrifter för 
husmödrar, både populär- och fackpress. Husmor uppmanades att 
lära sig "tänka i minuter" - "tio minuters sparad tid om dagen utgör 
en timme i veckan!". Hon borde "bestå sig med en stegräknare", utex
perimentera nya metoder att sköta strykning och bäddning effektivt, 
och i största allmänhet bli "expert i fråga om rutinmässiga husliga 
sysslor".5 

Hemarbetets rationalisering var under 1930-talet en brännande 
fråga för Husmodersförbundet, en förening bildad efter första världs
kriget för att förbättra villkoren för landets många husmödrar och 
representera dem i offentligheten. Kvinnorna hade föga qjälp i hem
met, samtidigt förväntades de leva upp till allt större krav som "männis
kovårdare", som ledare av ungdom och som medborgare, påpekades 
i förbundets tidskrift. Förbundet tillsatte därför 1939 en rationalise
ringskommitte som skulle intensifiera propagandan för hemarbetets 
rationalisering; Christine Fredericks ideer om ett förnuftigt ordnande 
av vardagen var här en leds~järna. Men, insåg man, okunskapen var 
stor om hur läget faktiskt var ute i de svenska hushållen. Man visste 
helt enkelt inte hur mycket tid som olika hushåll lade ner på olika 
hushållsuppgifter, hur man arbetade och vilka möjligheter som fanns 
för förändring. 

Ett cirkulär utsändes därför till Husmodersförbundets många lokal
föreningar, som uppmanades undersöka hur kvinnorna arbetade 
med olika metoder och redskap i hemmet och även utexperimen
tera nya arbetssätt. Tanken var att medlemmarna skulle bilda grup
per som representerade olika slags hem, med stora eller små familjer, 
med knappa eller med mindre knappa resurser. De skulle systematiskt 
mäta tidsåtgång för olika sysslor, anteckna och rapportera. Två slags 
uppgifter prioriterades: städning och matlagning. 

Beträffande städning gavs en mycket lång lista på vad som kunde 
tidsundersökas och förändras. Den utgör en intressant blandning av 
hur man förmodligen redan städade, vad förslagsställaren tyckte man 
borde göra, och vad som förmodligen var helt orealistiskt att göra. 
Bland annat ingick följande uppgifter i det föreslagna experimente
randet och tidtagandet (P.M. till husinodersfareningarna 1939/ 1941 :42, 
kursiv i original): 

5. Se referenser till dtaten i Berner 199(i: ,q8 
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Daglig städning i ett visst hem utförd fön't av van, därefter av ovan 

arbetskraft med tidtagning. 

Tidtagning av städning sådan den nu förelw111:111er i ett visst hem. Under

sökning i vad mån denna han rationaliseras och ttjJJ1görrmde av ett arbets

schema dii1Jö1: Städning efter detta schema med tidtagning [ ... ] 

Tidtagning med jämförelse 111ellan storstädning en dag i vechan; storstäd

ning av olilw utrym'lllen oliha daga:r i veclwn; så grundlig städning vmje 

dag au storstädning endast förel<011t'll/er 'I/led längre mel/a,nrum; städning 

jJå så sätt all alla, arbetsmoment av samma slag gön igenom hela våning

en i följd ej rums eller 11.try'lll.mesvis t.ex. all boning, golvt.orkning; fönster

tvätt dammsugning; tvättning av målning, jJolering o.s. v. [, .. ] 

Tidtagning vid st.delning av samma hem uteslutande ·med dmmnsugare. 

Jämförelse av tidsvinst vid sovrumsstädning 0111, den städande slwll lägga 

u.JJP sänghläderna t.ill vädring eller oin varfamiljemedlem ombesö1jer detta 

Jjiilv dagligen. 

Rationell bäddning utjJrövas och tidsvinst anteclmas. 

Tidtagning vid städning som måste avbrytas (svara i telefon, j1assa dör

ren, övrig J1assning) i jämförelse 111ed samma städning som sker i en följd 

[.,.] 

Garderobsstädning med neclbärning av /!läder ( eller ut.bärning till balhong 

så utan slij,J1er nedbärning), jJiskning och borstning i jämförelse med städ

ning med dmmnsugare även med in blåsning av frisk luft. Grans/rning cm 

resultatet betri.iffande damm samling vid sömmar etc. [ ... ] 

Rationell badkarsvc'/.nl med olilw rengöringsmedel[ . .. ] Tidsvinst vid 

rengöring efter vmje bad utfört. av den som badat, 

Det verkar dock inte ha blivit något större gensvar på detta ambitiösa 
forskningsprogram. Föga förvånande kanske. Husmödrarna var trots 
all t vetenskapliga amatörer och så hade de ju så ont om tid! 

Att mäta andras tid 

Att särskilt kvinnorna på landet hade det besvärligt var dock känt 
och även i viss mån u ndersökt. Då handlade det emellertid inte om 
enskilda husmödrar som tagit tid på sin städning eller matlagning och 
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utexperimenterat bättre arbetssätt för sig ~jälva. I stället var det profes
sionella experter som använt tidtagning som underlag för offentliga 
reformer av olika slag. ''The body politic"skulle påverkas med tidmät
ningens och de objektiva siffrornas l~jälp. 

I m~j månad 1938 kom en lanthushållslärarinna på besök hos 
familjen Jonsson i Helsingland. Hon tillbringade en hel vecka där, 
men inte som bekant eller släkting till denna småbrukarfamilj med 
fyra barn, hustruns mor och syster, samt två hästar, fyra kor, en kviga 
och en gris. Hon var där för att tidsstudera fru Jonssons arbete. 

Denna studie gjorde hon inom ramen för en av jordbruksdeparte
mentet i slutet av 1930-talet tillsatt utredning. Dess syfte var att med 
byggnadstekniska och andra praktiska reformer förbättra de små lant
hushållens tillvaro, framför allt då kvinnornas situation. Eländet på 
landsbygden hade nyligen dokumenterats av bl.a. Ludvig Nordström 
i böckerna Bonde-nöden (1933) och Lortsverige (1938). Också den 
statliga Befolkningskommissionen värnade om en bättre standard 
på landsbygden, så att denna inte skulle avfolkas på vad man ansåg 
vara det "bästa folkmaterialet" (SOU 1938:15). Inom ramen för jord
bruksdepartementets utredning sändes nu tjugofem hemkonsulenter 
och hushållslärarinnor ut till 75 hushåll i Luleåtrakten, Helsingland, 
Uppsalatrakten, Bohuslän och Södra Götaland. Med stoppur och pro
tokoll i handen skulle de kartlägga kvinnornas tidsanvändning i hus
hållet. 

I de flesta fall följdes arbetet under en eller två dagar, i ett fall i varje 
region under en hel vecka. Fotografier togs av gårdarna och köken, 
ritningar uppgjordes liks0111 fullständiga förteckningar över porslin, 
glas, kastruller, grytor, förvaringskärl och andra husgeråd i de hushåll 
smn besöktes under en vecka. Undersökarna skrev även kommenta
rer. Resultaten finns redovisade i en SOU (1939:6), Underlättande av 

hvinnors arbete i de mindre lanthemmen, och basmaterialet i Riksarkivet 
har analyserats på ett tankeväckande sätt av etnologen Karin Rehn

berg (1988; 1990; 1992). 
På sekunden när antecknade de utsända kvinnorna i ett förutar

betat schema med 42 kategorier vad småbrukarhustrun gjorde hela 
dagen lång (se bild 2). Föga förvånande visade det sig att hennes dag 
var just lång - ibland från halv sex på morgonen till sena kvällen - och 
fullt upptagen. Och nog fick hon röra på sig: mellan vedspis och ladu
gård, upp på vinden för att hämta mjöl till bakningen (ty plats för 
förråd fanns sällan i köket), ut för att hämta ved och, framför allt, om 
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Bild 2. Utsnitt från en ifylld blankettsida, noteringarna 9-30, Hälsingland (Rehnberg 1988: bilaga 2). 

Att notera: kategoriseringarna till höger, jfr Bild 3 

och om igen ut för att pumpa upp vatten till disk och matlagning och 
kylning av den nymjölkade mjölken, och till dricka åt folk och fä. Vat
tenposten fanns på gården, men i något fall 600 meter bort. Mer säl
lan kom husmor utanför gårdsplanen, ty det var mannen som for till 
torgs för att sälja mjölken och äggen som hon plockat fram. Arbetet 
var extremt hårt och slitsamt; i många fall saknades avlopp och elektri
citet; tvätt, mjölkcentrifugering och mjölkning skedde manuellt; och 
köken var oftast mycket opraktiskt ordnade. 

De 42 rubrikerna på blanketten kunde under en arbetsdag resul
tera i mellan 600 och 11 oo noteringar. "Det var fullt schå a tt knäppa på 
och knäppa av. Husmödrarnas arbete var ofta väldigt sönderhackat", 
minns en hemkonsulent från Bohuslän (Rehnberg 1990: 1 2, kursiv 
i original). Vad materialet och Kerstin Rehn bergs analys visar är att 
experternas uppdelningar i 42 kategorier inte självklart fångade lant
brukshusmoderns användning av sin tid. Inte var till exempel pole
ring av diskbänk (8) en särskild, avgränsad syssla, många uppgifter 
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gjordes samtidigt och en del sysslor gjordes jämt. Diskningen kunde 
(trots att vattnet kallnade efter hand) spridas ut över en hel dag, inter
folierad av matlagning, mjölkning, vattenhämtning, bak, dukning och 
avdukning. Vid första anblick verkar det därför som att en husmor säl
lan slutförde en arbetsuppgift innan hon bötjade med en annan, och 
många sysslor överlappade. 

Rehnberg konstaterar att schemat var uppgjort efter en stadsba
serad expertis tidsperspektiv, där va1je syssla kunde få sin avgränsade 
och avslutade tid. Det var samma slags arbetstidsmässiga ideal som 
det som 15 år senare gestaltades i Husmors arbetsordning från 1954 (se 
bild 1). Men det stämde inte alls för hur kvinnorna på landet, och 
kanske även i staden, och kanske också 1954, jonglerade med tiden 
för att få arbetet gjort. De skenbart oorganiserat arbetande kvinnorna 
på landet - ständigt i arbete - hade, visar Rehnberg, en egen tidsra
tionalitet byggd på en rullande framförhållning av samtidiga verksam
heter snarare än den idealbild av hemarbete som experterna utgick 
ifrån; i denna idealversion skulle de olika momenten avlösa varandra 
i en logisk sekvens, allteftersom dagens göromål fortskred. Det skulle 
möjliggöra kontroll och planering av tayloristiskt snitt och därmed 
en rationalisering av arbetet. Men verklighetens tidsanvändning såg 
inte så ut. De experter som gjort upp blanketterna hade också, som 
Rehnberg påpekar (1988:23), de ekonomiska förutsättningarna att 
se tiden som något ersättningsbart, de talade om rationell hushållning 
med teknikens ~jälp för att spara tid. Men småbrukarhustrun hade 
ingen enkel tillgång till moderna apparater, ibland inte ens till elektri
citet eller avlopp; hon kunde ersätta tiden endast med ännu mer eget 
arbete. 

När alla blanketters alla rader och kolumner sedan adderades till 
statistik (se bild 3) försvann de många jämkningar och anpassningar 
som kvinnorna gjorde för att hantera vad Rehnberg (1992: 46) uti
från basmaterialet delat upp i tvingande, jämkningsbara, och tillfäl
liga uppgifter, där natlvilan ibland fick stå tillbaka för arbete. Och 
variationerna var stora från hushåll till hushåll och från dag till dag i 
hur kvinnorna anpassade sina uppgifter och sin tid - men dessa varia
tioner 1nellan hushållen försvann i den aggregerade statistiken, och 
nästa dag stod kanske ingen rapportör bredvid med stoppur i hand! 

Trots dessa brister framkom en bild av Ian thushållens många svå
righeter och behov. Kommit.ten föreslog, med varierande framgång, 
ett antal åtgärder för att förbättra de mindre lant.hemmens situation. 
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Bild 4. Studier av tidsåtgång och utrymmesbehov vid matlagning, Hemmens forskningsinstitut (Nordiska 

museet). 

Dessa borde få ekonomiska bidrag - men sådana förslag låg tyvärr 
utanför kommittens befogenheter. Så föreslog man utvecklandet av 
en flyttbar tvättvagn, utrustad med tvättmaskiner och mangel, att dras 
från gård till gård av en häst, samt bättre planerade kök och bostä
der - men därav blev inget. Dock gavs stöd till inrättandet av gemen
samma tvättstugor. Och kommittens ambitiösa förslag till ett institut 
för hemarbetets rationalisering med utprovningar och upplysning 
efter modell från Tyskland, Danmark, Norge och USA, lades även 
det på is när kriget bröt ut 1939. Ett frö hade dock såtts till det som 
några år senare skulle bli Hemmens Forskningsinstitut (Rehnberg 

1990:40- 41). 

Att förändra de sociotekniska villkoren 

År 1944 inrättades Hemmens Forskningsinstitut (HFI). Rationalise
ring och tidtag·ning var nu inte längre en uppgift för de enskilda hus
mödrarna eller ens hemkonsulenterna på besök ute i landsbygden, 
utan en institutionaliserad expertverksamhet, bedriven med veten
skaplig nit. Institutets arbete koncentrerades, som Britta Lövgren kon-
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staterat i sin avhandling, Hemarbete som politill, på det mätbara i he1nmet, 
tekniken och ekonomin. Genom att ansluta sig till den dominerande 
bilden av vad vetenskap var, inom såväl teknisk forskning som exem
pelvis den då nya sociologin, kunde institutet nå legitimitet för sina 

resultat (Lövgren 1993). 
Vid institutet mättes tidsåtgång och energiomsättning vid exempel

vis bakning, diskning och golvrengöring. En tidtagare klockade den 
tid som det tog för försökspersonen att utföra arbetet. Energiomsätt
ning mättes genom den mängd utandningsluft som försökspersonen 
andades utgenmn ett munstycke in i en stor påse på ryggen. Man pro
vade redskap som kvarnar, rivjärn, siktar, mortlar och knivar. I andra 
undersökningar räknade man ut tid och kostnader för matlagning 
i hemmet respektive för färdiggjord mat. Också när man studerade 
Mor och barn från 1n01gon till kväll. En studie av Bo barns tni(jö användes 
tidsstudier, förutom intervjuer, dagböcker och psykologiska tester. År 
1948 bildades en särskild husmoderskommitte. Husmödrar testade 
redskap och apparater i sina egna hem eller arbetade på institutet 
vid provningar av tvätt- och diskmaskiner. Tidtagare från HFI kom till 
hemmen och gjorde tidsstudier av deras arbete. Resultatet av allt detta 
mätande blev råd och anvisningar och Svensk Standard för bostäder och 

byggande- de onödiga stegen och det planlösa och tidsödande i hem

arbetet skulle nu bokstavligen byggas bort. 
I de tidiga hus1norsfilmerna spelade råd och anvisningar från Hem

mens Forskningsinstitut en viktig roll som inspiration till en föränd
rad materiell omgivning. I en film från 1953 (Ett J1mi<tisht höi<) skall 
det unga paret omorganisera sitt gammalmodiga kök med hjälp av 
information och råd från HFI. Nu skall den opraktiska vardagen byg
gas bort, med kök som har rätt höjd på diskbänken och med spis och 
skåp och kylskåp ordnade så att onödigt flängande försvinner. HFI 
hade ju "med stegmätare räknat ut hur många steg husmor tar när 
hon lagar en måltid med köttbullar, potatis, spenat och saftsoppa. Det 
blev ett tusen etthundrafemtio steg i ett planlöst kök, som det här, 
men i ett förnuftigt planerat kök blev det bara trehundrafemtio steg, 
åtta hundra steg färre" får man veta i filmen. Och så uppvisas ritningar 
över kök med många små steg hit och dit i det förra fallet, och betyd

ligt färre i det senare. 
Husmors tidsanvändning rationaliserades likaså utanför hemmet 

väggar. Det tidsödande köandet framför handelsman försvann, när 
självbetjäningen infördes, först som försiktigt ideal från USA, sedan 
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som verklighet. I en film från 194 7 framvisar Konsum stolt sitt första 
snabbköp, beläget på Odengatan 31, i hörnet av Roslagsgatan, i Stock
holm. En elegant klädd dam- knappast den prototypiska överarbetade 
husmodern - ses här ruschigt forsa fram bland snabbköpets hyllor, 
försedd med nymodigheten kundvagn och aimabelt konverserande 
en bekant herre, likaledes övre-östermalmsaktig, om det förträffliga 
i att va1· och en här kunde vara sin egen expedit och handla i sin egen 
(underförstått snabba) takt: 'Ja,jag handlar här, för jag har alltid bråt
tom" [meddelar fru Andersson entusiastiskt] " ... ja, här finns inga 
väntans tider, minsann ".6 Snabbhet och effektivitet var den moderna 
människans signum, ett ideal som nu kunde och borde genomsyra 
husmors tidsanvändning, i hemmet och utanför. 

Tidens ordnande och tidens gång 

Att organisera vardagen på ett uppdelat och schematiskt sätt är något 
som människor idag gör nästan automatiskt. Vardagen koordineras 
genom klockor, kalendrar, tidsbudgetar och scheman. Denna uppdel
ning av tiden i organiserade enheter har förvisso sitt ursprung i det 
medeltida klosterväsendets krav på strikta bönetider, men har med 
klockans hjälp getts en alltmer kvantitativt precis karaktär, om än olika 
starkt utformat i olika delar av samhället (Zerubavel 1981). 

För mellankrigstidens och efte1·krigstidens kvinnor var kravet på 
ökad effektivitet i hemmet något delvis nytt; i bräschen stod exper
ter inspirerade av den moderna industrins kamp mot all improduk
tiv användning av tid. Det innebar att kvinnorna i hemmet kom att 
bedömas utifrån den kapitalistiska industritidens måttstock, där tiden 
var något kvantitativt likformigt som kunde ordnas, sparas, kontrol
leras och omstruktureras; detta för att undvika vad som sågs som en 
ineffektiv spontanitet eller "på måfå"-verksamhet. Vad ambitionen 
att "förkorta de improduktiva sysslorna" (för att citera Husmoders
förbundets uppmaning från 1939) riskerade a tt missa är dock att det 
som experterna uppfattar som "oarter" kan vara emotionellt rationellt. 
Småbrödsdillet, städmanin, handarbetet och blomkrukspysslandet 
gör arbetet meningfullt, utvecklar kreativitet och skapar samvaro med 
a ndra. Vad de olika sysslorna betyderför den enskilda kvinnan kan inte 
fångas i tidsscheman och kategoriseringar; denna frånvaro förmedlar 
därmed en implicit moral. Man kan citera den marxistiske filosofen 
6. http: / / w,1sv.coop.se/Globala-sidor/Om KF / Kooperativ-samverkan/Var-historia 1 / Tidslin-
j en/ 1930-1960/ 194 7 /Genombrott-for-snabbkop/ 
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Georgy Lukacs, som har beskrivit det moderna samhällets sätt att se på 
tiden som en del av en generell fetisch ering av mänsklig verksamhet: 

. . . lime sheds ils qualitative, variable, Jlowing nature; it freezes into an 
exactly delimited, quantifiable continuumfilled with quantifiable "lhings" 

(cit i Zerubavel 1981:59) 

Mellan- och efterkrigstidens exakta mätningar och scheman över 
kvinnors arbete i hemmet kan alltså ses i ett bredare perspektiv: De 
uttrycker en syn på tiden som något abstrakt, kvantifierbart, åtskilt 
från livets och det traditionella arbetets rytmer, som kännetecknar 
moderniteten. Samtidigt var de en del av e tt tidsspecifikt politiskt pro
jekt, vars syfte var att befria hemmets kvinnor från ett opraktiskt ord
nat hushållsarbe te och infoga dem i ett välfärdsamhälle. Offentliga 
reformer skulle ge dem en lättare vardag. En bättre byggnadstekniska 
planering av skåpen, arbetsbänkarna och bostadsområdena och en 
rationellare organisering av kvinnornas eget arbete skulle minska 
överbelastning och olust. Det handlade om en svensk "technopoli
tics": ett byggande av folkhemmet med ordentlighetens, planeringens 
och teknikens hjälp. Som j1olitishl projeht varade de t från 1930-tale t 
till 1960-talet, ungefär, och innebar en rad förändringar både för 
enskilda individer och i samhället i stort. 

Men vad hände sedan? 

Inom tidsgeografin , som utvecklats under efterkrigstiden som aka
demiskt område, studeras människors tidsanvändning, med begrepp 
som aktivitet, projekt, resurser och restriktioner (Ellegård 1999; 
Åquist 1992; Åström 2009). Med hjälp av tidsdagböcker och flödes
scheman över individers aktiviteter kan man bl.a . visa hur medlemmar 
av ett hushåll rör sig i tid och rum och interagerar i vardagliga "pro
jekt", som att laga middag i hemmet, sett som en "lokal ordningsficka" 
(Ellegård 2001) . Då kan man bl.a. lägga märke till att fru Plotters brist 
på planering förekommer också idag. Här är en analys av "familjen S" 
från data insamlat år 1996 (Ellegård & Vilhelmson 2004:287): 

At flrst, the molher and Jather are together in lhe hitchen, bul after coohing 
for so111e lime lhey discover lhat the Jather hasf01gotten lo buy an essential 
ingreclient when he went slwj,J,ing earlier in the afternoon. So he has lo 

rush away once again lo buy it. 
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Fru Plotter kunde, som vi såg, slinka ner till affären på hörnet. Men 
Herr Plotter, förlåt pappa S, har uppenbarligen ingen sådan närbutik 
till hands; i stället hänger just detta "laga middags-projekt" på att han 
kan ta bilen till affären: 

IJ; howeve1; they hart no cm; the Jather wou/d have been obliged to /Jlan his 
slw/J/Jing more carejillly the flrst li11te, or their coohing would have had lo be 
guided by grealer creativity and Jlexibility, 

konkluderar Ellegård och Vilhelmson (2004:287). Ett antal årtion
den av tidsplanering och scheman och uppmaningar till planering 
och disciplin av vardagsarbetet tycks alltså inte ha haft någon genom
gripande effekt. Samma slarviga inställning till uppgifterna finns kvar, 
om än i ett förändrat könspolitiskt och sociotekniskt sammanhang. 
Fru Plotter och hennes medsystrar på tidigt 1950-tal hade inte långt 
till affären, och orkade de inte själva släpa hem varorna gick det att 
ordna ändå. En ordentligt bugande springpojke levererade en gång i 
veckan de av den välplanerade husmodern i 1950 års film ( Gno rnindre, 
hinn me1) beställda storpaketen. 

Men hur kommer det att gå för herr S i framtiden, när han glömt 
köpa hem rätt ingrediens till middagen? Närbutiken har försvunnit 
och några springpojkar från affären finns in te heller kvar - och i fram
tiden är kanske bensinen alldeles för dyr för att han skall ha råd att ta 
bilen varje gång han missat inköpen. Då blir det kanske dags för nya 
uppfostrande filmer från !ca-Kuriren eller Husfars Filmer och artikel
serier i Ny Teknik om hur man (nen) bäst planerar sitt hushållsarbete. 
Och förmodligen är det hög tid för ett nytt teknopolitiskt projekt, som 
kan forma ett annat slags, mer hållbart samhälle, med ny slags teknik 
och nya sätt att se på vardagens organisering och tidens bruk. 
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VARDAGENS AKTORER OCH 
DERAS HUSHÅLL 

Anna-Lisa Linden 

KA N KU NS K A P OM MÄ NN I S KORS vardagliga aktiviteter användas för 
att nå närmare målet om minskad energiförbrukning i hushållssek
torn? (Ellegård 2008) 

Inom ramen för den frågeställning Kajsa Ellegård ställer sig finns två 
grundläggande definitionsproblem man måste ta ställning till innan 
man ger sig i kast med forskningen, nämligen aktörsperspektivet som 
en makro eller mikrofråga och variabeln hushåll i stället för familj. I 
sin forskning kring energianvändning väljer Kajsa vardagslivet i hem
met som sitt perspektiv och aktiviteter i hushållet som sin analysenhet, 
dvs. mikroperspektivet på aktiviteter i den grupp individer som lever 
i samma bostad och är ekonomiskt ansvariga för de aktiviteter som 
försiggår där. Tillsammans med Kajsa harjag under ett antal år samar
betat i forskningsprojekt kring energieffektivisering i vardagen inom 
bostadssektorn. Min forskningsfråga har varit formulerad ur ett annat 
perspektiv på i grunden samma vardagliga aktiviteter, nämligen hur 
medvetna är hushållsmedlemmar om sin energikonsumtion, vilken 
kunskap och vilka attityder har man kring sitt energibeteende och 
med vilka typer av styrmedel kan man öka potentialerna för energief
fektivisering i bostaden, dvs. ett aggregerat makroperspektiv på indi
viders aktiviteter. Den kunskap de båda perspektiven ger behövs för 
att förstå vardagen, men också för att i samhälleliga processer påverka 
och förändra kunskap, värderingar och beteende kring användningen 
av energi som ändlig resurs. Jag vill belysa detta genom att närmare 
diskutera valet av undersökningsenhet, dvs. hushåll och valet av forsk
ningsperspektiv aktörer i mikro- eller makrosammanhang. 
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Familj eller hushåll som undersökningsenhet 

De flesta människor har en uppfattning om hur en familj och ett hus
håll definieras. Hushåll, dvs. individer som bor i samma bostad och har 
gemensam ekonomi, används numera allt oftare som variabel i analy
ser av individers konsumtion och aktiviteter som sker i bostaden. Till 
en familj hör de individer som förenas genom släktskap eller juridiska 
förhållanden, exempelvis giftermål eller adoption. Även för famil
jen är den gemensamma bostaden vardagslivets arena. En familj och 
ett hushåll består ofta av samma personer, men under senare decen
nier har många händelser lett till förändringar i sammansättningen 
av personer både i familjer och hushåll. Familjer har förändrats till 
storlek, ålderssammansättning och släktskapsrelationer inte bara över 
kronologisk tid, utan även över familjens livscykel. Flera samhälleliga 
faktorer har påverkat förutsättningarna för familjens och hushållens 

sammansättning. 
Shilsmässolagen ( 197 4) underlättade möjligheten att skiljas och 

ledde under några år till en kraftig ökning av antalet skilsmässor. 
Ökningstakten dämpades snabbt, men antalet skilsmässor ökar fort
farande. Mer än var tredje äktenskap slutar numera i skilsmässa, vilket 
fört med sig att andelen ensamstående och i synnerhet ensamstående 
med barn ökat. Nya familje bildningar mellan parter som har barn från 
tidigare äktenskap eller förhållanden leder till ombildade familjer där 
den biologiska släktskapsrelationen mellan parternas barn ersätts av 
juridiska relationer. Åldersspridningen mellan barnen i den ombil
dade familjen är dessutom ofta större, vilket ställer krav på bostadens 
storlek och antal rum för att motsvara hushållets behov. 

Förändringarinom utbildning och arbetsmarknad påverkar barnens 
kvarboende i familjen. Förlängd skolplikt, större krav på utbildning 
inom många skilda yrkeskategorier eller bostadsbrist har lett till att 
barn bor kvar hemma längre än tidigare. Ytterligt få unga, myndiga, 
vuxna 18-åringar har lämnat föräldrahemmet för att bo i egen bostad. 
Familjen består därför betydligt oftare i dag än tidigare av föräldrar, 

minderåriga barn och unga vuxna. 
Värderingsforändringar i samhället har lett till en stor andel sambo

förhållanden i alla åldersgrupper och i synnerhet bland unga, vilket 
fört med sig sjunkande giftermålstal och högre giftermålsålder. Hus
håll som begrepp svarar därför bättre mot verkligheten än det tradi

tionella familjebegreppet. 
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Välfärdens värderingar har förändrats så att unga väijer upplevelse
konsumtion, exempelvis fritid, resor och egen konsumtion längre 
upp i åren. Famiijebildning och barn får vänta till trettioårsåldern 
eller längre. 

Den gemensamma bostaden som arena för vardagslivet är fortfa
rande en förenande likhet mellan hushåll, familjer och sambofamil
jer, trots de många händelser som lett till att begreppet familj som 
analysvariabel för vardagsliv och konsumtion blivit otillräcklig. Hus
håll, dvs. individer som bor i samma bostad och har gemensam eko
nomi, är en mera entydig variabel i forskningen mot bakgrund av de 
stora förändringar i medlemmarnas biologiska och juridiska relatio
ner som skett under senare decennier. Släktskapsrelationerna mellan 
hushållets medlemmar blir därför ofta en mellankommande variabel 
i förståelsen av hushållens ekonomi, konsumtion och beteenden. 

Beteendemönster och konsumtionsmönster inom hushållet 
hänger samman med var man befinner sig i livscykeln. Detta gäller 
även för hushållets sammansättning och inkomst. Ökande inkomster 
ger förutsättningar för att skaffa större bostadsutrymme. Under livscy
keln förändras dessutom medlemmarnas värderingar, beteenden och 
konsumtion. Behovet av att skapa privata hemsfärer för egna aktivi
teter och egen konsumtion av upplevelser i bostaden förändras över 
livscykeln. Förhandlingar om nyttjandet av gemensam utrustning och 
gemensamma resurser ersätts med individuella preferenser och akti
viteter. Kompromisser kan leda till att gemensamma aktiviteter och 
seriella aktiviteter i hemmet minskar, medan individuella preferenser 
leder till att individuella och parallella aktivitetsmönster ökar. Förhål
landet mellan hushåll, familjer och bostaden som vardagslivets arena 
för aktiviteter och konsumtion har således förändrats i sina grundläg
gande förutsättningar mot allt högre grad av komplexitet i alla faser 
av hushållets livscykel. 

Familjen och bostaden - från förr till nu 

Befolkningen som resurs i samhällsutvecklingen har en lång histo
ria i Sverige. Man får gå tillbaka ända till stormaktstiden för att hitta 
ursprunget till både politiskt och forskningsmässigt fokus på befolk
ning och familjer. Vid den tiden var Sverige en stormakt med stora 
landområden att försvara mot fienden. Östersjön var nära nog ett 
nationellt innanhav. Det behövdes folk att försvara de långa land
gränserna. Regeringen beslöt därför att genomföra en nationell 
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folkräkning i va1je socken och rapportera statistiken till Tabellver
ket, föregångaren till Statistiska Centralbyrån, som inrättades 1749. 
Befolkningen som resurs var viktig. Man behövde kunna mobilisera 
ett stort antal soldater i händelse av krig. Liten befolkning, kort med
ellivslängd, höga födelsetal och hög spädbarnsdödlighet satte famil
jens villkor i fokus med syfte att föra en politik som skulle leda till 
mera folk, dvs. minskad spädbarnsdödlighet och högre överlevnad av 
familjens genomsnittliga åtta barn samt försörjningsmöjligheter för 
familjer så att barnen kunde växa upp till friska och starka medbor
gare. Familjen blev grundbulten för sina medlemmars väl och ve. De 
databaser som på detta sätt skapades kring familj och överlevnad blev 
till unika årliga databaser inte bara för politiken utan även för forsk
ningen kring befolkningens levnadsnivå och utveckling. Familjen, 
byggd på släktskapsrelationer och äktenskap, var den grundläggande 
enheten i uppbyggnaden av databasen. Familjen kunde mycket väl 
hyra ut en sovplats eller en kammare till inneboende, men begreppet 
hushåll var under denna tid inte ens en statistisk kategori. 

Nästan tvåhundra år senare var befolkningen som resurs åter
igen viktig kunskap inte minst för efterkrigstidens behov av arbets
kraft till industrins expansion efter andra världskriget. Kunskap mn 
befolkningens levnadsförhållanden hämtades från folkbokförings
statistiken. Familjepolitiken kom återigen i fokus. Familjers boende
förhållanden, antal barn och inkomster visade att många familjer i 
städerna levde under enkla och knappa förhållanden. Besluten om 
fria skolböcker, fri tandvård för barn, fria skolmåltider, liksom lagstift
ning om rätt till ledighet vid barnens födelse, moderskapspenning, 
fri mödravård och bostadsbidrag är exempel på politiska åtgärder för 
att förbättra barnfamiljers levnadsnivå. Detta i syfte att få flera kvin
nor med barn att yrkesarbeta och in te minst att stimulera familjer att 
skaffa sig åtminstone två och helst fler barn. Kvinnor och unga vuxna 
blev arbetsmarknadens reservarrne, liksom senare invandringen från 
andra länder. 

Inrättandet av folk- och bostadsräkningar från och med 1960 syf
tade till att kartlägga befolkningens bostadsförhållanden som unde1° 
lag för planering av bostadsbehov samt utveckling och uppföljning av 
bostadspolitiken i femårsintervall. Bebyggelsens sammansättning till 
hustyper, upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och standard kunde 
kopplas samman med hushållens demografiska, sociala och socioeko
nomiska sammansättning. 
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Åtgärderna inom familjepolitiken under efterkrigstiden förde med 
sig stora förbättringar i familjernas boendestandard. Trångboddhe
ten minskade. Familjernas behov av att skaffa inkomster för att kunna 
betala sin hyra genom att ha inneboende försvann nästan helt. De 
personer som bodde i en bostad bestod nästan uteslutande av famil
jemedlemmar. Familjens och hushållets sammansättning var oftast 
desamma som tidigare, dvs. gifta föräldrar med biologiska eller adop
terade barn. 

Den förbättrade familjeekonomin hängde samman med höjda 
inkomster, men framför allt med att kvinnor i allt högre utsträckning 
hade arbete utanför hemmet och bidrog till familjens inkomster. 
Unga vuxna kunde lätt få arbete och egna inkomster, vilket gjorde 
det möjligt att tidigare i livet flytta till eget boende. Familjens ökande 
bostadsyta och bättre ekonomi ökade möjligheten för annan konsum
tion både i och utanför hemmet. Förändringar i familjebildningar 
genom ökande skilsmässor, ökande antal sambofamiljer och ombil
dade familjer ledde till att databaserna, insamlade via befolknings
statistiken samt folk- och bostadsräkningarna, behövde kompletteras 
för att beskriva relationerna 1nellan personerna som bodde i lägenhe
terna. Hushåll, dvs. den grupp individer som bor i samma bostad och 
delar ekonomi, blev den variabel som bedömdes som mest relevant 
för analysen av levnadsnivån inom hushållssektorn. 

Hushållens boendeformer vid mitten av 1980-talet visar att unga, 
små hushåll oftast bodde i lägenheter i flerbostadshus, barnfamiljer, 
dvs. stora hushåll, i småhus och åldrande hushåll med utflugna barn 
i lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt eller hyresrätt (figur 
1). Nästan alla barn med svenska föräldrar växte upp i villaområden. 
Unga vuxna flyttade från föräldrahemmet till eget boende, oftast en 
andrahandslägenhet när man slutat skolan och till egen lägenhet i 
20- till 25-årsåldern. Redan vid pensionsåldern bötjade äldre hushåll 
flytta från sitt villaboende till en lägenhet i flerbostadshus. Trång
boddheten bland hushåll, dvs. högst två personer per rum kök och 
vardagsrum oräknade, hade minskat från 48 procent av hushållen år 
1960 till 2,5 procent år 1985. Familjers boendeform under livscykeln 
kunde i generella drag beskrivas med en trappstegspyramid. 
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Boendekarriärens middagshöjd 

40- 49 år Egethus 

Figur 1. Hushåll och boendeformer under 1980-talet. Källa: Linden, 1991. 
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2000-tale ts hushåll - föränderligh e t och komplexitet 

År 1990 hade Sverige 8 590 630 invånare . Femton år senare hade 
befolkningen ökat med nära 500 ooo personer till 9 047 752 invå
nare. År 1990 fanns cirka 3 905 ooo hushåll och medelantalet per
soner per hush åll var 2,2 personer. De beräkningar som kan göras 
för år 2005 visar att antalet hushåll har ökat med drygt en miljon till 
5 200 ooo. Medelantalet personer per hushåll är nu 1,7 personer. 

Den minskande hushållsstorleken beror i första hand på a tt medel-
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livslängden ökat kraftigt, särskilt under de båda senaste årtiondena. 
Numera ligger medellivslängden för män på 79 år och för kvinnor 
nära 83 år j ämfört med 74 respektive So år 1990, vilket bidragit till 
en ökning av ensamstående kvinnor i hög ålder. Detta för med sig att 
anta let ensamstående hushåll ökat trots att barn bor allt längre kvar i 
föräldrahemmet nu än tidigare (tabell i). En annan förändring ligger 
i att andelen barnfamiljer med få barn har ökat något genom att ande
len ensamstående föräldrar med barn ökat. Perioden som ensamstå
ende med barn är emellertid vanligen en kortare period under hus
hållets livscykel. Efter ett antal år har den ensamstående fadern eller 
modern med barn bildat ny familj. 

Tabell 1. Befolkningens (18 år - ) civilstånd åren 1990 och 2005. 

Civilstånd 1990 2005 

Ensamstående 60 66 

Gifta/sambo 40 34 

Procent 100 100 
Antal personer 8 590630 9 047 752 

Betraktat över familjens livscykel har en betydligt större andel föräld
rar någon gång levt som ensamstående förälder med e tt eller flera 
minderåriga barn nu än förr. Ombildade familjer, dvs. familjer med 
sammanboende föräldrar där e tt eller flera barn är enbart kvinnans 
eller enbart mannens inklusive eventuella gemensamma barn, omfat
tar 15 procent av alla barnfamiljer. Ombildade familjer innehåller 
ofta barn med större åldersspann än familjer med båda föräldrarnas 
biologiska barn, vilket gör att man har speciella bostadsbehov, exem
pelvis behov av flera sovrum. Ås 2005 bodde 72 procent av alla barn 
med sin a biologiska föräldrar, 2 2 procent med sin biologiska mor och 
styvfar samt 5 procent med sin biologiske far och styvmor (figur 2). 

Tvåbarnshushållet har blivit den vanligaste barnfamiljen oavsett 
barnens ålde r ( tabell 2) . De stora barnfamiljerna har i större utsträck
ning barn som befinner sig i tonåren eller däröver. Det är också van
ligen i de barnfamiljstyperna man finner de ombildade familjerna. 
Man kan även notera att kvarboende i hemmet bland 2 i -åringar är 
högt, hela 40 procent av familjer med ett barn, men även h ögt i famil
jer med flera barn. En generalisering för att beskriva barnfamiljer är 
indelning i småbarnsfamiljer, tonårsfamiljer och vuxen barnsfamiljer. 
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Tabell 2. Antal barn i hushåll med hemmaboende barn i olika åldersgrupper, 2005. Procent. 

Hemmaboende barn Antal barn Procent/ 

i åldersgrupper 1 2 3 4+ antal barn 

Äldsta barnet är högst 5 år 70 28 2 0 100/445321 

Äldsta barnet är högst 17 år 42 42 12 3 100/1087116 

Äldsta barnet är högst 21 år 40 43 14 4 100/ 1228595 

Det statistiska medelantalet barn per familj har minskat kraftigt, 
genom att både högre andel äldre hushåll och högre andel ensamstå
ende hushåll bildar beräkningsunderlag. Enbart 4,5 procent av alla 
hushåll är ensamstående förälder med barn om beräkningen görs 
med alla hushåll som bas trots att andelen yngre ensamstående hus
håll med barn har ökat under de båda sista decennierna. 

fer och ev. styvlTIO( (5%) 

Figur 2. Barn och deras föräldrarelationer i familjer, 2005. 

Boendemönster bland dagens hushåll 

Nära hälften av alla lägenheter på bostadsmarknaden låg i småhus år 
2005 och 54 procent i flerbostadshus. Målsättningen är nu att under
söka hushållens boendemönster, dvs. vilka hushållstyper vi finner i 
skilda lägenhetssegment. Åldersfördelningen bland småhusboende 
och boende i flerbostadshus i den vuxna befolkningen visar att små
husboendet genomgående ligger över 60 procent i åldersgrupper 
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melJan 35 tilJ och med 74 år (tabell 3). I åldersgrupperna 16-24 år 
och över 75 år är den vanligaste boendeformen lägenhet i flerbostads
hus. 

Tabell 3. Andel boende i flerbostadshus respektive småhus efter åldersgrupp, 2005. 

Åldersgrupp Flerbostadshus Småhus Uppgift saknas Procent 

16-24 48 57 5 100 

25-41 63 36 100 

35-44 33 66 100 

45-54 33 66 100 

55-64 32 67 1 100 

65-74 36 63 1 100 

75-84 48 44 8 100 

85+ 53 27 0 100 

Samtliga 58 41 100 

En förklaring till fördelningen av åldersgrupper i boendeformer 
handlar om hushållens valmöjligheter på bostadsmarknaden, dvs. hus
hållens ekonomi, kunskap och värderingar om boendekvaliteter och 
svensk bostadsmarknad. Boendemönster beskrivs bäst genom analy
ser av hushållens särboende på bostadsmarknaden, dvs. segregation. 
Undersöker man boende i olika boendeformer efter socioekonomisk 
grupp finner man inte längre tydliga segregationstendenser. Däremot 
finns tydliga skillnader i hushållsinkomst mellan hushåll i småhus och 
flerbostadshus när man håller antalet förvärvsarbetande i hushållet 
konstant. HushålJen i småhus har betydligt högre hushålJsinkomst i 
genomsnitt. Likaså har pensionärer i småhus högre hushållsinkomst 
än pensionärshushåll i flerbostadshus, vilket gör det möjligt att bo 
kvar längre upp i åren i sin villa. 

En andra viktig fråga för hushållens boendemönster är hushållstyp, 
dvs. antalet vuxna och barn i hushållet. Generellt kan man konsta
tera att ensamboende hushåll med eller utan barn oftare bor i fler
bostadshus, medan sammanboende hushåll med eller utan barn i 
betydligt större utsträckning bor i småhus (tabell 4). Antalet vuxna 
i hushållet har starka samband med hushållsinkomst, vilket är en av 
förklaringarna till att man finner många ensamstående föräldrar med 
barn i flerbostadshus och i synnerhet ensamstående kvinnor med 
barn. Ensamstående utan barn består av en stor andel unga med egen 
bostad samt ensamhushåll i hög ålder. 
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Tabell 4. Hushållstyper i olika upplåtelseformer, 2005. Procent. 

Hushållstyp Upplåtelseform 

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 

Ensamstående u. barn 47 19 31 

Ensamstående m. barn 52 22 24 

Samboende u. barn 24 17 57 

Samboende m. barn 20 10 70 

Okänd 

3 

2 

2 

0 

Hushållens boendeutrymme skiljer sig åt inom olika upplåtelsefor
mer. I lägenhe ter med äganderätt, dvs. i huvudsak småhus, var år 2002 

antalet rumsenheter / boende 2, 19, i bostadsrättslägenheter 1, 20 och 
i hyresrättslägenheter 1,98, men trots skillnader i bostadsutrymme 
mellan upplåtelseformer innehåller bostaden många möjligheter för 
individuell konsumtion av bekvämlighet och umgänge . 

Tabell 5. Medelantalet apparater inom tre funktionsområden i hushållens bostad, 1950 och 2000. 

Funktionsområde 

Hel och ren: Tvätt, torkning, strykning 

Mätt och belåten: förvar ing, tillagning 

1 

2 

1950 

3,0 

10,3 

Information/underhållning: radio, musik, TV, dator o. tillbehör 2 18,0 

2000 

Större boendeyta, bättre bostadsstandard och högre inkomster i 
hushållen, inte minst genom hög förvärvsintensitet bland kvinnor, 
har skapat möjligheter för familjer att underlätta hushållsarbetet med 
flera hushållsapparater och inte minst förse familjesamvaron med 
underhållning genom radio, musikmaskiner och TV j ämför t med situ
ationen för femtio å r sedan (tabell 5). Förutom energianvändning för 
att värma den större bostadsytan har hushållens förbrukning av hus
hållsel för att driva alla hushållsapparater, belysning och inte minst 
TV, datorer och musikmaskiner mångdubblats, med undantag för 
funktio nsområdet Hel och ren.Ju flera apparater,ju mera ökar möj
ligheterna för individuella aktiviteter. Ma n kan värma och äta sin mat 
när man vill, välja tv-program eller interne tsurfa utan att ta hänsyn till 
de andra hushållsmedlemmarnas önskemål och smak. Bor hushålle t 
dessutom i en bostad med eget rum för barn och vuxna kan man leva 
parallella vardagsliv i sina aktiviteter jämfört med de hushåll där man 
har färre apparater och bor i mindre bostäder. Bostaden och utrust
ningen är minst lika viktiga kompon enter för att förstå hur aktivitete r 
utvecklas och energiförbrukningen kan variera även mellan hush åll 
av samma storlek och ålderfördelning. 
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Tabell 6. Hushållens boendeform i faser av familjecykeln, 2005. 

Livscykelfas Småhus Flerbostadshus Annat Procent Antal hushåll 

16-44 år 

Kvarbor hos föräldrar 70 30 0 100 597 000 
Samboende 52 48 0 100 527000 
Ensamstående 15 76 9 100 771 000 

Småbarnsföräldrar 
Yngsta barnet~ år 

Samboende 71 29 0 100 894 000 
Ensamstående 19 81 0 100 44000 

Vuxna med äldre barn 

Yngsta barnet 7-18 år 

Samboende 81 19 0 100 944 000 
Ensamstående 40 60 0 100 545 000 

Äldre barnlösa (45-64 år) 

Samboende 76 23 0 100 1156 000 
Ensamstående 35 65 0 100 545 000 

Pensionärer (65-84 år) 

Samboende 64 33 0 100 796 000 

Ensamstående 36 54 10 100 537 000 

Samtliga 16-84 år 58 40 2 100 7 046 000 

Man kan konstatera att valet av boendeform, dvs. lägenhet i småhus 
eller flerbostadshus, inte bara hänger samman med hushållets sam
manlagda inkomst och hushållstyp men även med den fas i livscykeln 
man befinner sig· (tabell 6). Hush åll bor i småhus i störst utsträckning 
om man har hemmaboende barn och är samboende. Tidigare har 
vi visat att ensamstående hushåll med barn oftast bor i hyresrä ttslä
genhe t i e tt fle rbostadshus. Hyresrättslägenheter bebos även i hög 
u tsträckning av hushåll där samtliga eller n ågon är född utomlands, 
dvs. vanligen hushåll med tämligen kor t boendetid i Sverige. Unga 
ensamstående hush åll bor oftast i hyreslägenhe t i flerbostadshus. 
Äldre ensamstående bor i flerbostadshus an tingen med hyresrä tt eller 
bostadsrätt. Flyttningsperioderna i livscyke ln är nä r man som ung 
vuxen flyttar till egen bostad, när hushållet med små barn flyttar till 
en större bostad och n är det åldrande hushålle t flyttar till en mindre 
bostad samt när familjer ombildas genom skilsmässa eller nytt sambo
förhållande . 

Komplexite ten i hushållens sammansättning har ökat både i ett 
tvärsnittsperspektiv och i e tt livscykelperspektiv. Arenan för hushål-
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lens vardagliga aktiviteter, hushållens boendeform, skiljer sig åt 
mellan hushåll med olika inkomst, ålder och etnisk bakgrund, men 
även under olika faser av livscykeln. Analysen i ett makroperspektiv 
av hushållens boendeformer som en trappstegpyramid har ersatts av 
en vindlande, föränderlig rörelse över boendeformer mer eller min
dre väl rustade för medlemmarnas behov av utrymme för vardagliga 
hemmaaktiviteter. När det gäller att ta fram kunskap om vad dessa 
förändringar fört med sig i hushållens vardagliga liv inom den gemen
samma arenan, bostaden, har Kajsa varit pionjär i att med tidsgeogra
fiskt baserad metodutveckling och stor noggrannhet i insamling av 
empiriskt material visa att medelhushållet oavsett om vi talar om unga 
vuxna, barnhushåll, medelålders hushåll och även framtidens äldre 
hushåll inom sin kategori visar stora variationer i vardagslivets organi
sering och beteenden med stora konsekvenser för konsumtionsnivå 
av såväl apparat.er som energi till gagn för vardagens hushållssysslor 
och nöjen. Sådan kunskap är nödvändig för att utforma information, 
politik och praktiska åtgärder för att minska energianvändningen 
bostadssektorn med hushållens insatser som bas. 
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EN FALLSTUDIE AV 
MAMMA KAJSA 

LinaMaria EUegård 

FÖRST NÄR .JAG SJÄLV blev universitetsstudent bö1jadejag förstå 
ungefär vad mina föräldrar, som båda är kulturgeografer, gjorde på 
jobbet. I hemmet nämndes ofta universitetet, jag visste att de höll i Jöre
läsningm; de hjälpte några mystiska fåglar som kallades doktorande1: 
Dessa begrepp var dock i stort sett tomma på innehåll för mig, trots 
att jämförelser med den egna tillvaron i skolan borde ha legat nära till 
hands.Jag minns när min lågstadielärare ordnade brevvänner åt min 
klass. Vi fick tips om vad vi kunde berätta om i breven: fritidsintres
sen, föräldrarnas yrke etc. Min brevvän skrev att hennes pappa job
bade som brevbärare.Jag föreställde mig genast en man som med ett 
glatt leende på läpparna levererade post från sin gula cykel. Jag skrev 
tillbaka att "mamma och pappa jobbar på Institutionen", missnöjd 
med att de hade så konstiga jobb men mycket nöjd med att ha fått till 
stavningen. Idag frågar jag mig vad min b1·evvän kan ha fått för bild i 
huvudet när hon mottog denna information. För den delen, till vad 
associerade hennes lärare, som förmodligen fick förklara? Som uni
versitetsanställd kan jag visserligen hålla med om att verksamheten 
ibland har en anstrykning av skyddad verkstad, men jag hoppas att 
läraren gjorde den avsedda kopplingen. 

Mina föräldrars Jorshningvar ett annat mysterium. I slutet på 1980-
talet studerade Kajsa den originella arbetsorganisationen på Volvos 
Uddevallafabrik. Långt in på 90-talet blev hon intervjuad i Göteborgs
medierna va1je gång det rådde någon turbulens kring Volvo. Själv var 
jag nöjd med att hon arbetade med ett företag· man kände till, men 
desto mer irriterad över att jag inte förstod hennes roll. Hon byggde 
ju inte bilar, så vad gjorde hon egentligen på Volvo? 

Möjligen skulle j ag ha förstått mammas funktion i relation till Vol
vofabriken om jag då fått höra det som numera är hennes mantra: 
det räcker inte bara a tt uppfinna ny teknik, man måste förstå hur folk 
faktiskt kommer att använda den också! Det fanns mer att göra på 
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Volvo än att rita och monlera bilar. Man kunde till exempel under
söka effekterna av monteringens organisation. 

Efter analysen av storföretaget kom Kajsa att anta ett mikroper
spektiv i sin forskning, då hon bö1jade studera hushållens allokering 
av vardagens aktiviteter i tid och rum. Gemensam för de båda fälten är 
betydelsen av tillägnandet av ny teknik för den vardagliga praktiken. 
Därmed är också mammas mantra tillämpbart i båda fallen: det är 
viktigt att se bortom det ursprungliga syftet med ny teknik för att för
stå varför och hur den integreras i människors liv. En tidsbesparande 
uppfinning kanske förblir oanvänd om den inte upplevs passa in i hus
hållens vardag (bakmaskinen är ett exempel). En annan uppfinning 
kan bli en succe utan att det varit tillverkarens ambition (SMS). Jag 
kommer att ägna resterande del av denna essä åt att illustrera dessa 
insikter på ett unikt datamaterial bestående av glimtar ur Kajsas var
dag. Materialet har samlats in genom deltagande observation. 

Paradoxalt nog, med tanke på hennes forskningsintresse, fann jag 
som liten min mor vara tämligen bakåtsträvande när det kom till ny, 
spännande teknik. Visserligen gjorde bakmaskinen ett kort gästspel i 
vårt hem, men var fanns TV:n med fjärrkontroll? Parabolantennen? 
Videoapparaten? Inte minst den senare var lockande, med tanke på 
möjligheten att när som helst kunna titta på Disney's långfilmer på 
köpvideo. Sådant kom dock inte på fråga: det sändes ju barnprogram 
en kvart om dagen. Mamma upplevde absolut inget behov av en vide
oapparat! 

Så ändrades plötsligt förutsättningarna. En sensommardag berät
tade pappa för oss döttrar att "nu kan nog Kajsa tänka sig att köpa 
en videospelare!" Klang och jubel! Vad hade hänt? Jo, det var orga
nisationen av Volvos U ddevallafabrik och forskningen därom som 
hade dokumenterats på två videoband, av vilka mamma hade erhållit 
kopior. Videoapparaten hade därmed fått ett värde för Kajsa. Snart 
stod det en i vårt vardagsrum. Volvovideorna var urtråkiga, n1en i 
övrigt beredde videospelaren oss barn en hel del glädje - trots att 
Disney's köpvideor förblev undervärderade av våra föräldrar. 

Att motstånd mot förändring kan upphävas av nya förutsättningar 
för den egna behovstillfredsställelsen utgör även följande anekdot ett 
exempel på. Alla som känner Kajsa vet att hon lägger en stor del av sin 
fritid på stickning. Under årens lopp har hon därmed upparbetat en 
för andra stickare imponerande hastighet. Trots detta är tidsåtgången 
betydligt mindre om man köper, eller för den delen själv tillverkar, 
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maskinstickat. Förekomsten av handstickning trots denna odiskuta
bla ineffektivitet kan inte förklaras annat än som a) hobbyverksamhet 
eller b) bakåtsträveri. I den händelse läsaren inte är övertygad om alt 
det finns en mått av förklaring b) i Kajsas stickande framlägger jag 
följande indicium: garn kan köpas antingen på härva eller som ett 
färdigt nystan. Köper man en härva måste man ~jälv ägna tid åt all 
rulla upp garnet till ett nystan - en synnerligen tidsödande, knappast 
avkopplande och på grund av de färdiga nystanens existens överflö
dig syssla, vars utövare därmed borde betecknas som bakåtsträvande. 
Nå, vad gör Kajsa? Jo, trots en tidskrävande professorstjänst köper hon 
härvor! Men precis som när det gällde videoapparaten är Kajsa inte 
den som är den. För ett par år sedan råkade hon ut för en handskada, 
vilken effektivt omöjliggjorde nystning. Förutom tidskostnaden, som 
hon ju uppenbarligen inte skattar som särskilt hög, inträdde nu en 
kostnad i fOrm av smärta. En förutsättning för bakåtsträveriet hade 
försvunnit. Man skulle kunna tro att del naturliga steget vore att ta en 
paus från stickandet och istället köpa kläder, eller, kanske mer sanno
likt, att överge härvorna för färdiga nystan. Icke så. Det var med stor 
glädje i rösten som mamma berättade för mig att hon minsann inköpt 
en automatisk garnnystare. 

Oförutsedda effekter är ett viktigt tema i Kajsas forskning. Ingen
jören kan sällan föreställa sig hur produkten kommer att smälta in 
i individers vardagsliv, långt ifrån modellvärlden. Exempelvis fun
derade nog bakmaskinens tillverkare inte särskilt mycket på att det 
oljud produkten alstrade skulle komma att lägga fällben för dess 
faktiska användning i hemmen.7 Inte heller kulturgeografer är dock 
immuna mot oväntade sidoeffekter, vilket jag tänkte illustrera med 
ännu ett exempel från barndomen. De i särklass populäraste leksa
kerna hemma var Playmobil: hårdplastgubbar med diverse tillbehör 
såsom hästar, bilar, pistoler och annat fantasifrämjande. Inte helt olikt 
Lego, men utan byggkomponenten. Precis som med Legobitarvar det 
ofrånkomligt att Playmobil-bitarna skulle komma att förvaras saligt 
blandade i en stor låda. Precis som med en Legolåda uppstod ett hög
!jutt, skrapande ljud när små barnahänder krafsade runt i Playmobil
lådan på jakt efter rätl bit. Detta störde nu inte mig· och min lillasyster 
särskilt mycket, med tanke på de lekar som skulle möjliggöras. Något 
mer stördes väl våra föräldrar och storasystrar, in te minst när de tidigt 
på lördagsmorgnarna velat sova ut men istället väcktes klockan halv 

7. En bekants familj, som ånnu idag använde1· bakmaskinen, har ett eget rum för densamma. 
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~ju av det karakteristiska skrapande ljudet. Situationen skulle kunna 
beskrivas med nedanstående diagram. På den horisontella axeln åter
finns den tid i minuter som jag och min lillasyster skulle kunna ägna 
åt att leka med Playmobil. Den lutande linjen MU representerar den 
extra glädje vi upplevde av varje extra minuts lekande med Playmo
bil (marginalnyttan). Som synes lutar linjen nedåt, eftersom en extra 
minuts Playmobil-lekande känns mindre värdefllll ju mer tid man 
redan lagt på denna aktivitet: barn tröttnar efter ett tag. Den horison
tella linjen MC representerar kostnaden för att lägga en till minut av 
vår tid på just Playmobil (marginalkostnaden). Denna kostnad bestod 
framförallt i att det blev mindre tid över för andra leksaker eller akti
viteter. Hur mycket tid skulle vi då komma att lägga på Playmobil? Jo, 
precis så mycket att värdet av att leka en minut till skulle vara lika stor 
som kostnaden för den extra minuten. Om värdet av det extra lekan
det vore större än den extra kostnaden skulle vi ju rimligen lägga mer 
tid på Playmobilen och om den var mindre skulle vi göra bäst i att 
ägna mer tid åt något annat. När marginalnyttan är lika stor sommar
ginalkostnaden skär linjerna MU och MC varandra. Av figuren kan 
alltså utläsas att vi valde att lägga t' minuter på Playmobil varje lördag
morgon. Men den uppmärksamme har noterat att jag och lillasyster 
utelämnade en kostnad i beräkningen, nämligen det obehag som res
ten av familjen erfor av vårt krafsande. 0111 vi summerar denna kost
nad med den tidigare får vi kurvan SMC (den sociala marginalkost
naden). Som synes skulle jag och lillasyster ägnat betydligt mindre 
tid, t", åt Playmobil om vi tagit med alla kostnader i beräkningen. Vi 

krafsade alltså för länge. 

MU 

SMC 

MC 

t" t' 
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Räddningen för våra fami!jemedlemmar skulle komma just som 
en oväntad sidoeffekt. Det fanns nämligen andra åtråvärda leksaker, 
varav vissa Lyvärr var förbjuden frukt.Jag tänker på Barbie, denna gla
mourösa flickdröm i rosa. Nog ville jag och lillasyster leka med Barbie, 
men det stod ideologiska hinder i vägen: mamma vägrade att köpa 
Barbiedockor, förmodligen på grund av det skeva kroppsidcal de 
förmedlade. Vi tjatade och ~jatade, men ingen Barbie kom över trös
keln. Tills en jul då vår morfar överträdde förbudet:jag fick en Barbie 
med balettkjol och lillasyster en med balklänning. Lyckan var total. 
Snart förstod även våra föräldrar att den förhatliga dockan hade vissa 
positiva effekter. Hennes intåg innebär nämligen att vår marginal
kostnad för att leka med Playmobil, det vill säga den tid som därmed 
inte kunde läggas på andra leksaker, hade ökat (linjen MC försköts 
uppåt i figuren). Det var därmed inte längre optimalt att leka med 
Playmobil i samma utsträckning som tidigare. Även om vi fortfarande 
inte tog hänsyn till obehaget av krafsandet drog vi alltså ner på den 
totala tiden med Playmobil, vilket innebar att fami!jens öron skonades 
i högre grad än tidigare. 

För att undvika att ge intrycket av Kajsa som en hårdnackad bakåt
strävare vill jag avsluta med att framhålla att det ofta är hon som står 
för införandet av ny teknik i vår familj. Det är alltid hon s01n har den 
nyaste mobiltelefonen, det var hon som var först med mobilkamera 
och hon är fortfarande den enda som använder handsfree. Intres
set för teknik finns alltså både professionellt och privat. Divergensen 
mellan ingenjörens ursprungliga intention och den faktiska använd
ningen exemplifierar hon därtill gärna själv.Jag tänker i synnerhet på 
hennes användande av mobiltelefonens ordbok, som mer sällan tycks 
överensstämma med dess tänkta funktion. Själv har jag fortfarande 
inte förstått och jag tvivlar på att ordbokens skapare skulle förstå 
- innebörden av textmeddelandet "Så bra! Vi har ätit smultron och 
jag har stockat katten!" 
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Ulla-Karin Hel/sten 

- J A G M ÅS TE VI SA 01G mitt senaste stickprojekt.Jag sitter i bilen 
till Linköping. Kan j ag komma förbi ? 

Så har de t ofta låtit när Kajsa har ringt mig. 
J ag och min man Bö1je har vår verksamhe t, Östergötlands Ullspin

neri, i en ladugård utanför Ödeshög. I vår fabriksbutik fylld med ull
garner, ullfiltar och vadmalsplagg har Kaj sa och jag många gånger 
sells och j ag har alltid imponerats av hennes kreativitet och fan tastiska 
skapelser. 

Vi delar känslan av samspelet mellan det vackra, d et naturliga och 
kreativa i stickningen och fängslas på olika sätt av det som skapar 
föru tsättningarna för skapandet. Min berättelse är helt annorlunda 
- eller kanske inte - än Kajsas. 

När vi hade flyttat ut på landet så fick vi en tacka med lamm i pre
sent. Det var ovän tant, men snart väcktes tanken på att om vi har fåret 
i ena ändan av ladan så skulle man j u kunna säija koftan i den andra. 
Då kändes de t som en helt vild ide men i dag är de t en reali tet- de t är 
vår vardag. Vi är fö retagare hela vägen mellan fåre t och tröj an. 

Ett nytt liv med gamla maskiner 

När vi tog tag i vår vilda ide så gjorde vi det ju inte enklare för oss när 
vi bestämde oss för att använda gammal välbeprövad teknik. Men vi 
ville både vårda ett arv och ha teknik som funge rade i mindre ska la. På 
Stadsmuseet i Norrköping fan ns denna gamla teknik och där träffade 
vi den pensionerade spinn mästaren Bertil J o nsson. 

När vi köpte maskiner så flyttade spinnmästarenjonsson in hos oss 
och 1-tjälpte t ill att fö rverkligade vår dröm. Men att leva med Ber til och 
försöka få maskinerna att fungera var ingen d röm.Jag har ald rig hör t 
någon svära så mycket, men han fick maskinerna att funge ra. Han 

45 



ULLA- KA I{ IN H ELLSTEN 

fodrade service också, alltså hans egen person. Det skulle vara mat på 
bestämda tider. Det var: frukost, elva kaffe, lunch, trekaffe, middag 
och kvällsfika. 

Tiden och ordningen är grunden i spinnmästarenJ onssons liv, och 
då blev det också mitt liv. Min vardag kom att styras av hans, precis som 
människor styrts av maskinernas tider och ordningar. Han var hemsk, 
men han kunde ju allt så vi blev Bertils och maskinernas gisslan. Men 
för mig var det ju på väg mot min dröm, så jag var beredd att hålla 
ordning. 

Denna ordning och kraften i maskinerna visar vi gärna upp. Vid 
flera tillfällen har Kajsa bokat in studiebesök hos oss för sina dokto
rander. Vi har då visat den mekaniska tillverkningen av garn och filt 
och berättat vår historia om att överleva på ett gammalt hantverk. Hur 
får ni det att gå ihop? Vem lagar maskinerna om de går sönder? Fråge
ställningarna är många och vi slås av hur påtaglig tekniken är här hos 
oss. 

I början hade vi många studiebesök, men nu är det bara Kajsas dok
torander och utbildningar inom högre utbildningar i fältet som vi tar 
emot. Men vi har öppet hus i samband med konstrundan på våren. Då 
visar hela vår bygd upp sin skaparkraft. 

Det är en kraft som grundas i landskapet kring Ellen Keys strand 
och som bär vårt kulturarv. Nu i våras fick j ag en så glädjande åter
koppling om just detta då en man med sin lilla sori kom in hos oss. 
Han berättade att han själv som barn på 80-talet varit på besök hos oss 
och nu ville han visa sin son hur fårens ull blir till tröjor, vantar och fil
tar. Vi har alla ett ansvar för att föra sådan kunskap vidare. I vårt före
tag gör vi en del. Det värmer i ltjärtat, men mättar inte alltid magen. 

Utmaningar som håller 

Ullspinneriet har varit en utmaning. Själv har jag gett upp flera gånger, 
att koordinera ekonomin, maskinerna, barnen och fåren. Men Bertils 
entusiasm och kämpaglöd som gammal elitidrottsman så har vi lyck
ats jobba mot målet. Inte för att jag visste att detta skulle vara målet. I 
början ville vi bara ta tillvara en gammal men väl fungerad teknik, det 
öppna landskapet och ullen i närområdet. Vi vill producera garner 
som håller länge och har god kvalite - det är hållbarhet det. 

Ett uttryck för hur väl det fungerar är att vi haft projekt tillsammans 
med Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Vi har stickat mössor 
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och tröjor som profilprodukter åt dem. Det fungerade och uppskatta
des. Det fick vi bevis på när personer från dessa organisationer hörde 
av sig efter 20 år och sa att jag har bott i denna tröja och vill laga den 
nu. Det visar tyvärr att vår ekologiskt hållbara affärside inte är ekono

miskt hållbar. 

Fårfilten - en väg ut i världen 

Ett annat sådant exempel som vi vunnit pris för är vår fårfi lt, som nu 
blivit lite av vårt kännetecken, vår sinnebild. Vi bö1jade väva för att 
använda garnet själva. Min egen filt hade jag burit mina barn i, så 
det finns en känsla i den. Men det var utmärkelsen Svensk form som 

gjorde att det tog fart. 
Det var skoj och då hittade turisterna ut till oss. Vi hade funderat 

på att skapa möjligheter för andra att ta del av vår vackra boplats. Men 
jag höll på att smälla av när gårdsplanen var full av folk som kom och 
pratade, men inte handlande. Sådant ärju trevligt men inget man rik 
på eller ens får mat på bordet av. Det är socialt hållbart, men ännu inte 

ekonomiskt hållbart. 
För att försöka finna den ekonomiska bärkraften, fick vi konsult

timmar från ALMI och de styrde upp oss in i den ekonomiska hållbara 
strukturen. Samtidigt 1997 kom filten med på en svensk utställning i 
Japan. Min mamma sponsrade den resan, så att jag kunde följa med 
filten till J apan. Där stod jag och filten på andra sidan jorden, mellan 
Volvo och Saab. Vi var det mjuka svenska textila hantverket mellan de 
hårda industriföretagen. 

Nätverk för framtiden 

En oväntad vändning av den resan var ett nytt nätverk som spirade. 
Det var japanska damer med intresse för formgivning och hantverk 
som kom till oss för att sticka och se Sverige. Sedan dess har vi rest mel
lan länderna och delat med oss av det textila hantverket. Det lokala 
blev verkligen i praktiken globalt. Vi lyckas få samman lokal kunskap, 
gammal teknik och globala moderna intressen. Vi är på väg mot något 
nytt och idag exporterar vi närmare hälften av vår produktion. 

På plats hos oss är det nu framtiden i fokus. Vi arbetar med ett ung
domsprojekt tillsammans med två formgivare och två skribenter som 
resulterat i boken "Do re do". Det handlar om att ta tillvara och göra 
nytt. Precis som vi gjort. Men vi har visat tillsammans med ungdomar 
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och formgivare hur man kan och kanske till och med måste ta tillvara 
vad vi har. Det här programmet används nu i några skolor för att tala 
om hållbarhet och formgivning. 

De nätverk som Kajsa har gjort oss sedda i och hjälpt oss att bygga 
är unika. Hon visar i praktiken hur hon värdesätter det kulturarbe te 
vi utför och på sitt rättframma vis lyfter hon oss och visar sin uppskatt
ning i ord och handling. De t har påverkat oss och varit viktigt i vår 
utveckling att få respons och uppmuntran. Stort tack för de t! 

Ofta har Kajsa lyssnat på mina ideer till forskningsprojekt. Så fort 
j ag fått se att man utlyst ett passande projekt har jag ringt och mailat 
och hon har tålmodigt lyssnat. Tack vare Kajsa är jag nu, som entre
prenör, e ngagerad i forskningsprojektet Kultexturism - kultur-textil
turism , där ett textilt nätverk bl.a. ska bidra till en ökad utveckling av 
turistnäringen i Östergötland. 

I Kultexturism är vi flera företagare som möts tillsammans med 
forskare för att utveckla våra verksamheter. Vi har funnit nya ideer 
för samverkan och lära oss mycket av varandra. Johanna Nählinder, 
som också medverkar i denna bok, är en entreprenöriell forskare som 
på nya sätt visar oss hantverkare kunskaper och möjligheter. Genom 
forskningsprojektet har vi fått möjligheter att se en helhet av våra verk
samheter. Det kommer förhoppnings vara ett levande nätverk även 
långt efter själva projekte t. 

Vår framtid grundas i vår historia. För att fira vårt 30-års jubileum 
har vi en bok på väg. Det är vår berättelse genom tid och rum och där 
vi strävat efter att både förvalta och utveckla hantverke t och tekni
kerna. 

Kaj sa-kollektion en 

På olika sätt harju Kajsa och jag med våra olika kunskaper men så lika 
intressen landat i den mjuka designade textila formen och ambitio
nen att sprida den. Vi har även intresset för och kontakter i J apan som 
en kär gemensam erfarenhet och kunskapskälla. I detta gränsland har 
vi båda funnit inspiration och kraft att ta med hem till det egna ska
pande t av så väl stickningar, forskning som företagande. 

Kajsa älskar det glansiga tunna pälsullgarnet. Till de t har hon tagit 
fram egna modeller av vantar, armledsvärmare, mössor och tröjor och 
också generöst delat med sig av sina beskrivningar till många andra 
stickare. På spinneriet finns nu en Kajsa-kollektion i stickat. Vi säljer 
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den både på plats i Spinneriet och på nätet över hela världen, även om 
e-handeln på nätet inte är helt enkel. 

Här vill jag skicka med mönstret till handledsvärmarna och om 
Du har denna bok så kan Du även få garnet till dem. Välkommen att 
sticka och väva vidare på det som Kajsa ger och som vi tillsammans kan 
utveckla. Omsorg om sin stora familj och sina medmänniskor och vilja 
att knyta nya band mellan människor är kännetecknande för Kajsa. 
Hon tar oväntade initiativ som gör att det för mig har varit spännande 
att få lära känna henne. Tack Kajsa! 



KAJSAS RANDIGA 
HANDLEDSVARMARE 

Ide och beskrivning: Kajsa Ellegåul 

Garn: Det tunna fina pälsullgarnet från Östergötlands ullspinneri. 
Sticlan: nr 2,5 och 3 ( ev. rjockare om du stickar hårt) 
Wdmc'U: nr 3 
Storleh: One size fits all! 
Mönste1: I maska i färg 1, I maska i färg 2, som upprepas hela varvet. 

När du stickar mönstret kan du få olika färgeffekt beroende på hur du 
håller garnen med de olika färgerna över pekfingret. Om du vill ha 
ett jämnt färgmönster ska du se till att du alltid har färgerna liggande 
i samma ordning. 

Till exempel: om du har färg 1 innerst och färg 2 ytterst, så kommer 
färg 1 att dominera något i mönstret och det blirjämnt. Om du vill att 
de båda färgerna ska dominera olika mycket i mönstret kan du låta bli 
att tänka på detta, för då blir det lite olika av sig självt när du stickar! 

1. Lägg upp 71 maskor i färg nr 1 på stickor nr 2 ,5. Använd 3 
stycken stickor samtidigt vid uppläggningen så att maskorna 
inte bli för hårda! Du kan också använda ett nummer rjockare 
stickor vid uppläggningen för a tt nå samma effekt. 

2. Sticka ett avigt varv. 
3. Dela maskorna jämnt på 4 stickor och använd den sista mas

kan på sticka nr 4 till att sticka ihop med den första maskan på 
sticka nr 1 så att arbetet binds ihop och det finns 70 maskor 
på stickorna. Det måste vara e tt jämnt antal maskor i arbetet 
för att mönstret ska gå jämnt ut. 

4. Sticka 5 aviga varv ( detta blir sedan rätsidan). 
5. Sticka 1 varv räta. 
6. Byt till färg nr 2 och sticka 3 varv räta. 
7. Byt tillbaka till färg nr 1 och sticka 1 rätt varv, 3 varv aviga och 

1 varv räta. 
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8. Byt till stickor nr 3 (om du stickar hårt använd 3,5) och sticka 
räta varv med x 1 maska i färg nr 1 och 1 maska i färg nr 2 x. 
Upprepa x-x hela varvet. 

g. Sticka likadana varv x-x i totalt ca 13 cm och var noga rned 
att du stickar maskor med färg 1 över maskor 1ned färg 1 och 
maskor med färg 2 över maskor med färg 2. Det är detta som 
ger det lodräta randmönstret. 

1 o. Byt till stickor nr 2 ,5 och sticka 1 varv räta i färg 1. 
11. Sticka 3 aviga varv och maska av 15 maskor mitt på det 3:dje 

varvet (det är förberedelser för hålet för tummen). 
12. Sticka 1 rätt varv och lägg upp 15 maskor över dem som du 

maskade av på förra varvet. 
13. Sticka ytterligare 1 varv räta. 
14. Maska av på nästa varv. Använd en sticka nr 3 för avmaskning

en så blir den inte för hård. 
15. Fäst alla trådar. 
16. Virka med virknål nr 3 ganska löst med fasta maskor runt tum

hålet så att det blir jämnt. 
17. Virka runt överkanten 111ed fasta maskor så att det också blir 

jämnt. 

Alternativt tumhål: 
Sticka fram till punkt g ovan och sticka sedan enligt punkterna 10-14 
men utan att göra avmaskningar och uppläggningar. När du har mas
kat av och virkar runt överkanten gör du istället en liten båge av luft
maskor (ca 17 stycken (prova vad som passar din tumme!). Virka fasta 
maskor över bågen med luftmaskor så att den blir lite fastare. 



LJUD ELLER INTE LJUD? 
OM HEMMETS SAMMANVAVDA 

LJUD MATTA 

Kristina Karlsson 

f NTE N ,\ GO N FORM AV FENOMEN tycks ha undsluppit Torsten Häger
strand, vare sig i termer av det som kan hänföras till naturens fauna, 
organismer, resurser och krafter, eller till människans sinnesupplevel
ser, tankar, handlingar och konstruerade ting (Hägerstrand, 2009). 

Allt kan lokaliseras till olika delar av "tidrummet", dvs. till platser 
som är stationära eller rörliga och inom vilka det alltid förflyter tid. 
En viktig uppgift för Torstens tillika Kajsa Ellegårds tidsgeografiska 
gärning var/ är att påvisa existensen av dessa till synes förgivet tagna 
tidrum och deras konsekvenser för människors möjligheter att forma 
och leva sina vardagsliv. Men vilken betydelse tillskrivs ljuden och den 
sinnesförnimmelse som hörseln utgör inom tidsgeografin ? Vad jag 
förstår hade faktiskt musiken en stor betydelse för Torstens utveckling 
av det geografiska s.k. notationssystemet. Om detta skriver Kajsa och 
Uno Svedin i förordet till Tillvaroväven, 

0 mvandlingen från notation till ton han ses som en insfJiration till hans 
strå van att utveckla ett geografislit no/ationssys/em vars tolkning och 
betydelse går utöver dess vi.melu.t form. Torsten kunde dä·,för ofta förare
sonemang inoin geog/'Cifin, soin var hans fHojessionella område, i termer 
av f){lrtitw; hlangjärg och achord. Musik, liksom hantved, och jordbruk, 
är insf1irationsomrcklen som hräver hunslw.fJ om sammanhang och helhet, 
något som saknas id.en sf1ecialiserade industrins fHoduktionslanclslwfJ. 
(Hägerstrand, 2009, s. 13) . 

Här ges all tså musik en betydelse som inspirationskälla eftersom dess 
representation i form av skrivna noter möjliggör inte bara visuella 
intryck utan också förnimmelser av ljud. Men för Torsten hand lade 
det snarare om möjligheten att synliggöra den ljudväv som flera olika 
toner bildar tillsammans, dvs. att visualisera en komplex helhet, än att 

synliggöra ljuden i sig. 
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Möjligen kan man i Tillvaroväven antyda en konkurrenssituation 
mellan de metoder som visualiserar respektive verbaliserar den kom
plexa verklighet som tingens och människornas "påplatsvaro", förflytt
ningar, kopplingar, isärtagningar, etc. utgör. Med notationssystemets 
hjälp visualiseras detta i form av grafer, eller trajektorier, som vecklar 
ut sig i ett begränsat tidrum, dvs. utmed en vertikal tidsaxel (tingens 
och människornas "eftervartannathet") och en lodrät rumsaxel (ting
ens och människornas "bredvidvartannathet"). Torsten konstaterar 
att "i själva verket finns det oftast flera ord för det som grafiskt uttrycks 
på bara ett sätt" (s.112) men senare hävdar han att 

Ord har sin jJ/ats i vår inre 111eningmiirlcl men avbildar b!'istfälligt elen fy
siska yttervärld, som de då och då hänvisar till. Ord tystnar så snart de iir 
sagda eller lästa. De fysiska eller mgrmislw ting de eventuellt hänvisar till 
har i regel inte en så lwrtvarig existens. De fanns till innan ordet yttrades 
ochförsvinner inte med ordet. Den i tiden utdragna existensen ·111edjör all 
till exemjJel historiska samtidighetstabeller blir lwrthugget missvisande ifö,~ 
hållande till verklighetens i regel utdragnaförlojJJJ. (Hägerstrand, ::wo9, 

s. l 13). 

De många orden till trots mäktar de alltså inte med att återge tid
rumsliga dimensioner av människors och artefakters levda liv. Låter 
vi orden ändå ljuda försvinner de i samma ögonblick som vi yttrat 
dem. Frågan är om de grafiska uttrycken av tidsgeografins metod kan 
visualisera ljud och därmed underlätta en analys av exempelvis ljud

mattorna i våra hem? 
Ytterligare en aspekt av det tidsgeografiska perspektivet på våra var

dagsliv som jag vill plocka upp här är begreppet restriktioner (Elle
gård & Nordell, 1997). Kajsa och Kersti Nordell förklarar att 

Vårt mämldiga liv Jö1jlyter ino,n ·m.men för olika resl-liktioner som vi ä:r 
mer eller mindre '11/edvetna om och som gliiclje1; hjäljJer e!!erfllr'lgar oss 
olilw mycket beroende fHt läggning; hu111.ör och til!jällighele1: (Ellegård & 

Nordell , 1997,s.31) 

Med hjälp av restriktionsbegreppet kan ytterligare faktorer som påver
kar våra liv och möjligheter att agera identifieras. Inom tidsgeografin 
diskuteras olika typer av restriktioner och jag ämnar inte redogöra för 
dessa här, men med utgångspunkt i citatet kan det konstateras att en 
restriktion inte alltid behöver uppfattas som begränsande utan också 
som en resurs. Tekniska lösningar kan underlätta vissa h andlingar och 
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därmed ~jäna som resursc1~ men om de lätt går sönder kan de istållet 
uppfattas som besvärliga och därmed som restriktioner. Kunskapen 
om hur de tekniska lösningarna fungerar och ska hanteras betraktas 
också som en Lyp av resurs, vilket innebär att frånvaron av kunskapen 
utgör en restriktion för dem som skulle behöva ta den i bruk. Hur 
uppfattar vi då alla de olika ljud vi kan förnimma i våra hem? Vilka är 
Uuden? Utgör de en restriktion, resurs eller både och? Det vill säga, 
får de oss att på något sätt känna oss begränsade och störda, eller 
underlättar och förgyller de tillvaron, eller gör de både och på samma 

gång? 
Syftel med detta kapitel är att med hjälp av såväl Kajsas utvecklade 

metod för att visualisera vardagslivets aktivitete1~ som informanters, 
mina egna och bekantas berättelser, avtäcka mönstret i några av de 
ljudmattor som kan höras i våra hem samt resonera om förhållnings
sätt till dessa i termer av resurs och restriktion. 

Jag kommer att utgå från två bilder som representerar de aktiviteter 
som medlemmarna i två hushåll genomför under ett dygn. De namn 
på personer som nämns är fingerade eftersom det handlar om infor
manter som deltog i prqjektet "Elanvändning i hushåll - hinder och 
incitament att spara el", finansierat av Energimyndigheten och rap
porterat i Consumer behaviour in Swedish households: routines and 
hahits in everyday life (Green och Ellegård, 2007) och Hushållens 
elanvändningsmönster identifierade i vardagens aktiviteter (Karlsson 
och Widen, 2008). Syftet med de visualiseringar som användes i stu
dien var alltså att synliggöra elanvändning. Under projektets genom
förande förde informanterna loggbok över spis-, mikro-, tv- och dator~ 
användningen samt skrev tidsdagbok över sina aktiviteter under fyra 
sammanhängande dygn, två helgdagar och två vardagar. Data från 
tidsdagböckerna kodades enligt en aktiviletsorienterad tidsgeografisk 
metod och bearbetades i dataprogrammen Vardagen 4D (Ellegård, 
1994; Ellegård & Nordell, 1997) och VISUAL-TimePAcTS (Ellegård 
& Cooper, 2004; Vrotsou, Ellegård & Cooper, 2007). Bilderna som 
visas nedan kommer från VISUAL-TimePAcTS. Förkortningen Time
PAcTS står för tid, plats, aktiviteter, teknologi och social samvaro. Det 
är uppgifter om detta som hushållsmedlemmarna har noterat i sina 
dagböcker, dvs. klockslag, aktivitet som genomförs, var någonstans 
(vilket rum i hemmet, på vilken plats utanför hemmet, under vilken 
typ av förflyttning), tillsammans med vem/vilka och vilken apparat/ 
teknologi som eventuellt används. För att sätta in dagboksnotering-
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arna i ett större sammanhang och få ökad förståelse för informanter
nas elanvändning, intervjuades de både före och efter den period de 
skrev dagbok. Bilderna läses lämpligen nedifrån och upp, dvs. från 
och med kl. 00.00 till och med kl. 24.00. De aktiviteter som åskådlig
görs är, i enlighet med den aktivitetsorienterade kodningsmetoden, 
inordnade i sju övergripande aktivitetsområden vilka i VISUAL-Time

PAcTS ges varsin färg: 

Egenomsorg- grön 
Omvårdnad - turkos 
Hushållsvård - rosa 
"Avkoppling/ reflektion" - lila 
Förflyttningar - gul 
Mathållning - mörkblå 
Förvärvsarbete/utbildning- röd 

De flesta uppgifter som finns i bilderna bygger på informanternas 
egna dagboksanteckningar. Det är dock inte ovanligt att personer 
som skriver den här typen av dagbok missar att fylla i något, eller att de 
som bor i samma hushåll gör noteringar som inte helt överensstäm
mer med varandra, till exempel att gemensamma aktiviteter ges olika 
klockslag eller att någon skriver att hon/ han utför en aktivitet på egen 
hand och någon annan att de t var en gemensam aktivitet. I de fall det 
råder oklarhet om vad som gällde vid tillfället harj ag antingen noterat 
"ingen uppgift" eller tagit mig friheten att ge egna förslag. Ibland gör 
någon många o lika saker tidsmässigt tätt inpå varandra och då uppstår 
problem med att få plats med läsbar text i bilden, varför uppgifterna 
inte alltid ligger helt rätt i förhållande till tidsaxeln. 

Vi börjar med att hälsa på hos familjen Kristersson. 

Familjen Kristersson 

Familjen Kristersson består av Kristin och Krister, båda i 30-årsåldern, 
och deras 6 månader gamla dotter som kallas Lillan. De bor i en hyres
rättslägenhet med tre rum och kök. Det är en fredag i september som 
vi hälsar på hos familjen och Krister arbetar medan föräldralediga 
Kristin är hemma med Lillan. Kristin hade olika vikariat innan för
äldraledigheten men slutför under ledigheten en c-uppsats från en 
tidigare utbildning. När ni tar del av Kristers och Kristins göromål i 
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bostaden vill jag alltså att ni främst föreställer er vilka ljud som omgär
dar dem. 

Nattens tystnad? 

Om vi går nerifrån och upp så representerar den långa gröna stapeln 
under dygnets första timmar ett sovande hem. Men hur tyst är det på 
natten när man sover? Det är ingenting som det talas explicit om i 
intervjuerna med Kristin och Krister. Men sovperioden är en tid då 
våra kroppar fortsätter arbetet med att hålla igång vitala funktioner, 
ombesö1ja matsmältning och läkning samt bearbeta intryck. Oavsett 
om vi vill det eller inte så ger vi ifrån oss ijud som för någon av oss kan 
bli fråga om en restriktion om de håller oss vakna. Det gäller exem
pelvis snarkningar, gnisslande tänder, prat i sömnen eller bebisens 
lätta andetag som bekräftar för en orolig men kärleksfylld förälder att 
den fortfarande andas. Det innebär att bebisars andetag kan försätta 
oss i den förbryllande känslan av att vara begränsade och lättade på 
samma gång. Kristin och Krister har förmodligen passerat detta sta
dium eftersom Lillan sover i eget rum, eller för att de ska slippa vakna 
av de "icke-livshotande" ijud som Lillan ger ifrån sig? 

Men förutom ijuden som vi själva ger ifrån oss, vad kan då mer 
höras? Ja, självklart husdjur om vi har sådana och mindre välkomnade 
insekter som myggor och flugor. Men också den teknologi som likt 
människokroppen upprätthåller viktiga funktioner i ett hem som 
andas. Radiatorer h åller värmen, fläktar ventilerar, kylar och frysar 
håller maten färsk, standby-funktioner förser oss med lättillgänglig 
information och underhållning, för att nämna några. Fler kan det 
vara i fristående villor. I en pågående undersökning av tre hushålls 
energianvändning har vi så här långt kommit fram till att det i de tre 
villorna sammanlagt finns 35 apparater som står för den så kallade 
bakgrundsanvändningen, dvs. energianvändning orsakad av sådana 
apparater som i stor utsträckning alltid måste vara på för att den 
funktion de fyller ska fungera. Det gäller naturligtvis inte all standby 
som egentligen inte alltid måste vara på. All standby ger inte heller 
ifrån sig särskilt märkbara ljud. Men för min tinnitusdrabbade mor 
kan vissa av dem innebära en plåga som mitt eget öra inte uppfattar. 
Många av dessa ijud tas dock om hand av ltjärnans förmåga att för
vandla handlingar och sinnesförnimmelser till något vanemässigt och 
därmed icke-reflekterat. Det är först när vi av någon anledning görs 
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särskilt uppmärksamma på dem som vi uppfattar dem som resurser 
eller restriktioner. När ventilation en på jobbet eller hemma stängs av 
reagerar vi oftast med en känsla av befrielse och en misstanke om att 
det som lät, men inte hördes, förmodligen inneburit någon form av 
restrik tion och kanske till och med bidragit till en spänningshuvud
värk. Men att bli uppmärksammad på denna typ av befriande tystnad, 
som i sig är en resurs, kan dock in nebära att vi bli r medve tna om att 
något är fel och bör åtgärdas och att tystnaden förvand las till en res
triktion. Vi kan därmed förl ika oss med de egentligen störande ljuden 
och kanske till och med uppfatta dem som en resu rs eftersom vi får 
tillgång ti ll den resurs som den \judalstrande servicen innebär. Likt 
bebisens andetag påminner apparaternas ljud om att de fungerar och 
ger upphov till den tvetydiga, samtidiga känslan av resurs och restrik
tion. De t finns många sådana exempel. 

Utanför Kristins och Kristers lägenhet alsu·as också ljud som under 
natten kan höras in till dem. Kanske hör de hissens gång, grannars 
aktiviteter, morgontidningens ankomst, förbipasserande människor 
och fordon, fåglars kvitte r och vädrets belägenhet. Stör ljuden deras 
sömn handlar det förmodligen om restriktioner. Men framkallar de 
samtidigt positiva upplevelser, kanske bara för att de är bekanta och 
förenade med den trygghet som hemmet kan innebära, eller påminner 
om en efterlängtad årstid, kan de även innebära en resurs. 

Hemmet vaknar 

Klockan 05.30 skriver Kristin att hon "mikrar Lillans välling". Vi kan 
anta a tt det föregåtts av att Lillan påkalla t ljudmässig uppmärksam
het, eller möjligen att Kristin på ren rutin vaknar strax innan Lillan 
brukar känna av den tidiga morgonhungern och därför går upp för 
att undvika just detta ljud och förmodligen också för att underlätta 
ett snabbt återinsomnande. Även mikrovågsugnar ger ljud ifrån sig. 
Min egen mikrovågsugn meddelar med ett hysteriskt "pling!" när den 
värmt klart. Det be traktarjag naturligtvis som en resurs om jag lämnar 
köket närjag tillreder något och vill bli uppmärksammad på när det är 
klart. Men i en i övrigt (så gott som) tyst lägenhet riskerar mikron att 
agera väckarklocka för övriga medlemmar. Även detta ljud kan dock 
vara ett sådant som omhändertas av hjärnans förmåga att urskilja ljud 
som inte är nödvändiga att reflektera över och på så sätt "lura" de icke 

direkt berörda att sova vidare. 
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sover 

lägger mig 
gör kvällstoalett med Krister, borstar tänder med eltandborste 
stänger av 1V:n 

ser på 1V med Krister 

mikrar Lillans välling, matar och lägger henne, stänger av och flyttar datorn 
äter middag med Krister och Lillan 
mikrar pizza 
mikrar gröt till Lillan, matar och leker med henne, slår på 1V:n 17:20 
pratar i telefon i sovrummet, Lillan är med 

skriver på uppsatsen på datorn, under tiden leker mamma med Lillan 

vi fikar 
mamma kommer, jag kokar kaffe i perkulatorn och mikrar välling till Lillan 

är ute med Lillan 

äter lunch med Krister och Lillan 

lagar lunch till mig och Krister på spisen, mikrar mat till Lillan som är med 

medan Lillan sover skriver jag på uppsatsen på datorn i Lillans rum, stänger 
av 1V:n efter 45 minuter och hinner också ringa tre samtal 

leker med Lillan, ser på 1V 
hämtar tvätten i tvättstugan med Lillan 
leker med Lillan, ser på 1V 
gör gröt till Lillan med redan uppvärmt vatten och matar henne 
stänger av och plockar ur diskmaskinen, Lillan är vid 1V:n 
äter frukost vid 1V:n med Lillan, går själv på toa och borstar tänder med 

eltandborste 
lagar min frukost: gröt på spis och tevatten i vattenkokare 
sover 
mikrar välling till Lillan och matar henne 

sover 

Kristin 

Figur 1. Visualisering av ett dygns aktivitetsdota hämtade från Kristins och Kristers tidsdagböcker och 

bearbetade i dataprogrammet VISUAL-TimePAcTS 
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sover 

lägger mig 
gör kvällstoalett med Kristin, borstar tänder med eltandborste 

ser på TV med Kristin 

äter middag med Kristin och Lillan 

åker hem 

arbetar 

åker til jobbet 
äter lunch hemma 
åker hem 

arbetar 

tar med tvätt och sätter igång två maskiner i tvättstugan, åker till j 
plockar i köket med Lillan, sätter på diskmaskinen, väcker Kristin, 
äter frukost med Lillan, tvättar mig och borstar tänder med eltand 
lagar frukost med Lillan: tevatten i vattenkokare och rostar bröd 
tar upp Lillan som har vaknat, byter blöjor 
väcks av mobilen, går på toa 

sover 

Krister 
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Klockan 06.00 väcks Krister av mobiltelefonens väckarklocka och 
det framgår inte om Kristin har somnat om, men vi får anta att hon 
låter ljudet passera med en tacksam notering om att det inte är avsett 
för henne. I ett sådant läge kan en väckarklocka, för det omedelbara 
välbefinnandets skull, till och med tjäna som en resurs, just för n~jet 
att få somna om, vilket alla "snoozare" känner till. Men för många kan 
det dock vara av stor betydelse vilken typ av ljud som lär agera väck
ningssignal eftersom det kan ha stor inverkan på vilken "sida vi vaknar 
på" och, i värsta fall, kvaliteten på återstoden av dagen. 

Morgonens aktiviteter hos Kristerssons innebär att vi "hör" - om vi 
vågar - Kristers tabubelagda ~jud i toaletten, vatten s01n spolas i både 
toalett och kran, ett kanske både uppmuntrande och förmanande 
prat med bebispratande Lillan, vattenkokarens stigande och sedan 
avtagande kokljud, brödrostens avfyrande av brödskivor, ett försiktigt 
sörplande av hett te, tuggandet på sprött rostbröd, ånyo spolande i 
badrumskranar, eltandborstens tandläkarsurr, och diverse "köks
plockarljud". Det senare inkluderar förmodligen porslinsslammer 
och glasklirr när diskmaskinen fylls, 111en övergår sedan i maskinens 
olika ljud i skilda faser av diskningen. Därefter väcker Krister Kristin 
och hans och Lillans röster och övriga ljudalstrande aktiviteter blan
das med Kristins och tv:ns ljud. Medan Kristins gröt puttrar på spisen, 
tevattnet värms i vattenkokaren och hon sedan äter framför tv:n med 
Lillans sällskap, avlägsnar sig Krister för att istället framkalla nya ljud 
i en annan del av huset de bor i, nämligen i tvättstugan. Ljudet från 
två tvättmaskiner startar men det hörs nog inte upp till Kristin och 
Lillan som bor några våningar upp. Ibland kan dock lägenhetsinne
havare som bor tillräckligt nära tvättstugan förnimma en tvättmaskin 
som centrifugerar eller en tumlare som slänger och blåser tvätten 
torr. Krister och de bilmotorljud han sedan uppbringar avlägsnar sig 
däremot utom räckhåll för den väv som utg·ör familjen Kristerssons 
ljudmatta i hemmet. 

Vid det här laget har nattens mer eller mindre framträdande ljud 
fått stå tillbaka för morgonens rutinmässiga aktivitetsljud. Samtidigt 
förstärks förmodligen vissa av nattens ljud, som till exe1npel grannars 
aktiviteter, trafiken utanför och hissens gång. De framträder med star
kare färger men utgör ändå bakgrunden i den allt brokigare ljudmat
tan. Om dessa Uud och dem som beskrivits som morgonens aktivi
tetsljud kommer att utgöra resurser och/ eller restriktioner beror av 
många faktorer och är väldigt personligt. Vilka Uud vi nu överhuvud-
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laget reflekterar över. .. Till stor del beror det nog på hur vi mår och 
vi lka förväntningar vi har på den dag vi vaknar upp ti ll. 

Den aktiva dagens ljud 

Medan morgonens oftast mer regelbundna rutiner övergår i dagens 
kanske något mer varierade aktiviteter står dock tv:n all t som oftast 
på när Kristin är hemma. Denna dag sätts tv:n på klockan 07 .19 och 
stängs av 10.45 och är sedan på igen mellan 17.20 och 21.45. På mor
gonen är det nyhetsmorgon , Oprah Winfrey show och MTV som står 
på. När det närmar sig sen eftermiddag är det oftast barnprogram 
som gäller. För Kristin är ljuden en resurs men på olika sätt. Hon är 
en av många som gärna vill ha någon form av bakgrundsijud som 
kan tjäna som sällskap. Såväl lV som radio och musikanläggningar kan 
tjäna denna funktion . Kristin säger: 

- Ja jag tror att genom att man har så lite vu.xenlwnta//t, i och med att han 
går så tidigt fJå mo1go11en, vi hinnerju. inte ha något samtal f)(i mo1gonen 
då jag går u./JjJ och lwn grir u./Jfl. jag går och lägger ·111 ig och han går och 
sridä1: Vi hinnerju. inte träffas så på mo1gonen. Och sen så harjnjag bara 
Lillan under he/,a dagen. Och då iir det shönt att li//som höm någon an
n(tn vuxen fHala . Även fast det lw111.1nerjiån radion. Så att man li//som 
hör lite andra vu:i.:na ·1-öste1: Och sen så tyc//erjag att det är avlwpjJlande 
med musik och s(1dä1: Ja jag måste inte ha. ljud. jag lwn lw tyst oc//sä. Men 
jag tror att del har alt göm med att jag har ingen annan vuxenlwnta//t om 
jag inte gcir ut och träff ar mina lwm/Jism: 

Kristin uppger att hon är en invand radiolyssnare sedan barndomen 
men att radion all tmer ersatts av tv:n under föräldraledigheten. Kris
ter uppger att han till skillnad från Kristin inte har någon vana sedan 
tidigare att ha ljud o mkring sig i hemmet och att han gärna stänger av 
apparater som inte används, han säger att han "är bara sån". Men det 
framkommer också att radion alltid är påslagen på j obbet, vilket kan 
bidra till att han helst vill ha lyst i hemmet. Han säger dock: "När jag 
kommer hem vill j ag ha lyst. Men det spelar ingen roll om radion eller 

tv:n står på he ller. In te alls." 
Tv:n tjänar inte enbart som sällskap åt Kristin utan också som barn

vakt. Vid återbesöket hos Kristin och Krister som gjordes cirka ett och 
e tt halvt år efter dagoksskrivandet, arbetade båda två. Det framkom 
då att Kristin slutar tidigare än Krister och att hon hämtar Lillan och 
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ansvarar för matlagningen. Hon har ganska knapert om tid för att bli 
klar till den tidpunkt som de kommit överens om att äta vid. Hon vill 
därför kunna laga mat "ifred" och låter Lillan se på någon film. 

För föräldrarna till två småbarn i etl annat hushåll i samma studie 
handlade del snarare om att dra ned på de sällskapande bakgrunds
ljuden på grund av barnen som de tyckte lät mycket i sig själva. Den 
föräldralediga kvinnan i detta hushåll uttryckte inte samma behov av 
bakgrundsljud eller "vuxenröster" som Kristin. Å andra sidan pratade 
hon under föräldraledigheten så gått som dagligen med sin syster som 
tillfälligt bodde utomlands via skype ( telefoni via dator). 

Ett något äldre par i ett annat hushåll talade om en köksradio som 
"går dygnet runt". Uttrycket ska förmodligen inte tolkas bokstavligen 
eftersom vare sig mannen eller kvinnan var hemma på heltid, däre-
1not arbetade kvinnan endast fyra timmar per dag och det kan antas 
att radion stod på då de befann sig i bostaden. En pensionerad man 
talade också om att han lyssnade mycket på radio, exempelvis medan 
han lagade mat. Men förmodligen kan sådana här bakgrunds- och 
"barnvakts"-ljud för många utgöra både en resurs och en restriktion 
på samma gång. Krister förstår och anpassar sig efter Kristin eftersom 
han älskar henne och kanske lyckas han att inte låta sig störas, men 
när de aktuella ljudkällorna stängs av infinner sig säkerligen den tidi
gare nämnda känslan av befrielse. Min sjuårige sons trumspelande 
tillfredsställer mig eftersom det håller den rastlöse pojken sysselsatt 
och får honom att må bra samt att det ibland till och med låter riktigt 
bra, men samtidigt. .. 

Hos Kristin och Lillan avlöser hushållsljuden varandra samti
digt som de säkerligen kommunicerar både med varandra och tv:n. 
Klockan 09.15 hämtar de tvätten i tvättstugan. Eftersom de, som tidi
gare nämnts, bor några våningar upp har de förmodligen inte hört 
när apparaterna tystnar och signalerar att de är klara. För mig som 
numera har tvättmaskin och torktumlare i lägenheten, uppfattar jag 
deras ljud som både en resurs och restriktion. De tillhör kategorin lätt 
irriterande bakgrundsljud men det är skönt att slippa springa fram 
och tillbaka till tvättstugan för att kolla när de är klara och hinna med 
så mycket som möjligt under den begränsade tvättstugetiden. Det ver
kar dock inte Kristin ha ägnat sig åt. Antingen torkar hon tvätten i 
lägenheten eller så har hon glömt att skriva upp en eller flera vändor 
till tvättstugan. 
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Vid tiotiden läggs Lillan och kanske att frånvaron av såväl hennes 
bebisröst som övriga krav på omvårdnad bidrar till att Kristin kan kon
centrera sig på skrivande t av sin c-uppsats på den surrande da torn . 
När texter måste p roduceras finn s de t ett ljud som j ag uppfattar som 
en resurs och ett annat som en restriktion: Smattret från tangentbor
de t respektive frånvaron av de t, vilket låter datorsurre t ta överhanden. 
O m det är det senare som får Kristin att ringa tre telefonsamtal och 
därmed låta hennes röst ljuda i lägenhe ten samtidigt som hon hör 
någon annan, framgår inte. Med tanke på att Kristin, förutom tele
fo nsamtal och tv-sällskap, också får sällskap av Krister vid lunch och 
hennes mor frampå eftermiddagen, är hon alltså inte helt utan vuxet 
sällskap denna dag. Men som med alla relationer innebär inte nöd
vändigtvis dessa stunder av konverserande samvaro att de är problem
fria och enbart kan betraktas som resurser. 

Diverse apparater i hemme t lå ter alltså mellan varven under hela 
dagen och parallellt och omlott med rösterna från främst Kristin, Lil
lan och tv:n, men också från Kriste r, mormor och personerna i telefo
nen. Den sista apparat som dominerar ljudmattan innan bakgrunds
ljuden tar över är eltandborstarna vars ljud kanske inte alltid klingar 
väl i öronen på dem med tandläkarskräck. Det var bara när Kristin och 
Lillan gick ut efter lunch som de aktivitetsrelaterade ljuden i lägen
h eten dämpades och bakgrundsljuden trädde fram. Men dem hörde 
inte Kristin och Lillan som iställe t mötte ljuden utanför, vilka inte är 
i fokus denna gång. Och om de uppfattade miljöombytet, tillika ljud
ombytet, som en restriktion eller resurs vet vi in te heller, men jag gis
sar på det senare. 

Däremot är inte Kristerssons ljudmatta särskil t komplicerad om vi 
j ämför med hur den kan se ut i en familj med flera barn, särskilt om 
det finns tonåringar. Låt oss därmed hälsa på hos familjen Larsson 
men även lite mer hos min egen familj som består av två föräldrar, två 
myndiga ungdomar och den tidigare nämnda sjuåringen. 

Familjen Larsson 

Laila och Lars Larsson har två söner, Ludvig 17 år och Lukas 15 år och 
de bor i en lägenhet med fyra rum och kök. Det är en söndag i bö1jan 
av oktober som vi ska se och lyssna in särskilt noga. 
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24: 00 sover sover 

läser läggdags 
kvällstoalett, eltandborste 

ser på 1V3 själv ingen uppgift 

21 :00 
mejlar och surfar på dator 
ser på 1V3 själv 

dukar av, sätter igång diskmaskinen rdukar av, fyller diskmaskin 
äter middag med familjen 

äter middag med familjen 
lagar middag (spis, mikro),, radio 

18:00 testar nya dammsugaren 
kommerhem 

åker och handlar ny dammsugare läser bl.a. nättidningar på dator 

dammsugaren börjar brinna! 
städar 

15 :00 äter lunch med Lars äter lunch med Laila 
lagar lunch (spis), radio 

städar, dammsuger städar, dammsuger 
dricker kaffe med Lars 

dricker kafffe med Laila 

12:00- städar, plockar 
brygger kaffe 

ingen uppgift 
morgontoalett, eltandborste 
äter frukost 

diskar, sätter Igång diskmaskin 
läser tidning 
vaknar äter frukost 

~ lagar frukost (vattenkokare), radio 
09:00 vaknar 

06:00 

sover sover 

03 :00 

00:00 Laila Lars 
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Den ijudalstrandc underhållnings
elektronikens inmarsch 

Redan klockan 00.00 hemma hos Larssons anar vi d en ljudliga marsch 
in i våra hem som den så kallade hemelektroniken har gjort. I figur 2 
ser vi att både tv:n och datorn är igång vid söndagens all ra tidigaste 
bö1jan i Ludvigs rum. De t är med andra ord inte enbart de ljud som 
tidigare tillskrivits nattens ljud som hörs i lägenhe ten. Hemma hos 
Kristin stod tv:n på en stor de l av de t aktuella dygnet men olika studie r 
har visat att i en familj med flera medlemmar, och särskilt på en he lg
dag, kan fl era "underhållningsapparater" stå på och låta samtidigt i 
olika rum. "Orkestern" är större men kanske inte alltid samspelt. .. 
Hemma hos Larssons finns bland annat tre tv-apparater och två 
datorer. Pojkarna har varsin tv och varsin dator på sina rum (tvi och 
daton i Ludvigs rum respektive tv2 och dator2 i Lukas rum) och den 
tredje, större tv:n ( tv3) står i vardagsrumme t. Exakt vad Ludvig gör är 
inte känt men han spelar ofta musik på datorn samtidigt som han kan 
chatta och ha tv:n på, antingen i bakgrunden elle r för att prata om det 
som visas med sina chattkompisar. Denna mix av ljud har Ludvig själv 
valt och borde därmed inte vara störande för honom , snarare tvärtom. 
Väcks inte någon annan av ljuden så är det inte heller fråga om någon 
restriktion. Vid 14-tiden är radion i köket och båda datorerna i poj
karnas rum igång och under den senare kvällen hörs ljuden från båda 

datorerna, tv:n i Ludvigs rum och tv:n i vardagsrummet. 
Ett annat exempel på underhållningselektronikens inmarsch i våra 

hem presenteras i tabell 1 som visar Nordicoms (Nordiskt lnforma
tionscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) sammanställ
ning av tillgången till medier i svenska hushåll under åren 2004- 2008 
(Nordicom, 2009) . 
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Har I hemmet tillgång till 
2004 2005 2006 2007 2008 

Prenumeration på dagstidning 72 74 74 70 68 
Radio 98 97 98 100 100 
Television 

ö0 90 97 
98 

Vanlig tv-apparat 97 97 
enbart en 32 30 30 32 32 
två 38 36 36 36 36 
tre ollorfler 27 32 32 30 29 
Text-tv 90 92 93 94 94 
Tv via kabel 31 35 36 45 43 
Tv via parabol 21 23 23 29 31 
Tv via mark (Boxer) 13 18 23 29 31 
Tv via bredband 

67 70 
3 7 

Dvd-spelare 53 04 85 
Video 86 84 01 65 57 
PVR/ hårddiskmottagare 

ä2 
2 12 12 

Persondator totalt 83 85 87 89 
Portabel dator 24 30 30 44 54 
Internet via dator 71 74 80 83 85 
Internet via annan apparat 26 
Bredbandsanslutnlng 38 51 63 68 72 
Mobiltelefon 92 93 95 96 97 
Mp3-spelare 21 32 47 54 55 
Mediacenter 6 9 10 
Konsol! för tv-spel 35 37 41 
Bärbart spel eller bärbar dvd-spolare 14 36 45 

Tabell 1. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till olika medier I hemmet 

under åren 2004-2008 (%) (Källa: Nordicom: Sveriges Mediebarometer 2008) 

.. betyder att ingen fråga ställdes detta år. 

Tillgången till vissa apparater som radio, tv, persondator och mobilte
lefon var högt redan 2004 (Nordicom, 2009). Det inkluderar inneha
vet av tre eller fler tv-apparater som enligt denna undersökning tycks 
ligga förhållandevis stabilt kring en tredjedel av hushållen. Tillgången 
ti ll andra apparater i hushållen har ökat under perioden, ti ll exempel 
DVD, MP3, bärbar dator, bredbandsanslutning och bärbart spel eller 
bärbar DVD-spelare. Den samlade tid som befolkningen mellan 9 och 
79 år ägnade åt olika medier under en genomsnittlig dag år 2008 låg 
på cirka sex timmar. Ungdomarna var de flitigaste användarna med 
upp till sju timmars användningstid. Uppgifterna baseras på inter
vjuer med cirka 4500 personer och därmed deras egna utsagor om 
användningstid. TV hade fortfarande den största räckvidden, men 
bland 15-24-åringarna var det något fler som använde internet än 
tittade på tv en vanlig dag. 

Utöver den här typen av "underhållningsapparater" kan vi också 
lägga till de elförstärkta instrumenten till den så kallade ljudalstrande 
underhållningselektroniken. Ludvig och Lukas Larsson har sådana 
instrument även om de inte verkar användas under det aktuella dyg
net. Hemma hos mig finns gitarrer, basar, ett piano och ett trumset 
som förstärks med el samt gitarrer och diverse sångröster och andra 
mer svårdefinierade gutturala sångläten som inte behöver förstärkas 
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I 
somnar 

spelar musik och chattar på dator1 
TV1 är på 

I '''"' 
äter middag med familjen 

. gårut 

inget särskilt 

chattar, spelar musik och spel på dator1 

äter brunch 
lagar brunch 
ser på TV1 själv 

vaknar 

sover 

somnar om 
vaknar och stänger av 
använder dator1 och TV1 

, Ludvig 

sover 
kvällstoalett, eltandborste 
stänger av dator2 

spelar datorspel på dator2 
väntar på datorn, mamma lånar 

spelar datorspel på dator2 

äter middag med familjen 

gör läxa 

• gårut 

lite av varje på dator 2 

äter frukost 
fixar frukost 
vaknar 

sover 

Lukas 

Figur 2. Visualisering av ett dygns aklivitetsdata hämtade från Lailas, Lars, Ludvigs och Lukas tidsdag

böcker och bearbetade i dalaprogrammet VISUAL-TirnePAcTS. 
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med el för att de ska nå lägenhetens olika rum. Dessutom är CD-spe
lare vanligt förekommande musikmaskiner i hemmet. I sanning en 
(inte särskilt samspelt) orkester vilken , likt min tidigare omnämnda 
sons trumspelande, ger mig upplevelser som kan karakteriseras både 
som resurs och restriktion. 

Kakofoni på gott och ont 

Som om dessa underhållningselektronikens ljud inte vore nog kan vi 
till ljudmattan i både Larssons och mitt eget hem, tillfoga ljuden från 
familjemedlemmars röster som faktiskt försöker föra samtal, från den 
ständigt närvarande bakgrundsanvändningen samt från livet utanför 
lägenheterna. Båda hemmen är omgivna av trafik och övrigt gatuliv, 
om än i olika omfattning. Men söndagens oftast lugnare tempo kan 
eventuellt bidra med den tidigare nämnda känslan av befriande brist 
på vissa ljud, vilken i detta fall inte behöver blandas med den möj
liga oron för att n ågot är fel. Men äta bör man även på söndagar och 
även om det tillåts ske vid olika tidpunkter. Söndagen kan också vara 
den enda dag i veckan som städningen hinns med. I Larssons fall får 
detta till följd att även porslinsplock och apparater som spisfläktar, 
mikrovågsugnar, diskmaskiner och dammsugare ljuder i lägenheten 
tillsammans med flera av de tidigare nämnda ljuden. Och vid fyra
tiden på eftermiddagen händer det som förut bara omnämnts som 
en eventuell händelse; en apparat som plötslig t tystnar har faktiskt 
gått sönder, det vill säga dammsugaren bö1jar brinna! Det å tföljs med 
största sannolikhe t av upprörda röster, åtminstone från Laila som gör 
upptäckten, och en dörr som slås igen när hon åker för att handla 
en ny dammsugare. På grund av "hemmaorkesterns" kakofoni från 
skilda ljudkällor, uppstår inte sällan fenomenet "överrösta", det vill 
säga att var och en skruvar upp såväl apparat- som röstvolymen en 
aning undan för undan. Även om kakofonin i hög grad är ett uttryck 
för vars och ens tillfredsställanden av be hov, så upplever j ag alltid 
fenomenet som en restriktion till slut - det blir för mycke t! Får vi till 
den gemensamma middag som Larssons får till , innebär det oftast att 
den befriande känslan av frånvaro av ljud infinner sig. Även om den 
inkluderar diskussioner där vi kan kämpa om talutrymmet genom att 
höja rösten en aning ... 
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Att visualisera ljud 

Vi har således kunnat lokalisera många av de aktivitetsrelaterade ljud 
som kan underförstås med hjälp av aktivitetsmönstren i figur 1 och 
2. Däremot är ljuden många fler än dem som visualiseras i figurerna. 
Vi behöver ett "notsystem" liknande det som krävs för att en orkes
ter ska kunna uppföra en symfoni för att beskriva den ljudmatta som 
egentligen uppfyller Kristerssons och Larssons lägenheter. Det är flera 
"instrument" som spelar samtidigt. 

Tidsgeografins grafiska metod erbjuder många olika möjligheter 
att illustrera olika fenomen på, så också ljud, även om jag inte tidigare 
har sett det. Frågan är om det är alla ljudkällor som kan förnimmas i 
hemmet som ska visualiseras eller endast dem som individerna note
rar och med åtskillnad mellan dem som uppfattas som resurser res
pektive restriktioner. Det senare skulle innebära att det inte handlar 
om en hemmets ljudmatta inom ramen för en bostad, utan om hus
hållsmedlemmarnas olika ljudmattor. Det skulle kräva att de som skri
ver tidsdagbok snarare noterar vilka ljud d e hör, än vilka aktiviteter de 
utför, eller att de i samband med noteringen av aktiviteter också skri
ver upp vilka ljud de lägger märke till och om de uppfattar dem som 
restriktioner och/ eller resurser. Med hjälp av grafer eller trajektorier 
som vecklar ut sig i ett tidrum, dvs. i en figur, kan skilda ljudkällor 
representeras istället för hushållsmedlemmars aktiviteter. I en figur 
kan grafer över ljudkällor som uppfattats av en individ, vilka kan res
presentera såväl andra individer som djur, naturfenomen och appa
rater/teknologier, ges olika mönster eller färger som synliggör om de 
uppfattades som resurser, restriktioner eller både och på samma gång 
av den person som hörde dem. Det är också möjligt att i en figur illus
trera en människas s.k. individbana och hur den vid olika tillfällen 
kopplas samman med olika ljudkällor. Men att i e n figur synliggöra ett 
hems hela ljudmatta och hur de olika ljuden hör ihop med aktivite
ter som hushållsmedlemmarna själva genomför respektive aktiviteter 
som inte är initierade av dem sj älva, inklusive naturljud, skulle resul
tera i en väldigt komplicerad bild som helst skulle vara tredimensio

nell för att få med alla samtidiga ljud. 
I detta kapitel har jag, med hjälp av tidsgeografins metoder för att 

visualisera aktiviteter, velat lyfta fram de många ljuden som tillsam
mans väver en ständigt verksam men föränderlig ljudmatta i våra hem. 
Det har blivit "synligt" att ljuden bäddas in i teknik, omgivning och 

69 



KRISTINA KARLSSON 

rutiner som vi i begränsad utsträckning har mqjlighet att kontrollera. 
Till detta hör att vi lever i ett samhälle som hyllar jämlikhet och indi
videns självbestämmande. I familjer med flera medlemmar är det inte 
ovanligt att alla ges ett visst utrymme att påverka mönstret i ljudmat
tan. Var och en förfogar över underhållningselektronik, kan tillreda 
mat vid olika tillfällen och får göra sina röster hörda. IJud hör defini
tivt till det som vi kompromissar om i livet. Det ljud som för en person 
uppfattas som en resurs, kan för en annan utgöra en restriktion. Vårt, 
eller kanske främst mitt eget, tvetydiga förhållande till ljudmattan i 
termer av resurs och restriktion har framträtt. Det finns många ljud 
som jag å ena sidan vill stänga av, men som å andra sidan då ger konse

kvenser som jag inte alltid vill ta. 
Dock räckte inte visualiseringar av aktiviteter till för att framkalla 

alla ljuden i ljudmattan. Just denna typ av visualiseringar marginali
serar vissa ljud, men ger möjligheter att med vårt ljudminnes och vår 
fantasis hjälp "visualisera" samtliga ljud i ljudmattan. Och egentligen 
alla former av sinnesupplevelser. Trots fokus på ljuden framträdde, 
åtminstone för mig, även lukter, synintryck och olika känslor- allt går 
ju liksom in i och är beroende av vartannat i livsväven! 
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ATT FÅNGA ELEKTRICITETEN 
I VARDAGEN 

Forskning om elmätare 
och kunskaper om el 

Inger Lindstedt och Karin MårdJjö Blume 

HÖSTF.N 1999 SATT VI i Ingers kök i Malmö och diskuterade bro
schyrer och webbinformation om spisar, mikrovågsugnar och andra 
vitvaror. Vi diskuterade också den reklam som energibolagen hade 
skickat u t med anledning av omregleringen av e l och energi. Texterna 
vi tittade på var "barn av sin tid" - lekfulla och lite uppkäftiga. Det var 
fortfarande den lekfulla och ibland elegan ta designen från IT-boo
mens glada dagar. På Electrolux hemsida mötte vi 'Theo i köket" - en 
vänlig gosse som lotsade in oss alla att möta köksinredning tillsam
mans med honom och hans familj: 

1-Iej,jag heter Theo. Vi iifshar husluilfsa/1/mmter i värfmnilj. Vi delar 
gärna med oss av vrir/1assio11 med e1: Kliv bara in. 

I vVhirlpools broschyrer förekom en elegantare design, när "Eldens 
gudinna" presenterade en spis. Energibolagen använde i hög grad 
språket för att möta sina kunder, och ett roligt exempel finns i Plus
e nergis (senare Göteborgs energi) kampanj för att värva kunder. Där 
använde man klassisk Cöteborgshumor med ironi, ordlekar och lik
nelser. Några exempel: 

Leve friheten! Biud u/1/1 dig. 

El/Hiset är in te ba m rörligt. Det är rörigt ocllsc'l. 

Elj1riset är som jazzumsih. Det svi.inge1: 

Ef/1riset lwn bäde rasa och shjuta i höjden. Teckna ett JaUsllärmsavtal. 

Det vi fann i läsningen var att bolagen arbetade med fakta och käns
lomässiga stämningar - logos och pathos för att tala retorikens språk. 
Likaså arbetade man på att skapa trovärdighet på ett vardagligt och 
brukarnära sätt; de ville synliggöra och stärka sitt ethos. 



I NGER 1.I NOS'l'EDT OC H KARIN M ,\RDSJÖ llLU~IE 

Den fråga man kan ställa sig drygl Lio år senare är varför en kommu
nikationsforskare och en språkvetare ägnade sin Lid åt just dessa tex
ter, åt just kommunikalionen kring e l och elanvändande produkter. 
Svaret är enkelt: Kajsa Ellegård och Elforsk. Kajsa hade i sitt långvariga 
slyrelsearbe te inom Elforsk skapat förståelse fö r att el och energi inte 
enbart är en fråga om teknik, utan också om beteenden och vanor i 
vardagen. Hon hade utmanat Elforsks styrelse att vidga perspektiven, 
från teknikfokus till ett brukarperspektiv - och lyckats med det. Och 
vår ingång i forskningen utgick från j ust detta: Hur arbetar bolagen 
fö r att nå fram, för att presentera sig, för att få kontakt med vanliga 
brukare. Annorlunda uttryckt: hur använde bolagen information och 
kommunikation för att öka brukarnas kunskap och påverka deras a tti
tyder - och kanske lära sig mer om brukarna? 

I inledningen till boken Fcinga vardagen. Ett tvä:rvetenshaj1ligt jJersf1ek
tiv diskuterar Kajsa vikten av att definiera vardagen, att sätta ord på 
den och förhålla sig analytiskt ti ll våra alldeles vanliga liv: 

Vardagsforslming harfritt la emot 11tycllet hritili genom åren f1å grund av 
att den folm.semr sådant som många 111iin11islwr la.r som själv/llart, eller 
rent av betralitas som löjligt, allt frå11 hurfort man gllr över gatan till h.ur 
man stiidar toalettrum. /. .. / Men när alla dessa enstalw självlila.rheter sim 
ägnas åt att fungera tillsmn'lllrms, blir uf1pgiften mycket mer hmnj1licemd 
och d{i. måste 'I/Ian natnrligtvis ochså ha lmnslwp om de enshilda företeelser 
som ut,ychta ur sitt sammanhang han förefalla triviala. 

För oss har det handlat om att lägga ihop och studera en hel del var
dagliga företeelser som elbolag, broschyrer, reklamkampanjer, e lan
vändande produkter, brukare av dessa - och mycket mer. Syftet har 
varit just det som Kajsa pekar på: att analysera hur alla dessa faktorer 
kan samverka - inte minst i skeden av förändring - och tillsammans 
bilda nya mönster i vårt samhälle. 

Vi har haft förmånen att bidra till den forskningen, och delar här 
med oss av några av de erfarenheter vi fått med oss från detta roliga 
och inspirerande samarbete. Tack, Kajsa! 
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Att förstå sin elförbrukning - en fråga om 
kommunikation? 

I Sverige har förbrukninge n ökat i takt med det ökade välståndet. Hus
hållen har fler och fle r apparater som kräver e l för sin användning . I 
hushållen används många apparater samtidigt av olika medlemmar 
i hushållet. Någon tittar på tv, någon annan lagar mat, någon spelar 
dataspel, och samtidigt så går kanske både tvättmaskin, torktumlare 
och diskmaskin.8 Det har gjor ts försök med att styra hushållens/ktm
dernas användning av el till tider när det inte är så hög belastning.9 
För vissa hushåll är de t givetvis både intressant och möjligt att för
ändra sitt be teende så att exempelvis tvättmaskin, torktumlare och 
diskmaskin körs när det är lågpris, men för många hushåll är detta 
ingen realistisk väg. Det är tillräckligt komplicerat att få ihop de t som 
idag kallas för livspusslet med dagis, skolor, arbete och fri tidsaktivite
ter. För många hushåll i flerbostadshus är det inte heller möjligt, de t 
kanske inte går att köra tvättmaskin och torktumlare på andra tide r 
eftersom man då stör sina granna r. 
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Figur 1: Skärmbild från Electrolux hemsida hösten 1999. 

8. Widen ct al , 2009 
g. fri1z et al, 2009 
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Hur får man en befolkning att bli mera medve ten om sin el och 
energiförbrukning och minska den? Det finns fl era vägar alt gå. En 
är att använda administrativa styrmedel och lagstifta mo t vissa saker 
som påverkar förbrukningen . Ett exempel på sådan lagstiftning är 
EU-beslutet att vissa glödlampor ska ersättas med lågenergialte rna tiv. 
De t kan underlätta för medborgarna eftersom de inte behöver fa tta 
beslut i just den frågan. Administrativa styrmedel kan också omfatta 
den information som ska ges på exempelvis kundernas fakturor. Fak
turan till kunden om elförbrukning är speciell eftersom där finns en 
detaljerad specifikation om skatte r och avgifter som saknas när det 
gäller andra tjänster och produkter. 
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Figur 2: Exempel på annons från Plusenergi hösten 1999 inför omregleringen av elmar knaden. 
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Ett annat sätt är att använda sig av olika kommunikationsåtgärder 
för all göra medborgarna mer medvetna i en sakfråga, att arbeta för 
att öka kunskaperna, och genom det hoppas på att medborgarna 
kommer att handla rätt. Med rätt menas här det avsedda beteendet 
ur samhällets synpunkt. Tanken är förstås att genom den ökade kun
skapen i en fråga så ska konsumenterna få en övergripande kunskap 
i exempelvis energifrågan och också kunna applicera sin kunskap på 
liknande saker. Samhället har många gånger ett intresse av att vi blir 
goda medborgare, att vi fattar kloka och rationella beslut, inte bara 
för oss själva utan också på en mer övergripande samhällsnivå. 

Uppfattningen att rätt information ökar medvetandet och för
ändrar beteendet hos medborgarna var ett av skälen till att Sveriges 
Riksdag år 2002 '° beslutade att alla hushållskunder i Sverige skulle 
få uppgift om sin elförbrukning baserad på den enskilda månaden. 
Tanken bakom detta beslut var att genom att kunderna fick kunskap 
om hur stor deras el och energiförbrukning var så skulle de också på 
sikt minska sin förbrukning. 

Det tidigare systemet innebar att kunderna debiterades för en skat
tad förbrukning som fördelades jämnt under 11 månader, och den 
12 :e månaden fick kunderna en faktura där den beräknade och fak
tiska förbrukning·en stämdes av för det gångna året. För några kunder 
innebar det inte någon större skillnad, men för många blev det ibland 
en smärre chock när de fick avstämningsfakturan. Den var på ett avse
värt belopp, och kund~jänstcn på elföretagen fick många, många arga 
samtal från kunder som kände sig lurade och menade att uppgifterna 
var felaktiga. Kunderna hävdade att de inte hade ändrat sitt beteende, 
inte gjort något särskilt ovanligt under det gångna året i jämförelse 
med tidigare år. Vad många förstås inte tänkte på var att inköp av nya 
hushållsapparater, till exempel plasma-tv, DVD~spelare, konsoler för 
dataspel och mycket annat förbrukar el, och att det fanns ett samband 
mellan de nya apparaterna och den ökade förbrukningen som angavs 
på fakturan. Det var oftast också ett stort avstånd i tid mellan inköp 
och avstämningsfaktura. 

Beslutet om avläsning av elmätaren togs av Sveriges Riksdag, men 
uppgiften att genomföra den lades på elnätsbolagen. I så gott som 
samtliga elnätsbolag har man därför bytt ut de gamla mätarna mot 
nya som kan fjärravläsas. Det skulle givetvis fortfarande vara möjligt 
att manuellt läsa av mätaren, men få elnätsbolag har så få kunder att 

10. l\Unadiwis avläsning av elmätare, 2002 
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det skulle vara en realistisk möjlighet. Med "smarta" elmätare, där 
uppgifterna skickas till elnätsbolaget för vidare befordran till elhan
de lsföretaget var tanken att d et skulle skapas incitament till nya m~j
ligheter för kunderna att förstå sin konsumtion . 

Nya mätare och ny teknik 

Mätarbyte t skulle vara genomfört till d en 1 juli 2009. Omkring 5,2 

miljoner mätare har bytts ut till en uppska ttad kostnad på 10-1 5 mil
jarde r kronor. Samtidig t med byte t passade många energiföretag på 
att informera kunderna om a tt byte t skulle ske, när det skulle ske, och 
ofta också varför det skulle ske. Några ene rgiföre tag passade dessutom 
på att bredda informationen och förklara hur den tekniska lösningen 
kring mätuppgifterna funge rade. Hur stora summor som lagts ner på 
information och kommunikation kring mätarbytet går in te att upp
skatta - det bör dock rimligen vara avsevärda summor med tanke på 
de omfattande kommunika tionsåtgärder som genomfördes (se exv. 
Mårdsjö Blume & Lindstedt, 2008). 

Det har i Sverige funnits en stor förväntan på vad som ska kunna 
åstadkommas med den nya tekniken - med d e smarta elmätarna. Ny 
teknik skapar både förväntningar och oro, liksom missförstånd (se 
exv. Marvin 1988). 

Införande t av de nya elmätarna har varit en stor fråga för energi
branschen ända sed an beslutet togs 2002 . Val av teknik, system och 
mycke t annat har stått i fokus för branschen. De tta syns också i de t 
informationsmaterial som många energibolag använt sig av inför 
byte t (Mårdsjö Blume & Lindstedt, 2008). 

Rogers (Rogers, 2003) menar att det i de t sociala systemet finns 
olika type r av individer baserat på i vilken utsträckning och när de är 
beredda att adoptera ny teknik i re lation till andra individe r. De allra 
första att tänka eller göra något nytt kallar han "innovators"; indivi
der som tidigt tillägnar sig något nytt benämns "early ad opters". De 
senare, menar Rogers, har en hög grad av opinionsbildarfunktion 
eftersom de ofta anses sitta inne med kunskap. De fungerar ofta som 
förebilde r för andra inom det sociala systeme t. 

En undersökning, som genomfö rdes i 1 o europeiska länder kring 
miljöfaktorer och deras koppling till kundernas elförbrukning, menar 
att unga män med hög inkomst är po ten tiella "early adopte rs" av ny 
teknologi och därmed skulle kunna vara d et även för de nya elmä-
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tarna. 11 Det gäller sannolikt för mycke l av den nya tekniken, frågan är 
dock i vi lken utsträckning det kan gälla för de nya elmätarna. I Sve rige 
sitter de nya elmätarna, i likhet med de gamla, för det mest dolda 
för kunderna. De sitler på platser där kunden inte ser dem eller kan 
komma åt dem. Tanken med de nya elmätarna är inte att kunderna 
ska använda dem eller experimentera med dem. De är elnätbolagens 
egendom och kunderna får absolut inte "mixtra" med dem. Det enda 
de får göra är att Jäsa av dem om den möjligheten finns. 

Ur kundernas perspektiv kan man ställa frågan vad bytet av teknik 
egentligen innebär. Vad är nytt för kunden? Diffusion av ny teknik är 
kopplat till innovationen själv. Rogers (Rogers, 2003) me nar att för 
att en innovation ska accepteras och adopteras finns de t fem fakto
rer som måste uppfyllas. För det första måste den ha re lativa fördelar 
gentemot det gamla systemet eller tekniken . För det andra måste den 
passa in i det redan existe rande systemet samt existerande kulturella 
normer och traditioner. För det tredje måste innovationen inte vara 
för svår att förstå sig på eller använda. För det fjärde måste det vara 
möjligt att prova den. Det femte och sista kravet är att konsekvenserna 
av innovationen måste vara observerbara. 

När de t gäller de nya elmätarna uppfyller de egen tligen inget av 
kraven för spridning av innovationer - sett ur kundernas perspektiv. 
Svaret på frågan om vad som är nytt för kunderna blir därför: Egent
ligen ingen ting annat än att fakturan kommer att innehålla uppgifter 
om den faktiska förbrukningen per månad. Det är därför svårt att 
se de nya elmätarna som ny teknik som ska adopteras av kunderna. 
De har som sagt inte tillgång till den nya tekniken, bara de uppgifter 
som energibolaget förmedlar till dem (Lindstedt & Mårdsjö Blume, 
2008). 

Löser man alla problem med mer information? 

Det finns en föreställning om att bara människor har tillgång till infor
mation så kan de inte undvika att ta ansvar, vilket bland annat förre 
SAS-chefen J an Carlzon hävdade i sin mycket uppmärksammade bok 
Riv pyramiderna. H ar man god tillgång till information har man också 
kunskaper och kan lösa problem man ställs inför. Med d en synen löser 
man problem med ännu mer information. Mer information antas lösa 
alla problem, vad som skulle kunna kallas för "informationsentusiasm" 

1 1 . Turning concern into action: encrgy elliciency and the European consumcr, 2007 
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(se exv. Seely Brown och Duguid, 2000). Med ett sådant synsätt är det 
inte konstigt att vårt samhälle idag präglas av informationsöverflöd. 
I slutet på 1980-talet uppskattades exempelvis en vardagsupplaga av 
The New York Times innehålla lika mycket information som en vanlig 
person i 1600-talets England mötte under hela sin livstid (Wurman, 
1989), Med det informationsflöde vi har idag måste vi också ha stra
tegier för att hantera det. Vi måste ha strategier för att sortera ut den 
viktiga informationen från den mindre viktiga. Det har därför blivit 
allt svårare för olika typer av kommunikationsåtgärder att nå fram i 
informationsbruset. 

Vad vi finner viktigt och vad som är mindre viktigt är givetvis olika 
från person till person, och skiljer sig också över tid för respektive per
son. Det är kopplat till den aktuella livssituationen, intressen, moti
vation och många andra faktorer. Småbarnsföräldrar till exempel 
prioriterar information om föräldraförsäkring och barn, medan 60-
åringar snarare uppmärksammar kommunikation som handlar om 
pension och pensionering. Vad som skiljer el och energi från många 
andra ~jänster är att det följer oss under hela vårt vuxna liv. Men det är 
kanske inte en fråga som står högst på dagordningen, oavsett var i livet 
man befinner sig. 

Tanken med de nya elmätarna var att kunderna skulle bli medvetna 
om sin elförbrukning. Den fråga som kan stä11as är givetvis om det var 
ett realistisk antagande? Som vi konstaterade tidigare innebär den nya 
tekniken ingen större förändring för kunderna. Energibolagen sat
sade stora resurser på informationskampanjer och det i sig kan givet
vis skapa förväntningar. Vad kan och vet kunderna om el och energi? 
Vilka förväntningar har de på den nya tekniken? För att svara på det 
gjorde vi semi-strukturerade intervjuer med kunder tillhörande ett 
mindre, lokalt förankrat energibolag i Alvesta, och ett större, regio
nalt förankrat energibolag i Göteborg (Lindstedt & Mårdsjö Blume, 
2008). 

Från energibolagens kundregister gjorde vi ett systematiskt urval 
för att täcka in hög-/lågförbrukande, lägenhet-/villa, samt ålders
grupper. Vi hade också ambitionen att försöka täcka in kön, men det 
var inte möjligt eftersom vi bara hade tillgång till den person som står 
för abonnemanget. Av tradition i Sverige står många män förjust kon
traktet med elbolaget. Några kvinnor återfinns dock i urvalet. Inter
vjuerna varade i genomsnitt 45 minuter och skedde med ett undan
tag i kundernas hem. Sammanlagt genomfördes 14 inten'.juer, jämt 
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fördelade på de två orterna. Avsikten var från bö1jan att intervjua fler 
kunder, men vi uppnådde relativt snart en mättnad i intervjusvaren. 

Hushållens storlek, 

antal personer som varaktigt ingår i hushållet 

Alder 1 2 3 3(6)' 4 4(6)' 

60-70 1 4" 

50-60 1 1 

40-50 1 1 

30-40 1 1 1 

20-30 1 

Summa 4 4 2 1 1 1 

• Familjens storlek varierar. Varannan vecka bor särkullsbarn i familjen. 

"I ett av hushållen intervjuades både man och hustru.14 intervjuer genomfördes i 13 hushåll. 

Figur 3: Hushållen i Alvesta och Göteborg som ingår i intervjuundersökningen. 

De flesta av intervjupersonerna visste om att mätaren skulle bytas 
ut, men man visste inte riktigt säkert hur man hade fått informatio
nen, om det var via brev eller informationsmaterial. För flera av de 
intervjuade var det sannolikt vårt brev när vi kontaktade dem för 
intervju som gjorde dem uppmärksamma. 

Information och kommunikation kan också skapa förväntan på 
n ågot. När det gäller de nya mätarna menade de flesta att den största 
förväntan de hade var att fakturan skulle bli begripligare, och att man 
skulle få jämnare fakturor. Det senare är faktiskt anmärkningsvärt 
eftersom med det nya systemet är det just meningen att kunde rna ska 
få veta sin faktiska förbrukning per må nad och också betala för den. 
Avsikten med mätarbytet är att "lära" kunderna att förbrukningen 
ser olika ut vid olika årstider, och att m an därmed kan vara med och 
påverka sin förbrukning. När energibolagen har talat om att man ska 
betala för sin faktiska förbrukning så ha r kunderna uppfattat det som 
a tt de ska få en jämnare kostnad. Erfarenheterna från energibolagen 
efter mätarbytet visar också att här har kunderna missuppfattat infor

mationen. 
Alla intervjupersonerna klagade på de obegripliga fakturorna och 

all information som fanns på dem som man inte förstod. Vad är egent
ligen elcertifikat? Varför angavs exempelvis avgifter för elcertifika t 
separat? (Detta är numera borttaget som separat post på fakturan och 
finns istället inbakat i elpriset på fakturorna.) Alla vittnade om att de 
h ade slutat att försöka förstå fakturan. En av de intervjuade p erso
nerna svarade, lätt uppgiven, att det var lite pinsamt a tt vara, år och 
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inte kunna förstå fakturan från elbolaget. Intervjupersonerna berät
tade att när fakturan kom så kontrollerade man summan, om den var 
ungefär som vanligt så betalade man fak turan. Få tittade på uppgif
terna om sin förbrukning. Endast två av de intervjuade berättade att 
de ibland kontrollerade uppgifterna om sin förbrukning, och båda 
två hade under flera år tidigare fört statistik över fami ljens förbruk
ning av el. Det kan nämnas i sammanhanget a tt båda var män och 
båda hade tekniska yrken. 

Vi samtalade också med intenjupersonerna kring deras vanor och 
rutiner: står tv:n på standby, hur resonerade de när de köpte nya hus
hållsmaskiner, vilka faktorer var viktigast? För alla som hade köpt nya 
hushållsmaskiner var energiförbrukning en lågt prioriterad fråga, 
om den ens hade varit med vid beslutstillfället. De faktorer som var 
avgörande var utseende och funktion. När man hade beslutat att man 
skulle införskaffa en ny tv, ny frys eller spis, så var det det beslutet, 
att man hade ekonomi till inköpet, som var plånboksfrågan, inte hur 
mycket energi frysen, tv:n eller spisen skulle komma att förbruka i 
framtiden och därigenom på sikt belasta plånboken. Plånboksfrågan 
var således h elt relaterad till inköpet, inte till den långsiktiga driften. 

Kommunikation som m eningsskapande aktivitet 

Människor kommunicerar inte enbart med varandra för att utbyta 
information, utan också för att konstruera den sociala verklighet de 
befinner sig i. Det innebär att människors kommunikation inte kan 
ses som en linjär transmission av fakta, från en avsändare till en mot
tagare, utan den är betydligt mer komplex. Människor är aktiva uttol
kare av sin verklighet och sin omgivning. 

Människors möjlighet att konstruera sin sociala verklighet är nära 
förbunden med de kunskaper de h ar. Kunskap är också en social kon
struktion, den skapas i samverkan med andra människor och bygger 
således på kommunikation. För att kunna förstå komplexa, me nings
bärande sammanhang måste man också ha kunskaper att kunna tolka 
dem. För att kunna förstå hur elen egna energiförbrukningen är kopp

lad till a nvändningen av elförbrukande apparater måste man förstå 
det fysikaliska sambandet mellan må tten h et och förbrukning. 

I Sverige anges alltid förbrukningen i må ttenhe te n 1 kWh . Vi sam
talade därför med intenjupersonerna om deras kunskaper om e lför
brukning i allmänhet, om måttenheten 1 kvVh och om sambandet 
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mellan sin totala förbrukning och de elektriska apparater, maskiner 
och vitvaror de har i sitt hem. Har de kunskaper som behövs för att 
förstå det fysikaliska sambandet mellan må tten het och förbrukning? 

När det gäller den egna förbrukningen av el är de t få av de inter
vjuade som kan svara på hur mycket de har i årsförbrukning eller per 
månad . Däremot har man bättre vetskap om vad det kostar totalt. Att 
inte känna till sin elförbrukning är dock inte något unikt för svenska 
konsumenter, det ser likadant ut i många andra länder enligt en e uro

peisk undersökning. 12 

Ingen av intervjupersonerna kunde svara på vad måttet 1 kWh stod 
för. Några kunde svara på hur det var relaterat till förbrukning, att en 
glödlampa på 100 watt kan vara tänd i 10 timmar och då har man för
brukat 1 kWh.Just glödlampor hade man viss kunskap kring, däremot 
inte för andra typer av apparater. De svarade också att de inte visste 
hur man räkna r ut vad en apparat förbrukar när man använder den. 
Det innebär att de inte kunde tolka och använda sig av uppgifterna 
som anges på exempelvis en hårtork eller en spis. 

I slutet av en av intervjuerna gick intervjuperson en och hämtade 
Nationalencyklopedin (NE), för att ta reda på vad där stod. I NE står 

följande förklaring: 

kilowattimme, ene1gienhet med beteckningen kWh. I kWh = 

I ooo W.3 600 s = 3 600 ooo Ws = 3, 6 MWs = 3, 6 MJ (megajoule), 

därjoule är SJ-enheten far energi. Enheten kilowattimme är vanlig vid 

debitering av elehtrish ene1gi for huslu'ill och andra mindre elförbruhare. 

Exemf1el: En 60 W glödlamj1a Jörbrulwr under 8 timmar (8 h) ene1gin 

60 W.8 h = 480 Wh (wattimmm) = 0,48 kWh. (Nationalencyklope

din , bd 11 , s. 4) 

Efter att h a läst förklaringen kände sig dock inte intervjupersonen 

särskilt kloka re. 
För att kunna ta ställning till olika produkter och deras energiför

brukning måste man också förstå vad som förbrukar energi och hur 
mycket måttenheten är. Om man inte förstår måttenheten och h ur 
sambandet ser ut, är det inte heller lätt att förstå hur och på vilket sätt 
man kan förändra sitt beteende och användningen av sina apparater. 
Måttenhe ten 1 kWh är uppenbart helt obegriplig för intervjuperso

nerna och h är finns en kunskapslucka. 

1 2. Turning cancern into action: encrgy efliciency and the Europcan consumcr, 2007 
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Eftersom här finns kunskapsluckor är det inte förvånande att inter
vjupersonerna i sin egenskap av kund inte tar med energiförbruk
ningen i de önskemål de ställer upp när de ska köpa nytt e ller byta ut 
en apparat. Vid inköp av nya apparater blir de därför hänvisade till att 
någon i butiken har tillräckliga kunskaper och kan förmedla detta. 
Det är också svårt att fråga efter något som man inte har kunskap om. 
Att vara okunnig i el och energifrågor är inte heller något som är stig
matiserande i vårt samhälle. En av intervju personerna arbetar på ett 
av energiföretagen som ingick i undersökningen. Inte heller denna 
person visade sig ha tagit med energiförbrukning på kravlistan när de 
köpt ny tv och nya vitvaror till hemmet. Även här var det utseende och 
funktion som var avgörande. 

Att vara intresserad av en fråga 

En viktig faktor vid alla former av kommunikation är om de som man 
vill kommunicera med är motiverade och intresserade av frågan eller 
om det är en fråga som de tycker är ointressant. Graden av involvering 
i en fråga kan därför vara avgörande för hur framgångsrik kommuni
kationen blir och om det över huvud taget blir fråga om kommunika
tion. 

Forskning har visat att människor är benägna att ägna mycket tid åt 
att sätta sig in i en fråga om den är av stor vikt för dem. Människor som 
drabbats av svåra sjukdomar har exempelvis läst artiklar i medicinska 
tidskrifter - trots att de inte är medicinskt utbildade och texten egent
ligen avsedd för specialister inom facket. De har haft en hög grad av 
motivation och intresse för att sätta sig in i frågan, och är beredda att 
spendera mycket kraft, tid och energi på att förstå. Det är också moti
vation en som får svenska tolvåringar att på två och en halv dag läsa ut 
den femte boken o m trollkarlslärlingen Harry Potter - på engelska. 
De vill inte vänta nästan ett år på att få läsa den i svensk översättning. 
Språket - engelska och 766 sidor - är inget hinder när motivationen 
är till räckligt stor. 

Frågor som attityder, motivation och intresse är emellertid svåra att 
fånga in när det gäller kommunikation. Man kan tala om olika typer 
av involvering, och vad som här intresserar oss är beslutsinvolvering 
och ämnesinvolvering. Beslutsinvolvering handlar om att ett budskap, 
exempelvis i tv-reklam, leder till e tt beslut eller intention att exem
pelvis köpa en vara. Ämnesinvolvering handlar om ett område eller 
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produktområde, exempelvis miljö, ekonomi. 
Hur ser då sambandet mellan ämnesinvolvering och beslutsinvol

vering ut när det gäller energifrågor? Individens intresse för sin ener
giförbrukning och kunskap om el utgör en ämnesinvolvering, vilken 
i sin tur kan vara hög eller låg. Beslutsinvolvering innebär att göra 
olika åtgärder för att förändra sin energiförbrukning - spara el eller 
förbruka mer - exempelvis vid inköp av vitvaror, inköp av energispar
lampor, stänga av tv på standby. Att betala sin faktura utan att läsa den 
eller titta på sin förbrukning är både låg ämnesinvolvering och låg 
beslutsinvolvering. Att medvetet välja kyl eller frys vid nyinköp efter 
energiförbrukning efter att ha undersökt vad som finns på markna
den innebär däremot både hög ämnesinvolvering och hög beslutsin
volvering. 

Utifrån intervjusamtalen är det helt klart att samtliga intervjuper
soner har en låg grad av ämnesinvolvering. De kan för lite om det 
fysikaliska måttet 1 kWh och upplever också att de kommer till korta 
när det gäller energifrågor. 

Det är också helt tydligt utifrån intervjusamtalen att kunderna har 
en relativt låg grad av beslutsinvolvering. Inköp av nya vitvaror och 
underhållningsapparater görs utifrån andra parametrar än energi
förbrukning. Även när det gäller beslutsinvolvering är det förkunska
perna som bidrar till att forma besluten och man fattar beslut uti
från de kunskaper man har. Människor är alltid rationella utifrån sina 
behov och kunskaper. 

Samtliga intervjuade befinner sig således nere i det högra hörnet i 
figuren - låg ämnesinvolvering och låg beslutsinvolvering när det gäl
ler energirelaterade frågor. 

Ett lite t steg för kunden 

Det är också förvirrande i kommunikationen kring el och energi, vem 
som egentligen kommunicerar och vill att medborgarna ska minska 
sin elförbrukning. Vem är det egentligen som vill att vi ska spara el? 
För att minska elförbrukningen på sikt har Riksdagen beslutat att 
mätare ska finnas hos hushållen som kan avläsas vatje månad så att 
kunderna kan få uppgift om sin månatliga förbrukning. Riksdagen 
tar ansvar för de övergripande samhällsfrågorna. Ansvaret för bytet 
av elmätare ligger dock på elnätsföretagen. Energibolagen är vinst
drivande företag vars uppgift är att bedriva verksamhet som genererar 
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vinst, och det är kunderna givetvis medvetna om. 
Många kunder i Sverige får också två fakturor, en från elhandelsfö

retaget för förbrukningen av el, och en från elnätsföretaget, för själva 
överföringen av elen. Inte heller det hjälper till att skapa klarhet i vem 
som egentligen står för budskapet att elförbrukningen måste minska. 

Att det inte bara är svenska kunder som upplever denna förvirring 
är uppenbart. I en marknadsföringskampanj under sommaren 2010 
tar det multinationella energiföretaget Eon upp problemet. Bilden är 
tagen på Waterloo station i London sommaren 201 o. 

Atl inte möta sina kunder där de kunskapsmässigt befinner sig 
kommer att innebära att man alltid "skjuter" vid sidan av målet. Hur 

mycket kraft och energi man än lägger ner på kommunikationen 
så kommer den inte att vara framgångsrik eftersom de som man vill 
kommunicera med avfärdar frågan. Lite tillspetsat kan man säga att 
de "stänger öronen". Det är ett genomgående svar hos de intervjuade 
att de tycker att de kommer till korta när det gäller energifrågor och 
därför intresserar man sig inte för ämnet. Det blir därigenom en icke
fråga för konsumenterna. Många säger dock att de gärna skulle vilja 

veta mer. 
En av stötestenarna i kommunikationen kring el och energi är 

måttet 1 kWh. För att förstå det fysikaliska måttet krävs det en hel del 
kunskaper, och frågan är om det är sannolikt att alla svenska medbor
gare ska, kan, vill eller behöver bli tekniskt litterata i denna fråga. För 

många framstår måttet på samma sätt som relativitetsteorin E=mc2, 
formulerad av Albert Einstein. Man vet i stora drag vad det handlar 
om, n1en för att kunna förstå och förklara det och att kunna använda 
det för beräkningar krävs det goda kunskaper i fysik. 

Att fortsatt rapportera förbrukningen i kWh är att ständigt utsätta 
kunderna för något som de inte förstår. Det skapar inte intresse för en 
fråga och ökar inte heller chanserna till en konstruktiv kommunika
tion som på sikt leder till beteendeförändringar. Istället för att satsa 
resurser på att göra alla medborgare tekniskt litterata i energifrågor, 
vore det kanske bättre att satsa resurser på att utveckla begripliga mått 

för kunderna. 
Att ändra attityder och beteenden är komplicerat och kräver en 

långsiktig kommunikation. Det är ett välkänt faktum att bara för att vi 
har informationen är det inte säkert att vi gör "rätt". Om så vore skulle 
det exempelvis inte finnas några trafikförseelser. Argument som fokuM 
serar på varför ett beteende ska ändras brukar inte vara särskilt fram-
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Figur 4: Ämnesinvolvering och beslutsinvolvering när det gäller energifrågor. 

gångsrik (Palm, 2006). De t blir ofta abstrakt och för generell t. Att 
däremot fokusera på beteendet, på hur, på vad som kan göras av kun
derna, små, enkla saker i vardagen som inte är så komplicerade var för 
sig, har sannolikt möjlighet att blir mera framgångsrikt. Att utgå från 
kunden och kundens behov ökar möjlighe ten att kommunikationen 
uppnår de t mål som satts upp. 

För kunderna är de nya mä tarna ingen stor sak och ingen innova
tion. Det innovativa kommer att bli vad energibolagen gör med mät
uppgifterna, på vilket sätt de utnyttjar denna kunskap för att hjälpa 
kunderna att förstå sin förbrukning. Kunderna fattar alltid ration ella 
beslut utifrån sitt liv, sin livssituation och sina kunskaper. Det vikti
gaste är a tt man h ar fattat e tt medvetet beslut, och också vet hur man 
kan förändra det om man skulle vilja. 

För att kunde rna, medborgarna i allmänhet, ska bli intresserade 
av energifrågor, sin egen förbrukning, fö rstå sambande t m ellan olika 
apparaters förbrukning och bruket av dem, krävs helt andra åtgärder 
än de som hittills använts. Den danske filosofen S0ren Kierkegaard 
menade a tt för att kunna hjälpa någon räcker de t inte att man själv vet 
mer. Först måste man förs tå vad han eller hon förstår, och utgå från 
det. Om man inte gör det så lever man i villfarelse . Kommunikationen 
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Figur 5: Reklamskylt på Waterloo Station, London, sommaren 2010. 

kommer inte att fungera och man riskerar dessutom att det blir än 
mer fel och än svårare att övertyga för att åstadkomma en förändring. 
Kunderna måste först få redskapen för att kunna tolka och förstå, och 
avgöra vad de vill göra och vilka förändringar de är beredda a tt göra . 
Då först kan det bli fråga om kommunikation på lika villkor och att 
kunderna på sikt ändrar sitt beteende. Då först kan det bli framgångs

rik kommunikation. 
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INNOVATIONER FRÅN VARDAGEN 

Johanna Nählinder 

I N NOVATIONER , N YA LÖ SN I N GAR omsatta i praktik, finns överallt. 
Läsaren kanske rynkar på pannan åt det. Vadå överallt? Detta är en 
typisk reaktion, eftersom vi är vana att se innovationer som något stort 
och avgränsat (där står en innovation!). Vi ser ångmaskinen, vi ser 
mobiltelefonen, kanske rentav den mekaniska vävstolen. Vi gör en 
koppling mellan teknik och innovation. Vi förutsätter att innovatio
ner är tekniska. 

Vi gör helt enkelt en lång rad med antaganden om vad som är, 
och vad som ska räknas som, "riktiga" innovationer. Tidningen Fokus 
publicerade i ett hästnummer 2008 en lång artikel om innovationer 
och hur man bäst får fram dem. Artikeln, i vilken man säger sig ha 
intervjuat de "skarpaste hjärnorna", är ett praktexempel på en vanlig 
bild av vad som är en "riktig" innovation genom att beskriva de opti
mala förutsättn ingarna för att få fram dem. 

Artikeln beskriver ett amerikanskt företag som vill fungera som 
en idefarm, ett löpande band-lab för innovationer. I artikeln beskrivs 
hur företaget varje vecka sammanför uppfinnare, ingenjörer, hjärn
kirurger, programmerare och matematiker för gränsöverskridande 
idemöten. Man beskriver värdet av den intilliggande välutrustade 
verkstaden för att omedelbart kunna testa nya ideer och betydelsen av 
patent-advokaterna för att skydda ideerna. 

Bilden av vad som är en r iktig innovatio n skapas och återskapas 
ständigt, bland annat i artiklar i tidningar. Det här kapitlet tittar på 
innovationer som in te syns när vi använder begränsande glasögon för 
det som kallas riktiga innovationer. Jag vill visa varför det är viktigt att 
synliggöra osynliga innovationer, såsom de som görs med garn och 
stickor, och deras betydelse. Syftet med kapitlet är att problematisera 
vår användning av ordet innovation och det sätt på vilket det osynlig
gör vissa kategorier av innovationer. 
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Figur 1. Förändringar, Innovationer och patenterade uppfinningar. Källa: eget upphov. 

Men vad är då en innovation? En van lig definition av innovation är 
den som ges i Oxford handboo//. ofinnovation. 

U/1/1fmni11g iirforsla gången en ide for en ny f1rodukt eller process kommer 
fram, 111edan en innovation iirförsta gängen man försöker göra det i /Hak
til,en. (Fagerberg 2005:4) 

Tittar vi på definitionen ovan ser vi att den skiljer på två saker. För 
det första ska en innovation vara något nytt. För det andra ska d e t 
ha kommersialiserats. Den första utsagan brukar vara lätt att förstå. 
Möjligtvis diskuteras hur nytt, och för vem det ska vara nytt. Den andra 
utsagan ä r känsligare. Den försöker ta fasta på att innova tionen måste 
ha kommit ti ll nytta. Det räcker inte att göra en bra uppfinning. För 
att uppfinningen ska bli en innovation måste den också användas. En 
patenterad produkt är en uppfinning, men om den inte produceras 
och används är den inte en innovation. Ibland diskuteras hur mycket 
en uppfinning ska komma till nytta för a tt den ska vara en innovation. 
Ska den ha sålts och på så sätt inbringat pengar för sin uppfinnare? 
Eller räcker det med att den ska ha kommit ti ll nytta? 

Figur 1 visar att begreppet innovation inte täcker alla förändringar. 
Det måste vara förändringar som har betydelse och kommit till nytta. 
Å andra sidan är det inte alla uppfinningar som blir innovationer, 
utan bara de som kommer till nytta. Det finns inget i definitio nen 
ovan av innovationer som säger att innovationer bara är tekniska inn
ovationer, ändå hamnar vi ofta där. Vi måste handskas varligt med 
innovationsbegreppet för att inte exkludera det viktiga. Min poäng är 
att vår föreställning om vad som är en innovation skiljer sig påtagligt 
från vad som ryms inom begreppet innovation. 

Vår snäva bild av vad som är en innovation påverkar inte bara hur vi 
ser på innovationsbegreppet u tan hindrar oss också från att se andra 
fenomen som innovationer. Hur många av oss har någonsin tänkt tan
ken på sti ckkonsten som e n viktig innovation (fast Finn ( 1964) skriver 
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artiklar om stigbygeln?), elle r charter-resan (fast det ä r en ekonomiskt 
mycket viktig del av turismbranschen) eller flourtanten (fast de t var 
en grundbult i den offentliga sektorns förbättring av tandhälsan). 
Men varför ä r de t så? Varför begränsas bilden av vad en innovation är 
och vilka konsekvenser får det? 

För att svara på den frågan kommer jag först att beskriva hur inno
vationspolitiken har förändrats och hur den är kopplad till näringsli
vet. Sedan kommerjag att introducera begreppen forskningsnära och 
vardagsnära innovationer för att peka på vilka typer av innovationer vi 
vanligtvis tänker på som innovationer. Därnäst diskuteras om innova
tioner är begränsade till den betalda ekonomin eller om innovationer 
även kan uppstå inom den obetalda ekonomin. 

Innovationer som grundbultar i 
näringslive ts förändring 

Det akademiska studie t av innovationer är nära förknippat med 
näringslivspolitiken. Därför är en viktig fråga inte bara vad innova
tioner är, u tan också vilka effekter de har, hur det offentliga systemet 
kan stödja dem och kanske rentav hur företaget och samhället kan dra 
nytta av dem. Innovationsforskningen är därför inte enbart teoretiskt 
driven, utan även driven av den betydelse so.m innovationer tillskrivs i 

d aRens ekonomi. 

grundforskning -+ 
tillämpad 

forskning 
-+ utveckling -+ produktion -+ spridning 

Figur 2. Den linjära modellen. Källa: återgiven i Kline & Rosenberg (1986) 

Innovationsforskningen lever i samspel med näringslivspolitikens 
syn på innovationer. Inom näringslivspoli tiken kan vi tydligt skönj a 
h ur synen på innovationer, och hur innovationer kan stödj as, har för

ändrats över tid. 
På EU-nivå har tre olika innovationsvågor (European Commission 

200 2) iden tifierats. I den första vågen låg fokus på tekniska innova
tioner och den linjära modellen användes som utgångspunkt. Den 
linjära modellen, som avbildas i figur 2, visar hur man tänkte sig att 
innovationer var en konsekvens av grundforskning, som i sin tur 
ledde till tillämpad forskning och produktutveckling . Trots att den 
linjära modellen gång på gång avfärdats (bland annat av Kline och 
Rosenberg 1986) är den fortfarande mycket viktig. 
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I den linjära modellen blev det självklart att forskning, såväl grund
forskning som tillämpad forskning, skulle stödjas för alt det skulle bli 
mer innovationer som i sin tur skulle skapa välfärd. 

Den andra innovationsvågen utgick från ett helt annat tänkande 
där innovationsprocessen istället sågs som ett system där många olika 
komponenter blev viktiga för att stöqja och förstå hur innovationer 
skapades. Samarbete mellan olika delar i samhället blev viktiga. I teo
rin om innovationssystem (Edquist 1997) pekade man exempelvis på 
hur lärande, institutionella spelregler (såsom patentsystemet) och 
organisationer (såsom utbildningsanstalter) är viktiga faktorer för att 
innovationer ska uppstå. En närbesläktad teori framhöll betydelsen 
av så kallade triple helix (Etzkowitz & Leydesdorff 1997). Där poäng
teras samspelet mellan akademi, offentlig sektor och privata företag 
som en viktig grogrund för innovationer. 

I Sverige lämnade den andra innovationsvågen också tydliga spår 
när det gamla NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) döptes om 
till VINNOVA (verket för innovationsstudier). Det syns också i hur 
EU och OECD lade upp riktlinjerna för hur innovationsstatistik skulle 
samlas in. När de uppdaterade den så kallade Oslo-manualen valde 
de att även inkludera samarbete i den nya, tredje, upplagan (Bloch 
2007). 

Den tredje innovationsvågen lanserades kort efter den andra vågen. 
Återigen ändrades politiken: innovation skulle nu ligga i hjärtat av 
va1je politikområde istället för som ett eget politikområde. 

Jag kan konstatera att ordet innovation har genomgått lite samma 
resa som begrepp som genderoch miljö, smn har gått från att vara egna 
områden till att anses vara dimensioner som är så viktiga att de inte 
kan hanteras separat. Därigenom blir innovation något vardagligt. 
Den tredje vågens innovationspolitik har lett till diskussioner om en 
ny version av Oslo-manualen, och i så fall hur den ska se ut (Salazar & 
Holbrook 2004). 

Denna bild av hur synen på innovationer på EU-nivå har förändrats 
under det gångna halvseklet, visar att hur vi väljer att se på innova
tioner får konsekvenser för vad vi uppfattar som innovationer. Idag 
pågår exempelvis forskning om innovationer inom offentlig sektor: 
offentlig sektor har gått från att huvudsakligen ha setts som en instans 
som skapar spelregler och förutsättningar för innovationer till att ses 
som en organisation som har förmåga att vara innovativ. 

Förstår vi samspelet mellan innovationsforskning och näringslivs-
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politik har vi också bättre förulsättningar att förstå varför innovations
forskningen, och den allmänn a debatten om innovationer, tenderar 
att fokusera på vissa typer av innovalioner. Vi kan konslatera att de t är 
de innovationer som vi stödj er (genom olika typer av innovationspoli
tiska åtgärder) som främst ses som innovalioner. 

De innovationer blir intressantast som har en koppling till indu
strin , som stärker och speglar näringslivet. Så länge tillverkningsin
dustrin ses som motorn i näringslivet, och innovationer ses som en 
angelägenhet för näringslivet, tenderar också innovationer främst 
inriktade på tillverkningsindustrin att dominera vår bild av vad inno
vationer är. Denna inställning kan vi också ana i den forna socialde
mokratiska regeringens politiska riktlinjer för innovationer, där forsk
ning sågs som ett sätt ( de t viktigaste sättet?) att främja innovationer. 

Den socialdemokratiska regeringens inställning framgår av en 
departementsskrift (Ds 2004:36 Innovativa Sverige). I skriften identi
fieras fyra utmaningar det svenska näringslivet måste möta och man 
konstaterar bland annat: 

För att lägga gru11den till en god jömu°tga till in11oval ion i näringsliv 
och offentligverlmw1het behövs en siar!< och /Jrofilerad lmnslwjJsbas (DS 
2004:36 s. 13) 

Orden forskning och utveckling nämns inte, men det är med hög san
nolikhet de t man menar. Vi är alltså åter nära den linjära modellen 
och de t sätte t att se på hur innovationer kommer till och utvecklas. 

Att säga att forskning och utveckling in te är ett nödvändigt villkor 
för att nya innovationer ska komma till stånd är att slå in öppna dör
rar. Men glasdörren finns kvar: vi ser ofta, beter oss ofta, som om forsk
ning och utveckling är kungsporten till innovation, utveckling och 
välfärd. Och vi viftar bort de andra vägarna ti ll innovatione r. I nästa 
avsnitt kommer vi att diskutera andra vägar till innovation. 

Vardagen som källa till innovationer 

Alla innovationer är in te resultatet av det vi tänker på som forskning 
och utveckling. Tvärtom kan vi peka på viktiga innovationer som kom
mit till utan att vi först förs tått hur principerna fungerar. Medeltidens 
katedraler, exempelvis, byggdes med hjälp av mallar, inte med uträk
ningar, som bas (Sundin 1991). 
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Vi kan ställa vardagsinnova tion er som en motpol till de forsknings
nära innovationerna. 

Vardagsinnovatione r fokuserar på andra aspekter än de forsknings
baserade innovationerna. Vardagsinnovationer är egen tligen inte 
ett akademiskt begrepp, utan ett begrepp som samlar forskare från 
o lika d iscipliner intresserade av innovatio ner som har människor, 
medarbetare, som ursprung. När vi pratar om vardagsinnovationer 
(employee-driven innovation eller practise-based innovation) vi ll vi 
sätta fokus på innovationer som kommer fram som en konsekvens av 
kunskapsutveckling och lä rande som sker i arbetsprocessen . En var
dagsnära innovation tar avstamp i medarbetarens kunskap och i e tt 
upplevt behov av en lösning (jämför internetreferens #1). 

Under ett seminarium talade Kaj sa Ellegård om sitt intryck av a rbe
tarna vid en bilfabrik. Arbetarna var kunniga - de kunde bygga som
marstugor på helgerna! - men inom fabrikens fyra väggar användes 
de, sågs de, bara som kapabla att göra e tt enskilt moment i produk
tionsprocessen . Ett sådant arbetssätt och synsätt främjar inte kun
skapsu tveckling och tar he ller inte vara på det lärande som sker i 
arbetsprocessen. Kajsa Ellegård pekade på att ledningen inte såg den 
po tential och fö rmåga de anställda hade att göra vardagsinnovatio
ner. I förlängningen av vardagsinnovationsforskningen har vi också 
en annan syn på människan. 

När vardag _och forskning möter 
varor och tjänster 

Ett annat motsatspar är varor och tjänster. Ofta utgår vi från att inno
vationer är varor: kon kreta föremål som kan transporteras och lagras. 
Många innovationer innehåller tjänstekomponenter (som mjukvaran 
till en GPS eller mobil telefon) medan andra är "rena" tjänster, som 
exempelvis matvaruleverantören Hemfrid (som levererar ingredien
ser och mat till hushåll) , Sjukvårdsrådgivningen e ller Spotify. 

Innovationer som är varor är mer synliga än innovationer som är 
tjänster. Ibland hävdas att det beror på att vi använder en varudomi
nant logik - vi tenderar att se till prylen som möjliggör tjänsten än till 
tjänsten som sådan. För att genomföra ett spinningpass beh över vi 
förvisso en vara (spinningcykeln ) men innovationerna - olika typer 
av spinningpass - har ett värde i sig som man ofta missar med en varu
dominerad logik. Tjänsteinnovatione r skiljer sig på många sätt från 
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varuinnovationer: bland annat är de svårare a tt skydda och har kor
tare livslängd (Nählinder 2005). De kan också vara svårare att urskilja: 
en förändring i en bilmodell är lättare att dokumentera än en fö r
ändring i handläggning eller i en tjänst. Kombinerar vi d imensionen 
forskningsnära - vardagsnära med dimensio nen varor - tjänster får 
vi en matris med fyra olika typer av innovatio ner som är mycket lika 
synliga. 

varo r 

forskningsn ära 

tj :i ns ter 

Figur 3. Vardagsnära och forskningsnära varor och tjänster. Källa: egot upphov 

När vi nu har presenterat de två axlarna i figur 3 kan vi betrakta matri
sen som helhet och ge exempel på innovationer ti ll matrisens olika 
celler. En mobiltelefon är en forskningsnära varuinnovation . Kateter
byxan är ett exempel på en vardagsnära varuinnovation, som jag träf
fat på i min forskning. Katerbyxan är ett par underbyxor med ett för
längt fickförsett byxben med plats för urinkateter. Även 
tjänsteinnovationer kan vara såväl forskningsnära som vardagsnära: 
fluorsköljsystemet är baserat på forskning, medan andra tjänsteinno
vationer har sitt ursprung i vardagens problem, såsom att använda 
spelkonsollen Wii för att aktivera äldre. 

J ag vi ll argumentera för att de innovationer som vi har lättast att 
se är de forskningsn ära varu-innovationerna och det är de vi också är 
bäst på att stödja. Det är svårare att se, hitta och stödja innovationer i 
de andra tre kvadranterna. Innovationsstöd ä r oftast utvecklat för att 
möta de problem som forskningsnära varuinnovationer möter. Det är 
en utmaning a tt identifiera de hinder som finns för innovationer i de 
andra kvadranterna och hitta stödåtgärder som passar dem. 

Vilka typer av problem stöter innovationer i de andra kvadranterna 
på? Ett exempel kan jag ge från min egen forskning där j ag följt sjuk
vårdspersonal i deras vardagsnära innovationsarbete. Det som främst 
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hindrar dem från att ulveckla och ta till vara på sina innovativa ideer 
är bristande självförtroende, motiva tion , tidsbrist och en oförmåga 
att se hur man går till väga (Nählinder 2010). Detta är en annan typ 
av problem som kräver andra stödåtgärder än de som utvecklats för 
forskningsnära innovationer. Det får konsekvenser för vad som är syn
liga innova tioner. Att se och att stödja hänger ihop. Men innebär det 
automatiskt att de är viktigare innovationer? 

Det krävs andra resurser än forskning och utveckl ing för att se 
och stödja de stora och små vardagsinnovationer som sker baserat på 
lärande i arbetsprocessen. Det är inte lätt att se och stödja vardags
innovationer, varken om vi gör det utifrån företagets horisont eller 
från samhällets sida. Vardagsinnovationer ändrar mycket av våra före
ställningar om innovationer: vem det är som gör dem, vad som behövs 
för att de ska komma till stånd, vilka konsekvenser de leder til l. Våra 
stödstrukturer är anpassade för att stödja tekniska innovationer och 
innovationer som behöver mycket finansiell t stöd. De t lämnar frågan 
öppen om vad som krävs för att stödja vardagsinnovaLioner. 

Innovationer utanför näringslivet- finns de? 

I det här kapitle t har j ag talat om skillnaden mellan vardagsinnovatio
ner och forskningsnära innovationer, vad ski llnaden beror på, vad det 
får för konsekvenser att skilja på dem. Att se och inkludera vardags
innovationer är ett steg på vägen, men det är inte nog. Vi ser andra 
problem och utmaningar (hur sprider vi vardagsinnovationer från en 
arbetsplats till en annan, är e tt problem som vi inte alls berört) men 
vi är fortfarande inom näringslivssfären , där innovationer på e tt e ller 
annat sätt är kopplat till företagens skapande och överlevnad. De t rik
tigt intressanta är att gå ut genom bakdörren och våga närma oss de 
innovationer som inte är direkt kopplade till kommersialisering och 
ekonomiska aspekter. 

Ovan har jag argumentera t för a tt vi har lättare att se och stödja e n 
viss typ av innovation. J ag har vidare argumenterat för att dessa två: 
att se och att stödja, är iterativa. De innovationer som är synliga är 
de innovationer som får mest stöd. Jag ha r argumenterat för att den 
linjära modellen for tfarande är viktig för vilka innovationer vi ser och 
stödjer, och a tt det kan vara svårt att se och adekvat stödja innovatio
ner som inte är forskningsbase rade varuinnovationer. 

I de tta avsnitt vill j ag ta med läsaren ytterligare ett steg bort från 
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den forskningsbaserade varuinnovationen genom att diskutera de 
innovationer som finns utanför näringslivet. Innovationsbegreppet 
ligger nära den nyttiga innovationen, och den nyttiga innovationen 
ligger av tradition nära den del av näringslivet som uppfattats som 
motor, nämligen tillverkningssektorn. 

Finns det innovationer utanför näringslivet? Definitionen av inno
vation som är utgångspunkt i den här artikeln poängterar att en inno
vation (till skillnad från en uppfinning) måste komma till nytta, men 
den säger inte att uppfinningen måste kunna kommersialiseras. 

Vi riskerar att tappa bort viktiga innovationer när vi ser innovatio
ner som del av den offentliga sektorns eller privata näringslivets pro
duktion av varor och tjänster. Den mesta av vår tid tillbringar vi in te på 
jobbet. Arbetar vi heltid arbetar vi fortfarande mindre än en fjärdedel 
av veckans timmar. Räknar vi bort helgdagar och semester minskar 
den tid vi tillbringar på jobbet ytterligare. Varför tror vi att inget hän
der då? Kan innovationer uppstå utanför arbetstid? 

Jag skulle här vqja introducera begreppet fritidens innovationer 
för att sätta na1nn på de innovationer som sker utanför det betalda 
arbetets ram. Ett sätt att stöqja fritidens innovationer är att synliggöra 
dem, tänka på dem, som innovationer. Ta dem på allvar. 

Stickning som teknik, en metod för att omvandla lång tråd till ett 
elastiskt material, är svår att spåra. Stickade plagg har sällan bevarats 
men det finns säkra bevis på att stickkonsten redan var utvecklad på 
1200-talet e.Kr. De första föremål som stickades vara strumpor, kan
ske för att stickningens elastiska egenskaper passar bra för strumpor 
som formar sig kring foten. Dokumentationen av stickningstekniken 
är mer fyllig först i samband med renässansen då speciella stickgillen 
uppstod (Bonnier 1991). 

Stickningen som innovation är (kan vara) tämligen ny, trots att de 
nödvändiga artefakterna, pinnar och spunna fibrer, varit kända sen 
mycket lång tid tillbaka. Det tog med andra ord lång tid att komma på 
stickningstekniken, som i sig ~jälv är så enkel att det framgångsrikt går 
att lära sexåringar at sticka. Stickning är idag en stor industri, där det 
idag nästan är 01nöjligt att tänka sig en dag när man inte skulle nyttja 
ett industristickat material (trikå). 

Även om stickningen nästintill förutsätter en kommersiell industri 
( det går att köpa stickbeskrivningar, garn och stickor) drivs den av 
intressen utanför den kommersiella sfären. Stickning är en fritidsakti
vitet som är viktig för många - Kajsa Ellegård har i sina tidsdagböcker 
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funnit att stickning är en vanlig aktivitet i svenska hem som ofta utförs 
parallellt med en annan aktivitet såsom tevetittande. Nyliga trender 
(innovationer) som stick-kafeer och actio n knitting har också lyft och 
fört ut stickningen i det offentliga rummet. 

Andra exempel på nyliga fritidsinnovationer är bokcirklar, köp
stoppsröre lsen, timell-renoveringar och fredagsmys. Gemensamt för 
dessa är att de ofta beskrivs som trender och inte som de innovationer 
de faktiskt är. 

Gränsen mellan betalt och obetalt arbete varierar över tid och mel
lan länder. Barnomsorg är ett bra exempel på att det som i e tt land 
är betalt arbete i ett annat är oavlönat. Det innebär också att vad vi 
betraktar som en fri tidsinnovation är en konsekvens av vad som inklu
deras i det betalda arbetet. När välfärdssamhället stöter på nya utma
ningar blir utrymmet (kravet) på fritiden och fritidens innovationer 
större. Hur skulle en fritidens innovation, som underlättar för äldre 
att vara friska längre (och därmed bli mindre vårdkrävande), se ut? 

Exemplet ovan använder begreppet fritidens innovation för att 
lyfta diskussionen och se hur till exempel samhällsförändringar leder 
till och förutsätter, fri tidsinnovationer. Begreppet får oss också att se 
exempelvis hur synen på livskvalitet har förändrats och lett till ett nytt 
beteende som har fått stora konsekvenser. 

Slutdiskussion 

Förändringar har betydelse och det är inte bara de innovationer som 
sker på arbetstid som bör räknas. Kruxet ä1- hur vi ska synliggöra friti
dens innovationer utan att urholka begreppet innovatio n. Och hur 
vi kan nyttja synliggörandet för att bättre stödja något vi inte tidigare 
sett? 

Varför missar vi så ofta innovationer som är kopplade till våra mer 
basala behov, såsom stickningen eller iden om hållbar utveckling? Att 
beskriva även dessa fenomen i termer av innovationer hjälper oss att 
se utöver rådande ekonomiska paradigm och tankestrukturer. 

Det här kapitlet har utmanat dig som läsare att se utöver den gängse 
bilden av innovationer, att förstå något om varför retoriken, praktiken 
och forskningen kring innovationer ser ut som den gör. Det har pre
senterat tre begrepp, Jorslmingsnära innovatione1~ vardagsinnovationer 

och fritidens innovatione1~ för att reda ut och visa på vad som finns, men 
inte synligt. Och varför det är viktigt. 
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ATT SKAPA SYNVANDOR 
I SAMMANVAVNINGAR 

Vad tidsgeografin kan tillföra 
policyforskningen 

Jenny Palm 

M Å N G A A K T UELLA SA MHÄLLS PROBLEM kräver forskning på tvä
ren, över etablerade discipliner, för att genomförbara lösningar ska 
kunna åstadkommas. Tvärvetenskaplig analys av aktuella samhälls
problem är något som tema-institutionen har haft som ledstjärna 
allt sedan starten 1980. Då Kajsa bö1jade vid tema Teknik och social 
förändring 1998 kom människors vardagsliv att hamna i fokus på ett 
nytt sätt genom tidsgeografins många begreppskombinationer. Inom 
seminariegruppen TEknik Vardag Samhälle (TEVS) som Kajsa är 
forskningsledare för och där bland annat jag ingår har vi arbetat med 
att analytiskt integrera olika perspektiv för att öka förståelsen för den 
komplexa vardagen. Då mitt eget intresse rör policyutformning ska 
jag i detta bidrag diskutera hur Kajsas vardagslivsforskning som base
ras på ett tidsgeografiskt angreppssätt kan bidra till att utveckla policy
forskningen och offentlig policy som riktas mot hushåll. Diskussionen 
kommer att ske i relation till energiområdet, där energieffektivisering 
är en övergripande policy. 

Hushåll har av tradition stått utanför miljöpolitikens fokus såväl i 
Sverige som i västvärlden generellt. Den traditionella styrningen av 
energisystemet har riktats mot offentliga myndigheter och privata 
företag. Men i takt med energianvändningens ökade betydelse för 
hållbar utveckling har även hushållens betydelse för reducerad ener
gianvändning kommit att uppmärksammas alltmer. Policyer som rör 
energieffektivisering i hushåll måste dock utgå från att deras genom
förande bygger på att människor gör förändringar i sin vardag, i sina 
dagliga val, rutiner och praktiker. 

Idag ses heller inte hushåll längre bara som "små" miljöförstörare 
vars bidrag betraktas som marginella jämfört med d e enskilt stora 
miljöförstörarna, som som utgörs av aktörer i de industriella sekto
rerna. OECD-länderna har kommit långt i att kontrollera industri-
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e11a utsläpp och intresset för hushållens bidrag till miljöförstörande 
ut.släpp ökar markant. Brist på åtgärder i hushållssektorn framförs 
som ett huvudsakligt hinder för att realisera höga mål om ekologisk 
omställning inom avgörande områden såsom livsmedel, bostadssek
tor, transport och turism (Spaargaren & Mol 2008). 

Hushållens beteende tillmäts större betydelse och behovet är stort 
av styrmedel som är avpassade efter hushållssektorns speciella karak
tär med sina många och sinsemellan icke-koordinerade aktörer. Hus
hållssektorn är heterogen och diffus och i klimatsammanhang står 
varje hushåll enskilt för små mängder utsläpp. Hushållen som aktörer 
är inte lika organiserade som de professionella aktörerna i industrin, 
de har begränsad förståelse för miljörelaterade sidoeffekter av sin livs
stil och därför ifrågasätter de ofta direkta interventioner i vardagen 
från myndigheter. Även medborgare som uppvisar hög medvetenhet 
och miljöintresse är tveksamma till sådana styrmedel (Spaargaren & 

Mol 2008; Skill 2008; Palm 2010). 
Det traditionella sättet för staten att styra över hushållens vardag

liga aktiviteter har varit genom allmän riktad information. Detta 
styrmedel är fortfarande centralt och enligt bland annat EU-direk
tivet om en energieffektiv användning och Energieffektiviseringsut
redningen i Sverige är information och utbildning grundläggande 
och nödvändig förutsättning för att uppnå en effektivare. energian
vändning. Enligt Energieffektiviseringsutredningen kan information 
påverka medborgarnas kunskaper, attityder och beteende (SOU, 
2008:25, s. 89). Men trots att hushållen alltmer kommit att uppfattas 
som en viktig målgrupp för en ökad energieffektivisering i samhället 
fortsätter energianvändningen och då särskilt elanvändningen att öka 
i hushållen (Energimyndigheten 2009). 

Energireducering i hushåll kan naturligtvis forceras fram genom 
lagstiftning, skatter och avgifter. Detta är dock något som politikerna 
gärna undviker, eftersom det dels kan ge olyckliga fördelningseffek
ter och dels kan uppfattas inkräkta på medborgarnas privata sfär. Mer 
attraktiva sätt att nå hushållen på är då genom informativa styrmedel, 
som kan användas för att öka hushållens motivation att ta miljöhänsyn 
i vardagen genom att öka kunskapen kring effekterna av deras olika 
val eller öka människors moraliska förpliktelser att minska sin ener
gianvändning (Oikonomou et al., 2009; Palm 2010). Att informera, 
motivera och lita till människors moraliska åtaganden medför samti
digt en förväntan på att människor engagerar sig i sin energianvänd-
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ning och reflekterar kring sin konsumtion, vilket gör att tidsdagboken 
kan vara en lämplig metod att kombinera med information. Till detta 
återkommer jag senare. Men det behövs kunskap om hur nya effek
tiva styrmedel kan utvecklas och användas i policy för energieffektivi
sering och ett hållbart samhälle. 

Hushållssektorn som m ålgrupp för policy 

Energianvändning orsakas av att människor använder apparater och 
fortskaffningsmedel när de genomför vardagliga aktiviteter för att till
fredsställa sina behov. Människor har olika vanor och värderingar, de 
tänker och agerar olika och detta resulterar i stora variationer i deras 
aktivitetsmönster och därmed livsstil (Karlsson & Widen 2008). Där
för är det viktigt att utgå från enskilda människors specifika behov 
och önskemål att leva ett bekvämt och uthålligt vardagsliv när styrme
del konstrueras för att effektivisera och minska energianvändningen 
i hushåll. 

Hushållsnivån har som nämnts inte varit särskilt uppmärksammad 
av vare sig politiker e ller policyforskare. En förklaring är historisk. Dis
tinktionen mellan privat och offentligt har funnits alltsedan Platon 
och Aristoteles utvecklade sina ideer kring staten och medborgarska
pet. Det offentliga kom att representera frihet, moral och intellektua
litet och den privata sfären det naturliga, orationella och primitiva. 
I denna uppdelning har bland annat statsvetenskap inte behandlat 
den privata sfären utan enbart de t offentliga. Därefter har olika inrikt
ningar utvecklats. I till exempel den liberal-ekonomiska modellen har 
det privata kommit att handla om avtalsmässiga frågor på marknader 
som staten inte bör lägga sig i (Weintraub 1997). I den feministiska 
litteraturen har uppdelningen mellan det offentliga och privata livet 
varit ett centralt tema och man har problematiserat varför till exem
pel barnpassning, rätten till förvärvsarbete och representation vid 
olika möten inte har gjorts till politiska frågor (Phillips 1991). Till 
dessa kan även läggas de "gröna teorier" där den offentliga sfären ofta 
utvidgas till att omfatta aspekter som traditionellt betraktas som pri
vata. Medborgarnas ansvar är till exempel centralt i Andrew Dobson's 
(2003) ide om "ekologiska medborgarskap", där ekologiska medbor
gare är skyldiga att minska de ekologiska fotavtryck som skapats av 
deras konsumtion och vardagliga livsstil, för att inte påverka andra 
medborgarnas möjligheter och rättigheter till liv och hälsa. Dessutom 
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förväntas ekologiska medborgare göra detta av medkänsla och en vilja 
att ta ansvar för sina handlingar. Enligt Dobson finns det ekologiska 
medborgarskapet i både den offentliga och den privata sfären och 
därmed tappar den traditionella uppdelningen sin betydelse. Hela 
poängen med det ekologiska medborgarskapet är att det som har 
ansetts som privata handlingar har offentliga konsekvenser, så dikoto
min mellan det privata och offentliga måste upplösas. 

Det finns också många saker som hushållsmedlemmarna i sin 
vardag kan göra för att minska sin energianvändning såsom att inte 
skaffa apparater som vi inte använder, investera i energisnåla appa
rater, stänga av stand-by, tilläggsisolera. Ellegård (2004) konstaterar 
samtidigt att det är svårt att göra de stora förändringarna direkt, men 
genom att medvetandegöra energirelaterade varor och mönster i var
dagen kan hushållen börja med de små förändringarna för att succes
sivt föra in större investeringar och förändringar. Som redan framgått 
kräver utveckling av styrmedel för effektivare användning av energi 
att hushållens energianvändning sätts in i deras vardagliga samman

hang (Ellegård 2004). 
I utveckling av policy krävs att vi får grundläggande kunskap kring 

de formella och informella institutioner och resurser smn gör det 
möjligt ( och ibland omöjligt) att utföra vardagens projekt. Hur struk
turerar regler och resurser såväl enskilda vardagsprojekt som varda
gen som helhet? För att utveckla policy mot hushåll krävs att vi till
erkänner hushåll en plats i policyprocessen, vilket inte är självklart 
i vare sig teorin eller praktiken. När policyprocesser analyseras teo
retiskt avses offentliga beslutsprocesser, som inkluderar alla stadier 
från att ett beslut initieras till att det genomförs. Det som analyseras 
är den process som omfattar skapandet och genomförandet av en idC. 
Policy handlar i detta sammanhang inte så mycket om enskilda åtgär
der eller beslut. Policy antas stå under ständig utveckling och föränd
ring: "Policy skapas när människor handlar i avgränsade situationer 
och kan inte direkt härledas ur offentliga dokument" (Bostedt 1991, 

s-42). 
Det klassiska sättet att studera policyprocessen på var länge utifrån 

ett top-down perspektiv, där implementering ses som en rationell 
process som struktureras från "toppen". Implementeringsorganet, 
vilken i teorin i princip alltid är förvaltningen, anses vara ett verk
tyg för dem som styr och betraktas inte påverka genomförandet av 
implementeringen. Styrningen sker genom kontroll, direkt påverkan 
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och regelverk. Som motvikt mot detta kom på 1970-talet Pressman 
och Wildawskys bottom-up perspektiv, där de visar på att skeende i 
själva implementeringsprocessen medverkar till att forma policy och 
lösa det politiska problemet. Både olika offentliga och privata aktörer 
kan i detta perspektiv bidra till att utveckla och omforma policy och 
därigenom är inte processen på förhand preciserad. Senare har även 
forskningen kring närbyråkrater visat att både agerande och beslut 
är med och formar policy (Lipsky 1980). Lipskys (1980) bottom-up 
perspektiv utgår istället från att politiska beslut som ska implemen
teras på lokal nivå ska analyseras utifrån närbyråkraternas agerande 
och den handlingsfrihet som finns där. Det är de som anses slutligen 
forma policy. Policyprocessens aktörer samspelar genom förhandling, 
kompromiss och nätverkande i informella sammansättningar, vilket 
gör att politiker kan påverka genomförandefasen. På samma sätt kan 
den politiska förvaltningen vara med och initiera frågor till den poli
tiska dagordningen och forma beslut. I det perspektivet har Lund
quist (1987) diskuterat att tre villkor behöver vara uppfyllda för en 
lyckad implementering och det är att tillämparen ska förstå beslutet, 
kunna genomföra, samt vilja genomföra det. Det innebär att beslutet 
som tillämparen ska implementera behöver vara entydigt så att tilläm
paren förstår intentionerna med beslutet samt behöver tillämparen 
ha tillgång till de resurser som behövs för implementeringen, som 
t.ex. utrustning, personal, tid och pengar. 

Traditionellt har genomförande av offentlig policy - implemente
ringen - inte analyserats utifrån ett hushållsperspektiv utan det har 
mest handlat om hur så kallade närbyråkrater har agerat i genomför
andet och därigenom påverkat själva policyns innehåll och effekt. I 
detta perspektiv har hushållen varit indirekt representerade genom 
olika intresseorganisationer. 

Vi går dock idag mot en utveckling där hushållsnivån och vardagsli
vet får en allt centralare betydelse inte minst i miljösammanhang. Det 
krävs därmed att policy som riktas mot hushåll utvecklas. I tidigare 
policyforskning, som har analyserat stat och förvaltning, var de som 
skulle genomföra policy centrala. I den forskningen framgår att det 
är viktigt att de som ska genomföra policy kan genomföra den, förstår 
vad de ska göra och dessutom vill genomföra den. Det gäller natur
ligtvis även för när hushåll ska genomföra politiska mål. Samtidigt 
krävs det att vi utvecklar nya analysmetoder. En förklaring till att t.ex. 
statsvetare inte analyserat hushållens implen1entering är att de saknar 
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metoder och modeller för att göra detta. Här kan tidsgeografin och 
vardagslivsforskningen bidra. 

Hur kan tidsgeografin bistå policyanalysen? 

Tidsgeografin, så som Kajsa Ellegård bidragit till att utveckla den (se 
t.ex. Ellegård 2006), sätter hushållen och hushållens agerande i för
grunden och har på det sättet e tt uttalat bottom-up perspektiv på var
dagslivet. För att fånga upp inte bara vad hushållen säger utan också 
hur de agerar används dagboksmetoden. När tidsdagbok används 
skriver dagboksföraren vad de gör, var de befinner sig, vem de är 
tillsammans med och här kan man också notera vilka rnaskiner och 
apparater de använder för att göra det de gör. Kajsa Ellegård har där
e fter arbetat fram e tt kodschema och ett datorprogram so1n visualise
rar dagboksförarens vardag. Programmet visualiserar vardagens akti
viteter på ett systematiskt och standardiserat sätt men den enskilde 
dagboksföraren brukar ändå känna igen sitt eget dagliga liv när bil
den presenteras för henne (Ellegård & Norell 1997; Nordell 2002) . 

"VISUAI.rTimePAcTS" visualiserar bl.a. fl era hushållsmedlemmars 
aktivitetsmönster i samma bild (Ellegård & Cooper 2004; Vrotsou et 
al. 2009; Ellegård 201 o). En persons individbana eller trajektoria kan 
tas fram som beskriver en individs förflyttning mellan olika aktiviteter, 
på olika platser och vid olika tidpunkter. Beroende på vilken detaljri
kedom som eftersträvas kan individbanan beskriva människans hela 

liv eller bara en del av en dag. 
Visualiseringarna av vardagens aktivitetsmönster kan sedan använ

das som underlag fö r intervjuer för att diskutera hur och varför ener
gianvändning sett ut på ett visst sätt. Dagboken ger möjlighet att till
sammans med hushållens medlemmar reflektera kring hur och varför 
aktivitetsmönster och be teende ser olika ut i olika sammanhang och 

tidpunkter. 
Tidsgeografin fokuserar aktörers tillgångar till resurser och vilka 

restriktioner som begränsar människans möjligheter att nyttja resur
ser i olika situationer (Åström 2009). För att förstå individers vardag 
använder sig tidsgeografer av begreppen projekt och aktiviteter. Pro
jekt anses styra mänskligt handlande mot uppställda mål. Projekt är 
ett användbart begrepp när vardagslivet ska analyseras då begreppet 
fokuserar mål och hur möjligheter och resurser fokuserar på aktivite
ter för måluppfyllnad. Individprojekt är framtidsorienterade projekt 
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som formuleras av individer och kan beskrivas som en plan för lång
och korsiktiga mål. Ett övergripande projekt kan vara att leva ett gott 
liv, andra vardagliga projekt är matlagning, städning och rekreation 
(Ellegård & Nordell 1997; Åström 2009). 

Individer som strävar efter att uppnå projektens mål kommer stöta 
på hinder, s.k. restriktioner, på vägen. Inom tidsgeografin identifieras 
tre typer av restriktioner: kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktio
ner och styrningsrestriktioner. Kapacitetsrestrihtioner handlar om för
mågan att överbrygga fysiska hinder, t.ex. att hinna förflytta sig mellan 
olika platser och de transportmöjligheter som finns. KojJjJlingsresl'lik
tioner handlar om de kopplingar som finns människor emellan och 
mellan människor och ting vid en viss tidpunkt och en pla ts. Styrnings
rest1ihtioner handlar om att samhällets lagar och regler bildar ramar 
för vad vi rent lagligt kan göra, vad som är tillåtet. Restriktionerna är 
betydelsefulla för människor när de ska utföra ett projekt (Ellegård 
2001). Genom att visa på begränsningar i vardagen lyfts samtidigt var
dagens möjligheter och handlingsutrymme fram i olika situationer 
(Åström 2009) . 

Att vardagsanpassa policy 

I mina studier av hushålls krisberedskap vid elavbrott blev det uppen
bart att policy- och hushållsnivå inte var sammankopplade. I de pro
positioner och regelve rk som fanns kring elavbrott och krisberedskap 
framkom att hushåll har ett stort eget ansvar för att upprätthålla ett 
fungerande vardagsliv även vid elavbrott. Hushåll på landsbygden för
väntas klara sig utan vatten och kunna bibehålla värmen inomhus vin
tertid även då strömmen går. De tta var dock ingen ting som hushållen 
sj älva var medvetna om, vilket gjorde att krisberedskapen bland hus
hållen varierade (Palm 2009). Hushållen förstod inte att genomföra 
policyn eftersom de saknade kunskap om policyns existens. Offentlig 
policy att förstärka samhällets krisberedskap kan analyseras och för
stås genom att sätta hushållens projekt, aktiviteter och restriktioner i 
centrum för att därigenom belysa vad hushållen kan, vill och förstår 
att göra i själva implementeringen av policy. Det kan därmed medföra 
att vi får en mer avnämaranpassad policy och att policyns genomför
are, i det här falle t hushållen , kan ges riktad informa tion kring de 
dela r av policyn som de saknar kännedom o m. 

U tifrån tidsgeografins utgångspunkt i människors projekt och möj-
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ligheter att visualisera vardagliga aktivite ter och diskutera vilka res
triktioner som finns för att nå individers elle r familjers projekt finns 
basen för att utveckla en hushållsrelevant policy. Utmaningen ligger 
i att fånga en komplex vardag där va1je familj på många sätt lever ett 
unikt liv. Kajsas VISUAL-TimePAcTS kan dock visa att det finns basala 
mönster i vardagen och att många vanor liknar varandra så det är 
möjligt att åtminstone gruppera individer och hushåll i kluster. Detta 
samtidigt som va rje individs egenskap kan bibehållas och analyseras 
genom att följa individens trajektoria. 

I en EU-ansökan konstaterar Kajsa att när policy ska utformas till 
hushåll används ofta en genomsnittlig "medelsvensson" för a tt ge 
något allmänt riktmärke i t.ex. informa tionskampartjer. Problemet 
med medelsvensson är att den inte fångar vardagens komplexitet och 
att medelsvensson sällan liknar någon, vilket gör den ointressant för 
alla (EU-ansökan: Nurturing Everyday life Weaving-Deliberative Eve
ryday Accountable Leadership). Tidsgeografins analysredskap kan 
bidra till att komplementera denna "medelsvensson" genom att den 
tar sin utgångspunkt i hushålls varierade vardag såsom den beskrivits 
av dem själva i deras tidsdagböcker. Dagboken skulle också öppna upp 
för möjligheten att gruppera människor i kluster som är relaterade 
till vardagens aktivitetsmönster snarare än till klassiska parametrar 
som ålder, kön, hushållsstorlek osv. Det kan bidra till att finna poli
cylösningar som människor uppfattar som mer anpassade till deras 
vardagsliv, Mer riktad och individuell information kan utifrån det ges 
till va1je hushåll, vilket i upprepade studier har visat sig vara det mest 
effektiva sättet att nå fram till hushåll. 

Avslutande diskussion 

Att utgå ifrån en vardagslivskontext är att sätta fokus på det som tas för 
givet i vårt vardagsliv, de rutiner, aktiviteter och projekt som vi genom
för utan att reflektera över dem. Att introducera tidsdagböcker i poli
cyanalysen är ett sätt att ge möjlighet till analys av hur vardagens akti
vi tetsmönster påverkas av politiska beslut. Genom att låta människor 
själva beskriva sin vardag-vad de gör när - kan effekterna av en policy 
analyseras utifrån hushållets aktivitetsmönster och en diskussion föras 
kring de möjligheter och restriktioner ett styrmedel får. Tidsdagbo
ken kan ge ett komplement till policyforskningen genom att den tar 
sin utgångspunkt i hushålls varierade vardag såsom den beskrivits av 
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dem själva i sina tidsdagböcker. Utifrån tidsdagböcker i kombinatio
ner men tidsgeografins projekt och restriktionsbegrepp kan en ana
lys av policyprocesser som inkluderar hushåll påböijas. Istället för att 
analysera hur närbyråkraters vanor, inkrementella beslut och icke
beslut är med och formar policy, kan vi analysera hur vardagens aktivi
teter och restriktioner är med och formar policy. Genom att integrera 
tidsgeografins utvecklade begreppsram i policyanalysen kan det bidra 
till att kasta ljus över hur hushåll eller olika hushållskategorier använ
der energi och hur policy bör utformas för att anpassas till olika hus
hålls aktivitetsmönsler. Vi kan med hjälp av tidsdagboken och genom 
identifierade aktivitetsmönster kategorisera individer och hushåll på 
andra sätt än genom de klassiska variablerna ålder, kön, inkomst osv. 
Det är kunskap som kan ligga till grund för framtida forskning kring 
hur policy som inkluderar hushålls vardagsliv kan utfOrmas så att den 
upplevs som angelägen och relevant. 

Tidsdagboken ger också hushållet möjlighet att reflektera kring 
konsekvenserna av sina aktiviteter, att reflektera över det förgivet
tagna såsom bilanvändning, hur vi tänder och släcker lampor, hur ofta 
vi duschar, diskar osv. Det ger hushållen möjlighet att via visualisering 
av sin vardag reflektera över hur deras aktiviteter bidrar till det över
gripande projektet att leva ett gott liv och hur hållbara förändringar i 
aktivitetsmönster kan bidra till eller förhindra att det goda livet upp
nås. Att medvetet ändra riktning till ett mer hållbart vardagslivsmöns
ter kräver reflektion, både hos dem som tar beslut och oss i hushål
len som implementerar dem, över hur det rådande vardagslivet levs. 
Genom tidsdagboken blir individer medvetna om sina vanor och ruti
ner. Det ger också beslutsfattare en metod att få insikt i människors 
vardag och förstå hur olika policybeslut faktiskt påverkar vardagslivet. 
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MAKT ATT ÄGA RUM 

En essä om tidsgeografisk epistemologi 

Elin Wihlborg 

FÖR EN TIDSGEOGRAF AR DET UPPE N BART att det som äger rum 
här och där, nu och då är de t som studeras och syns. Fokuseringen på 
vad som sker och vad som skett gör att tidsgeografin kan tolkas som 
materialistisk. De materiella avtrycken av individer (odelbara enhe
ter) kan följas genom tidrummet och det är själva utgångspunkten för 
tidsgeografiska studier. Men tidsgeografin är mer än så. Dess fokus är 
den ständiga och ömsesidiga sammanfogningen av processer i tid och 
rum där. Det är studiet av processer som äger rum. Just uttrycket "att 
äga rum" laborerade Hägerstrand med i en liten vacker text (1996) 
med titeln f ltt äga rum. Han visade i den texten hur uttrycket "att äga 
rum" står både för att något händer och att något då har makten att 
äga den delen av rummet. Händelser har således makt att äga rum. 
Jag vill här argumentera för att tidsgeografin handlar om makten att 
äga en del av rummet under en viss tid. På så sätt kan tidsgeografin 
läsas som en teori om makt. 

Alla processer äger rum någonstans, någon gång. De tar tid och 
plats. De äger rummet, eller i alla fall makten att nyttja rummet. 
Genom att genomföra en aktivitet tar/ har individen makten att äga 
den delen av rummet under den tiden. Individer är i tidsgeografiska 
synsätt på världen både ting och människor. En sten äger rum på en 
plats under den tid som den ligger där. Stenen har således makten över 
den platsen. Exempel på hur mänskliga individer äger rum är ofta 
mer komplexa. Vi lever i nätverk av många olika mänskliga såväl som 
icke-mänskliga individer, i strukture r och i fysiska miljöer. Ett sådant 
exempel skulle kunna vara att en mänsklig individ kan uppta en plats 
på skolbussen. Då har den individen makt a tt äga rum där genom a tt 
ingen annan kan sitta på den platsen vid den tiden. Individen som 
reser med skolbussen har få tt rätten av kommunen att åka med skol
bussen , för att han eller hon uppfyller vissa krav. Om individen hinner 
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med bussen - koppla samma sig ~jälv med individen bussen - så har 
hon/han också haft förmågan att organisera andra tidigare aktivite
ter på ett sådant sätt att han/hon hann till busshållplatsen innan bus
sen gick. Makten att mötas i tid och rum fanns hos dem båda, genom 
att strukturer och system kring skolbussresan organiserats på förhand. 
Att få processer att äga rum handlar om makt. Makten synliggörs i var
dagens aktivitetsmönster genom att processer äger rum. 

Min ambition med denna essä är just att resonera om makten att 
äga rum som ett grundläggande perspektiv i tidsgeografins fokus 
på materie11a processer och deras avtryck. Jag vill visa att den mate
rialistiska beskrivningen av här och nu, av bredvidvartannatheten och 
eftervartannatheten (Hägerstrand, 2009) är processer som både for
mar, formas av, synliggör och kanske till och med helt enkelt är makt. 

Med andra ord vill jag först peka på behovet av en tidsgeografisk 
epistemologi, en teori i detta fall om makt, och för det andra visa att 
en teori om makt kan läsas ut ur tidsgeografin. Mitt motiv för detta 
försök att resonera om makt grundar sig i att jag vill finna ut tids
geografins epistemologi, dess förklaringsansatser. En tidsrumslig tolk
ning av makt har således en potential att kunna både konkretisera och 
konceptualisera maktbegreppet och öppna för fortsatta diskussioner 

på dessa teman. 
Kajsa Ellegård och jag har många gånger talat om just detta. Jag 

förstår Kajsa att Du fascineras av själva sättet att visa på, synliggöra och 
beskriva processer tidsgeografiskt. Men jag vill även visa att det finns 
en förklaringskraft i tidsgeografin. Så nu Kajsa tar jag chansen att för
söka visa på tidsgeografins makt. Här finns en potential till att väva 
vidare på det som påbörjats genom din fOrskargärning och det som 
Du som person och förebild gett oss. 

Jag kommer här att föra denna argumentation i fyra steg. Först vill 
jag något förenklat säga något om antologi och epistemologi för att ta 
med dig som läsare på en liten irrväg in i vetenskapsteorins snårsko
gar. Därefter kommer jag att utifrån ett tidsgeografiskt angreppssätt 
resonera och och visa vad det betyder att ha makt att äga rum. Däref
ter försöker jag konkretisera denna diskussion genom att visa på hur 
restriktioner är ett sätt att förstå makten i processer. Avslutningsvis vill 
jag öppna för våra fortsatta tidsgeografi.ska maktanalyser. 
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Ontologi - epistemologi - metodologi-
empiri = en tankekedj a 

Det resonemang som jag avser a tt föra i hela denna essä grundas i en 
vetenskapsteoretisk modell. Mycket förenklat handlar det om ett sätt 
att särskiija olika slags vetenskapliga resonemang. 

Om vi börjar baklänges så kan empiri enkelt ses som undersök
ningar av verkligheten, genom exempelvis iakttagelser, samtal och 
experiment. Det är levda och upplevda erfarenheter, ofta på något 
sätt systematiskt insamlade, vi lka utgör grunden för vetenskapliga 
resonemang. Metodologin är läran om denna systematisering och till
vägagångssätten att hantera dem. Systematiseringen kan ske på olika 
sätt och kan handla om både insamling, hantering, sortering och 
kategorisering av empirin. Olika sätt att hantera och systematisera 
empirin görs genom olika metoder. Metodologi lär oss hur vi länkar 
olika metoder till olika slags teori, empiri och vår aktuella frågeställ
ning. Epistemologi är läran om teorier och systematiska förklaringar 
och förstålelser av de empiriska beskrivningarna. Teorier syftar till att 
bringa ordning i empiriska intryck. Teorier kan vara förklarande , som 
att finna och förklara orsakssamband. Teorier kan även grunda för
ståelse för något, alltså vara mer tolkande. Men teorier kan även vara 
normativa och förklara hur något bör vara. Ontologi, slutligen, är ett 
vetenskapsteoretiskt begrepp för att visa att olika vetenskapliga förkla
ringar och förståelsemodeller utgår från olika sätt att se på världen, 
Därigenom grundas vad som där uppfattas och kan förklaras och / 
eller förstås. Exempelvis en fysiolog och en e tnolog ser på männis
kors kroppar på olika sätt - de har olika ontologiska utgångspunkter. 
Ontologin utgör ett vetenskapligt perspektiv, en grund för hur man 
ser på världen. Tidsgeografin har en tydlig egen antologi. 

I e tt idealt vetenskapligt sammanhang länkas dessa - empirin, 
metoden, teorin och ontologin - samman i en hållbar väv. Då finns 
ett tydligt samband och en logik från den världssyn som präglar den 
vetenskapliga frågeställningen, d e teorier och metoder som tillämpas 
och den empiri som studeras. Men så enkelt är det inte alltid. Många 
teorier kan länkas till olika metoder och många metoder är applicer
bara på olika slags empiri. 

Mitt argument i denna essä grundas i denna vetenskapsteoretiska 
tankemodell. J ag vill nämligen h ävda att tidsgeografiska studier är 
svåra att genomföra för att det saknas en tydlig epistemologi. 
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Däremot finns en tydlig antologi och metodologi som gör att tids
geografin är applicerbar i förhållande till näst intill vilken empiri som 
helst. Bredden i de studier som Kajsa och andra genomfört med tids
geografiska ansatser är klart bevis på detta. Jag vill dock här försöka 
visa att det i den tidsgeografiska ontologin finns en - kanske dold 
- epistemologi om makt. Men den tidsgeografiska ontologin är svår 
att artikulera då den grundas på en annorlunda antologi än de som 
andra samhällsvetenskapliga maktteorier grundas på. 

De resonemang som jag ger mig in i genom denna essä är koncep
tuella. Det är resonemang om koncept. Koncept är begrepp. Begrepp 
är språkliga konstruktioner. Därför konstruerar jag och väver sam-
1nan begrepp, men jag vill även utmana begrepp. Hägerstrands onto
logiska ansatser var huvudsakligen sådana språkliga utmaningar. Men 
Hägerstrands begreppskonstruktioner syftade främst till att fånga, 
förstå och utmana sammanhang i omgivningen och tolkningar av 
dem. Därför tvingades han ofta att utmana språket genom att tillföra 
det nya begrepp såväl som att utmana betydelser av vardagliga och 
vedertagna begrepp. Han utvecklade ett eget slags svenska - Häger
strandskan. Därför är hans svenska inte bara svår att förstå som tanke 
utan ibland även som språk. Svenskan blir då också så speciell att den 
ofta är svår, eller näst intill om~jlig, att översätta till andra språk. 

Konceptuella tankar är både utmaningar av tankesätt och begrepp. 
Dessa måste dock fogas till de befintliga tankesystem och begrepp som 
andra utvecklat. Andras tankesätt såväl smn det gemensamma språket 
både begränsar och möjliggör kommunikation av de nya tankesätten. 
Ett sätt att kommunicera det som ligger i gränslandet av eller till och 
med utanför vårt språk är att skapa nya ord eller ordkombinationer, 
som kan fungera som språkliga verktyg. Ett annat sätt att hantera detta 
problem är att kommunicera med bilder och illustrationer. Båda dessa 
sätt att nå utanför vedertagna tanke- och språkvärldar använde Tor
sten Hägerstrand flitigt för att hantera språkets brister och problem. 

Ett av de mest grundläggande problem för just detta konceptuella 
resonemang är själva begreppet tidsgeografi. Trots att jag här väljer 
att tala om tidsgeografi som om det fanns en tidsgeografi så är det 
inte så. Det visar inte minst Bo Lenntorps bidrag till denna bok. Han 
har systematiskt gått igenom begreppsanvändningen i boken Tillva
roväven och funnit att tidsgeografi inte är ett av de mest centrala eller 
frekventa begreppen. Snarare är det så att den sammanhållna bilden 
av en tidsgeografi har skapats av andra utifrån. Det finns ett behov 
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av att kategorisera och hålla samman resonemang för att förstå dem 
och andra har på så sätt fogat in det mesta av Hägerstrands tänkande 
under rubriken tidsgeografi. 

Med ett utifrån perspektiv kanske det kan vara möjligt att tala om en 
tidsgeografi, men så fort man kliver in i det fält som kallas tidsgeografi 
så framträder - kanske mer än i andra vetenskapliga fält - snarare 
skillnader och olika tolkningar än enigheter. När jag skriver tidsgeo
grafi, så försöker jag därför i denna text mest specifikt hänvisa till Till
varovävens tankegods. Det sägs att Torsten Hägerstrand kallade den 
"boken boken" och att den är resultatet av hans eget försök att inifrån 
"tidsgeografin" skapa en bild av densamma. 

Kajsa Ellegård, Torsten Hägerstrand och andra som gett oss tids
geografin har tillhandahållit trådar mellan den tidsgeografiska anto
login och dess välutvecklade metodologi. Här finns ett utrymme att 
väva samman dem till en epistemologi. Maktbegreppet är ett sådant 
epistemologiskt uttryck som jag nu vill försöka synliggöra och som jag 
ser fram emot att diskutera vidare. 

Tidsgeografin har setts som maktlös 

Jag skriver denna essä i polemik mot att tidsgeografin anses vara makt
lös och sakna en förklaring av makt. Innan jag går in i denna försvars
position, så kan det vara värt att säga något om den kritik som jag 
försöker bemöta. 

Tidsgeografin har kritiserats för att sakna en artikulerad teori 
om makt, kanske främst av Giddens. Den stora brittiska sociologen 
Antony Giddens ägnar en stor del av sitt huvudverk The Constitution oj 
Society åt att presentera och diskutera tidsgeografin. Han framhåller 
dess fördelar och potential till den egna teorin om strukturering. Men 
Giddens saknar i tidsgeografin (så som han har kunnat läsa den på 
engelska) en explicit diskussion om makt i Hägerstrands texter. Sam
manfattningsvis skriver Giddens ( 1984: 1 1 7, min översättning) att 
"tidsgeografin endast innehåller en vagt formulerad teori om makt". 
I Giddens teoretiska sammanhang då han försöker utveckla en egen 
samhällsteori kring strukturering och sambanden eller kanske egent
ligen sammanvävningen, ges just maktbegreppet en central roll. Gid
dens teoretiska ambitioner är höga. Men Hägerstrands antologi och 
tidsgeografin saknar teoretiska ambitioner - det finns ingen egentlig 
epistemologisk ansats. 
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Därför blir Giddens kritik inte helt relevant då d e båda forskarnas 
ambitioner med sina respektive samhällsvetenskapliga bidrag är så 
olika. Giddens ambition är huvudsakligen epistemologisk och Häger
strands i grunden ontologisk. Giddens ( 1984: 1 1 7) läser således tids
geografins maktteori som ett nollsummespel. Det vill säga att makt ses 
som en resurs att fördela, och som en statisk resurs. Men i tidsgeogra
fins generella helhetsorientering blir även maktanalyser inbäddade i 
de processer som studeras, således uttrycks det sannolikt som ett noll
summespel eftersom samspelet med omgivningen inte görs explicit, 
då avgränsningarna inte heller görs synliga. Men processer är aldrig 
statiska, processer är förlopp som utvecklas över tid. 

Trots sin kritik att tidsgeografin är maktlös visar Giddens att det i 
begreppet restriktioner finns en ansats att förstå makt. Han skriver: 

If j1ower is conceivecl as genemtive, on the other hand, the "constmints" oj 
which Häger.strand sj1eahs are all modalities for the engendering and sus
taining oj structure oj domination. (Giddens 1984, s. 1 17) 

Hägerstrand sorterar restriktionerna i tre kategorier: auktoritets
restriktioner, kopplingsrestriktioner och kapacitetsrestriktioner. 
Dessa pekar på olika restriktioner som begränsar individens nyttjade 
av sina och sammanhangets resurser i den aktuella delen av tidsrum
m e t. Auktoritetsrestriktioner är sådana restriktioner som läggs på av 
individer med auktoritet att begränsa individen där och då. Kopp
lingsrestriktioner är de som begränsar individens möjligheter att nå 
andra individer. Kapacitetsrestriktioner är samtliga restriktioner för
knippande med individens egna begränsningar. Det är främst dessa 
kapacitetsrestriktioner som setts som uttryck för makt. Men jag vill 
visa att alla restriktioner är uttryck i maktrelationer. Det kommer jag 
att återknyta till nedan då j ag skall försöka visa att den tidsgeografiska 
maktteorin kan utmana och knytas till andra samhällsvetenskapliga 
perspektiv på makt. Men först något mer om den ontologi som en 
tidsgeografisk maktteori skulle grundas på. 

Makt a tt äga r um på Hägerstrandska 
- den tidsgeografiska on tologin 

Giddens kr itiserade tidsgeografins för att sakna en teori om makt, så 
som presenterats ovan. Iställe t ligger själva ansatsen på en ontologisk 
nivå, ett sätt att betrakta världen och se sammanhan g i världen. Tids-
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geografin har en trygg ontologi som inte enkelt kombineras med teo
rier genererade på en annan antologi. 

I boken Tillvaroväven väljer Hägerstrand att inte tala om teorier. 
Avdelning två i boken kallar han "En världsbild". Istället för teori 
konstruerar han begreppet sammanhangsföreställningar. Med 
detta begrepp, läser jag att han såg teorier som just föreställningar 
om världen och att dessa föreställningar är eller i alla fall borde vara 
kopplade till de sammanhang i vilka de genererats. Men begreppet 
sammanhangsföreställning kan även läsas så som om vi genom före
ställningar skapar sammanhang i vår värld. Begreppet inbegriper då 
både en tanke om föreställningar om världens sammanhang och om 
att dessa sammanhang kan ses som föreställningar. Båda dessa synsätt 
är grunden för den tidsgeografiska antologin. Tidsgeografins antolo
gin tillhandahåller vissa föreställningar om hur världen är beskaffad 
och hänger samman. Den grundas också på vissa samband och sam
manhang, grundar föreställningar om hur vi ser på världen. 

Odisciplinerad tvärvetenskap 

I Tillvaroväven är det just sin syn på världen -sin antologi- som Häger
strand lägger fram och försöker presentera utan att nedslås av alla de 
starka disciplinerande och inordnande funktioner som andra discipli
ners världsbilder - dess ontologier - utgör. I boken lägger han ribban 
för de tta resonemang högt då han försöker - huruvida han lyckas får 
var och en bedöma genom sin egen läsning - manövrera mellan och 
tillsammans med så olikartade discipliner som fysiken, musikveten
skapen, pedagogiken och geografin. 

Men istället för att låta sin världsbild disciplineras av en disciplins 
synsätt så är Hägerstrands själva strävan att finna en grundläggande 
antologi - ett synsätt på världen - som öppnar för just alla teorier. Det 
finns en ambition näst intill att finna antologiernas antologi. Därför 
är det inte konstigt att Hägerstrand var en dem som bidrog till att 
forma tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som Institutet för framtids
studier och tema-institutionen vid Linköpings universitet och därige
nom har gett oss möjlighe ter att vara odisiplinerade som doktorander 
och forskare. Kajsa har genom sin vetenskapliga gärning tagit vara på 
detta utrymme. Kanske är det därför som denna bok samlat kollegor 
och vänner från så många olika sammanhang, men med intresse för 
snarlika förhållningssätt. 
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Inpackningsproblemet med 
packnings tänkandet 

Men det var inte bara i den vetenskapliga organiseringen som Häger
strand engagerade sig i frågor om hur olika saker packas samman. I 
hans ontologiska bilder av verkligheten h andlar de t om sammanhang 
och om hur processer packas i begränsade tidsrumsliga utrymme n. 
Centralt blir hur processer följer på varandra i sekvenser och hur akti

viteter sammantaget bildar proj ekt. Sådana processer har alltid en his
toria och en framtid. De kräver också en plats för att äga rum. Således 
packas de samman i tid och rum. Detta är ett centralt synsätt på pro
cesser, oavsett om det är produktionsprocesser i bilfabriken eller pro
cessen att själv ta sig upp ur sängen och iväg till arbetet som avses. 

Sådana generella packningsproblem kan varken disciplineras in i 

eller packas i en disciplins trångsyn ta ontologi. Morgonbestyren kan 
ses som sociala, psykologiska, rumsliga, politiska, medicinska och san

nolikt några ytterligare persp ektiv. Själva packningen i tid och rum 
utgör således en grundläggande tanke i den tidsgeografiska ontolo

gin. 

Några grunddrag i en tidsgeografi.sk ontologi 

Den brittiska geografen Nigel Thrift (2005) försökte sammanfatta 
den tidsgeografiska ontologin, när han i en kort artikel framhöll 
H ägerstrands fundamentala bidrag till kulturgeografin och synen 
på plats och rum. Thrift urskiljer fem grun dläggande karaktärsdrag i 
tidsgeografin . Den första tanken han pekar på är "th e power of there
ness". Den andra tanken är att tidsgeografins holism ger ett mervärde 

till tolkningen av tid och rum. Tidsgeografin blir även tillämplig på 
både mänskliga och icke-mänskliga objekt, säger Thrift för det tredje . 
För det fjärde läser Thrift fram en normativ ton ur H ägerstrands tex
ter då han ser en återkommande tanke om e n god(are) använd ning 
av tid och rum. Slutligen pekar även Thrift på att tidsgeografin till
h andahåller ett nytt språkbruk för hur vi kan "register the world in 

different ways". 
Dessa fem punkter sammanfattar på ett sätt tidsgeografins onto

logi, men d et finns må nga sätt at läsa vad som är tidsgeografins onto
logi. Grundläggande för en ontologi är e tt sätt att tänka, och för att 
förmedla ett specifikt tankesätt krävs e n begreppsapparat som hänger 
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samman och förmedlar detta synsätt. Det är vad Thrift fångar med sin 
sista punkt om att registrera och uppfatta världen. Men detta sätt att 
registrera handlar inte enbart om språket och de så välkända tidsgeo
grafiska illustrationerna utan även ett slags nyspråk. Beskrivningarna 
är in te bara på vanlig svenska utan på ett för många ganska kompli
cerat nyspråk som krävs för att fånga de flyktiga tankar som beskriver 
tidsrumsliga processer. Det krävs också sådana ~järva grepp för att 
komn1a ur givna kategoriseringar som att skiUa på olika slags indivi
der. I tidsrumsligt begränsade sammanhang packas både mänskliga 
och icke-mänskliga kroppar efter varandra och bredvid varandra. 
Men själva utmaningen ligger inte i vad de är för slags kroppar eller 
vilka kapaciteter de har, utan just i att de äger rum där och då. Således 
öppnar inte Hägerstrands jämställande av individer för den kakofoni 
av tolkningar som Latours (2005) och aktörs-nätverksteorins bred
dade aktörs begrepp har gjort. Latour och andra ANT forskare kanske 
även antog en större utmaning då de öppnade för förklaringar och 
snarare höll sig på en epistemologisk än ontologisk nivå med sitt all
inkluderande aktörsbegrepp. 

När Thrift avslutningsvis pekar på tidsgeografins förmåga att regist
rera relaterar han till det engelska begreppet "register", i en bredare 
betydelse än att registrera eller uppfatta, så som vi normalt använder 
ordet på svenska. Det är också ett sätt att uttrycka och visa det som 
noteras. På detta sätt grundas närvarons makt. Makten att äga rum. 
Således registreras vad eller vem som har "power" både i betydelsen 
"makt" och "kraft" att äga rum där. Men makten av "thereness" impli
cerar, vill jag hävda, även betydelsen av processer på plats. Alltså att 
det som sker någonstans spelar roll för hur vi betraktar världen. Här 
i ligger den fysiska materians bild av där. Men det handlar även om 
förståelsen av att skapa distans, att förstå att det finns ett där, när vi 
lever här. Således framhåller Thrift härigenom den för tidsgeografin 
centrala helhetsorienteringen av verkligheten. I begrepp som socio
teknisk ekologi, all-ekologi eller just tidsgeografi framträder strävan 
efter att fånga den helhetsorientering som är grunden. Dessa begrepp 
strävar just efter att sammanfoga förståelsen för tid och rum i en sam
manvävd helhet. 

I senare texter (2009) används begreppet "all-ekologi" som jag 
tolkar som en synonym till socioteknisk ekologi och tidsgeografi. Ett 
sådant perspektiv har hävdats kunna ge humanistiskt orienterade ana
lyser av effekter av innovationer och deras spridning (Pred 1996). 
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Därmed läggs grunden för en forskningsansats som uppmärksammar 
det materiellas och tidsligas betydelse för människor, natur och tek
nik. Hägerstrand använde gärna konsensus betonade metaforer för att 
beskriva samspelet mellan människor, natur och teknik, vilket kanske 
kan återknytas till ambitionen om att bidra till ett "godare" samhälle. 

En tillskriven tidsgeografisk ontologi? 

Men är det då så enkelt att fånga den tidsgeografiska ontologin med 
ett par hundra ord, så som Thrift gjorde. Hägerstrand ger inte själv 
en entydig bild av sin världsbild. Kanske är det så att vi andra försöker 
tillskiva den en enklare ontologi. 

Trots ambitionen att skapa en helhetsorientering görs avgräns
ningar i analyser. Vi kan bara uppfatta och tolka delar av den tidsrums
liga helheten. Dessa avgränsningar skapas i relation till vad vi vill eller 
har ambitionen att se. Därför skapas ofta en bild av konsensus. När 
det är ordningar som står i fokus, döljs de förändringar av ordningar 
som sker när någon aktör (mänsklig eller icke-mänsklig) rubbar ord
ningen. Då rubbas även den konsensus som annars upprätthåller ord
ningen. Fokuset på konsensus döljer maktrelationer, eftersom vi ofta 
är vana att se makt i konflikter och genom "kamp" att driva en process 
åt ett eller annat håll. Men även i stabila ordningar finns maktrelatio
n er: makt kan vara att upprätthålla ordningar och stabilitet. Makt blir 
en resurs h os en individ - en mänsklig e ller en icke mänsklig individ 
- för att förändra eller vidmakthålla de processer som äger rum. 

Tidsgeografins makt att äga rum 

Formuleringen "att äga rum", som vi i dagligt tal tolkar som att något 
händer, pekar just på det faktum att för att något skall kunna äga rum 
så måste det äga det rummet under den tiden. Det har en klar maktim
plikation för då kan inget annat äga rum vid den tiden på den platsen 
(Hägerstrand, 197 4). Exempelvis kan en konsert äga rum på lördag 
kl. 19 i konserthallen. Då är det de som arrangerar konserten som har 
makt att boka upp detta utrymme på förhand. De som vill lyssna kom
mer att betala för biljetten för att få vara där då och lyssna på konserten. 
Det kan vara så att konserten är subventionerad av kommunen, som då 
står för en del av biljettkostnaden. Det finns då politiska beslut om att 
denna aktivitet bör prioriteras och att fler bör ges möjlighet att delta 



El.IN Wll-11.BORG 

genom att biljetterna säljs till ett lägre pris. Det skulle kunna innebära 
att fler omprioriterar makten över sina egna resurser (tid och pengar) 
för att kunna lyssna på konserten som en del av sin vardag. De kommer 
då att ha makten att med ekonomiska resurser köpa rätten att få vara 
med. De kommer då som personer att finnas där då genom att äga rum
met på den plats de köpt rätt till under den tiden som konserten pågår. 
När konserten äger rum, så äger åhörarna rum där och då. 

Makten materialiserad -
den tidsgeografiska metodologin 

De studier som kallas tidsgeografiska utgår allt som oftast från ett 
materialistiskt sammanhang. I fokus för studierna står ofta själva 
beskrivningen av det som sker i tid och rum. Analyserna visar således 
på hur materiella avtryck av resurser sammanvävs på olika sätt för att 
aktiviteter som följer på varandra skall leda fram till att projekt upp
fylls. Denna metodologi blir således ofta materiell. 

Metodutveckling har varit ett starkt fokus i den tidsgeografiska 
forsknings som utvecklats i de olika forskningsgrupper som Kajsa for
mat och drivit. Metoderna har fokuserat att fånga och visa de proces
ser där människor och ting - eller det som Hägerstrand fångade i 
begreppet individer, det vill säga odelbara enheter på den aktuella 
analysnivån - är materiella. Beskrivningen av processer som materi
ella, formade av materia och materialiserade står i fokus. Dessa tids
rumsliga kontextualiseringar av processer kan till synes verka vardag
liga och till och med som enkla påståenden men de öppnar för många 
slags analyser. Även själva flödet av aktiviteter som äger rum har ett 
annat slags potential för analys när de presenteras och visualiseras på 
detta sätt. På så sätt har Kajsa visat hur hushåll kan spara el i sin var
dag, hur mjölkningsprocessen på lantgård går till och förändras av ny 
teknik, eller hur produktionen av Volvobilar på fabriken i Uddevalla 
organiserades så att de som arbetade där kom att uppfatta arbetet som 
mer innehållsrikt och givande. 

Metoden a tt synliggöra hur aktivitetsmönster påverkar hur de upp
levs har även en normativ kraft då de kan öppna för att förändra akti
vitetsmönstren. Det visade Kajsa tydligt tillsammans med Kersti Norell 
(Ellegård och Norell 1997) i studier av långtidssjukskrivna kvinnors 
egenmakt att ta sig ur destruktiva mönster av aktiviteter. Kraften 
att bryta vanor och förändra vad de gjorde, hur de uppfattade sina 
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aktiviteter, sina kroppar och sig själva realiserades här genom att de 
under perioder skrev så kallade tidsdagböcker där de skrev ner vad de 
gjorde, när, var och tillsammans med vem. När dessa aktivitetsmönster 
presenterades som schematiska tidsgeografiska illustrationer fick de 
en annan kraft och kvinnorna ändrade sina liv. 

Ett annat exempel på hur metoder att kartlägga tidsrumslig sam
manvävning av aktiviteter är Eva Åströms avhandling Att lära, att göra, 

att hlara: förmedling av datorteknisha hjälfnnedel till barn med synnedsätt

ning (2009). Avhandlingen analyserar ur ett tidsgeografiskt perspektiv 
förskrivningsprocessen av hjälpmedel och ger därigenom ett bidrag 
till rehabiliteringsforskningen. Men det är även möjligt att vända på 
perspektivet och utifrån tidsgeografiska metoder och beskrivningar 
visa hur aktiviteter fogas samman av flera olika motiv. De processer 
som äger rum på syncentralerna när barn med synnedsättning får 
tillgång till och lär sig använda hjälpmedel syftar både till att skapa 
en bättre vardag för barnen och till att realisera politiska mål. Det 
är maktrelationer som framträder som svar på varför något händer, 
vem som har makten att få vad att äga rum var. Den tidsgeografiska 
metoden att följa individer (både mänskliga och icke-mänskliga) och 
kartlägga processer är själva grunden för en maktanalys. Metoden är i 
sig ett fokus på att synliggöra vad/vem som äger rummet. 

Makt - så vardagligt nära, men ändock 
så teoretiskt svårgripbart 

Den mest klassiska och till synes enkla definitionen av makt är Robert 
E. Dahls ( 1957) tolkning av att A har makt över B om A kan få B att 
göra vad B annars inte skulle gjort. Dahls ursprungliga tolkning var 
nog att se A och B som människor, men denna modell kan användas 
även för att inkludera och hantera andra synsätt på makt. Mycket för
enklat kan man låta A vara en diskurs för att visa att diskurser har makt 
att få oss (B) att agera som vi annars inte skulle gjort. 

Makt uttrycks således genom restriktioner på vårt handlande. De 
begränsar vårt agerande, eller styr det i en specifik riktning. Restrik
tionerna får oss således att agera som vi annars inte skulle ha gjort. 
De tre huvudtyperna av restriktioner är kapacitetsrestriktioner, kopp
lingsrestriktioner och auktoritetsrestriktioner. 

Kapacitetsrestriktionerna ligger hos individen själv. De begränsar 
hennes kapaciteter. Ellegård och Nordell ( 1997) kategoriserar dessa 
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i tre grupper. Individen har biologiska kapacitetsrestriktioner i sin 
kroppsliga och biologiska konstruktion. Därtill kan det vara indivi
duella spatiala restriktioner, betingade av den egna räckvidden. Men 
(mänskliga) individer har även mentala och intellektuella kapacitets
restriktioner, i sin förmåga att tänka, resonera och så vidare. Detta är 
således individens makt över sig själv och i sig själv. 

Kopplingsrestriktionerna begränsar individens möjligheter att nå 
andra individer. De är enbart en kategori i tidsgeografin, men jag vill 
dela dem i åtminstone två typer. Det är då viktigt att särskilja på restrik
tioner att nå andra individer som inte själva kan ha intentionell makt 
att undvika att nås från dem som kan avgöra ajälva om de vill nås eller 
inte. Det vill säga individer som inte anses kunna agera självständigt. 
De kan särskiljas från de individer som kan agera själva, det vill säga 
främst mänskliga individer. 

Inte heller auktoritetsrestriktionerna som handlar om makt delas 
upp mer specifikt i tidsgeografins tidigare diskussioner. Men jag 
skulle vilja testa att särskilja dem i tre grupper för det fortsatta argu
mentet om tidsgeografisk makt. För det första auktoritetsrestriktio
ner, uttryckta genom andra individers makt över oss. Det vill säga att 
andra individer får oss att agera som vi annars inte skulle ha gjort. För 
det andra auktoritetsrestriktioner, uttryckta genom lagars och reglers 
makt över oss. Det vill säga att vi agerar som vi annars inte skulle gjort 
för att det finns en lag eller regler som föreskriver ett visst agerande. 
Slutligen auktoritetsrestriktioner, uttryckta genom kulturella normer 
och dominanta diskurser som får oss att agera som vi annars inte skulle 
ha gjort. Detta reson emang kan sammanfattas i tabellen n edan. 

apac1tetsrestriktioner 

opp mgsrestnktioner 

Auktontetsrestn tioner 

Rumsliga spatiala kapacotetsrestn tooner 

Biologiska kapacitetsrestriktloner 

Mentala och intellektuella kapacitetsrestriktioner 

opp mgsrestn t1oner i relation t1 mans liga individer 

makt) 
mtentlone 

Kopplingsrestriktioner i re lation till icke-mänskliga individer (ll.lilll inten· 
tionell makt) 

au tontetsrestn t1 oner av mänskliga n 1v1ders makt i re at,on t1 an ra 

individer auktoritetsrestriktioner u ttryckta genom lagar och regler(lormella 
institutioner, som lagar och regler) 

auktoritetsrestriktioner uttryckta genom diskurer, normer och kultur etc 

Tabell 1: Restriktioner o ch olika former av makt. Mina tillägg som skissering av en tidsgeografisk makt· 
teor i återfinns i de två nedre högra rutorna. 
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Mina begränsningar som individ, mina kapacitetsrestriktioner får 
mig att agera som jag annars inte skulle ha gjort.Jag har en begränsad 
räckvidd. Jag kan inte ta mig längre ifrån platser där jag kan få mat 
än ett par timmar om jag inte bär med mig maten.Jag behöver regel
bundet mat och sömn för att min kropp ska fungera och kunna skriva. 
Min kropp har makten att hindra mig från att skriva dygnet runt. Men 
trots mat, sömn och andra sätt att hantera mina kapacitet.srestriktio
ner så är inte denna text så perfekt som jag drömt om. Jag har en 
mängd intellektuella och mentala kapacitetsrestiktioner som hindrar 
mig. Dessa restriktioner har makten att skapa frustration och gör att 
jag sliter med denna text långt mycket längre än vad jag annars avsett 

att göra. 
Med ett sådant bredare maktbegrepp så är även kapacitets- och 

kopplingsrestriktioner uttryck för makt i relationer med andra indivi
der såväl som individen ~jälv. Den normala tolkningen av auktoritets
restriktioner som makt är således inte tillräcklig för att täcka in den 
maktteori som kan skönjas ur tidsgeografin. Därtill krävs att auktori
tetsrestriktioner ses på ett mer problematiserat sätt genom att katego
rin bryts upp i flera olika perspektiv på hur auktoritetsrestriktionerna 
avspeglas i makt.relationer. 

I relation till diskursiv makt kan vi tidsgeografiskt visa hur diskurser 
får sådant som annars inte skulle ha ägt rum att äga rum. Exempelvis 
kan diskurser om hållbarhet, klimatsmarthet och ekologisk moderni
sering få oss att cykla istället för att ta bilen. Processen att förflytta oss 
tar då längre tid. Processen äger rum under en längre tid för att dessa 
diskurser har makt över oss i vår vardag. Diskursen får då även ett 

materiellt avtryck i tidrummet. 
På samma sätt kan mer formella synsätt på makt som institutionali

serad framträda i ett restriktionsperspektiv. Lagar kan hindra oss från 
att exempelvis framföra vårt fordon fortare än vägskylten anger. Även 
om det finns kopplingsrestriktioner som gör att vi skulle vilja köra 
fortare för att hinna fram till något eller någon. Men här öppnas även 
för att det finns en situationsbetingad hierarki av restriktioner. I vissa 
situationer kanske kopplingsrestriktionen skulle kunna överställas 
den formella auktoritetsrestriktionen. Ett sådant exempel kan vara en 
färd till sjukhusets förlossningsklinik då det till och med finns berät
telser om poliser som prioriterat om ordningen av restriktioner. 

På så sätt finns det en potential till en tidsgeografi.sk maktteori som 
vi kan ta vidare och utveckla. 
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Makt i ett tidsgeografiskt perspektiv -
slutet på bö1jan 

Om vi utvecklade maktanalyser grundade i tidsgeografins samman
hangsföreställningar skulle förklaringskraften och bidragen av de 
djupa och kreativa metodologiska ansatser som redan har utvecklats 
kunna tas till nya nivåer. Potentialen i sådana perspektiv är stor. Men 
det krävs att vi utvecklar och väver samman Hägerstrands (2009) egen 
tydliga antologi och de metoder och systematiska tillvägagångssätt för 
att samla in och illustrera empiriska processer som Kajsa Ellegård med 
flera utvecklat. För att tidsgeografin skall kunna få det genomslag som 
genuint helhetsorienterat så krävs att dess epistemologi ( er) utvecklas 
och presenteras. 

Som Thrift skriver så ligger själva utmaningen i att fånga, tolka och 
förstå den vackra mångfalden av det sociala livet. Jag hoppas att jag 
härigenom kunnat visa på potentialen att vidga och öppna upp dis
kussionen om makt i e tt tidsgeografiskt perspektiv. Förhoppningsvis 
har du fått några svar, men också flera frågor och funderingar kring 
hur makt kan tolkas och förstås med ett tidsgeografiskt perspektiv. 
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EN INBLICK I .. .. 
DEN HAGERSTRANDSKA VAVENS 

BEGREPPSFLORA 

Bo Lennto1t1 

1 1~N FÖRST A KON TA KT med tidsgeografi är det vanligen dess nota
tions- eller begreppsapparat som ger det mest signifikativa intrycket. 
Begreppet tidsgeografi myntades på 60-tale t. Konturerna av denna 
tankestruktur eller tankemodell bar Torsten H ägerstrand på under 
många år. Den har på så sätt präglat hans världsbild och forskning 
under lång tid och man kan på goda grunder förmoda att han brot
tats med dess utveckling och hur han skulle formulera och presen
tera sina tankar. Tidsgeografi var ett sätt att star ta en mera systematisk 
begreppsbildning kring vissa grundelement i tillvaron och att försöka 
represen tera dessa i en kon kre t och lätt kommunicerbar notations
apparat. Historien har visat på att det både finns en kontinuitet hos 
och utveckling av tankemodellen över tiden. Kanske är kontinuiteten 
det mest framträdande draget, då de grundläggande uppfattningarna 
in te ändrat karaktär utan förtydligats och fördjupats. 

I Hägerstrands postumt utgivna bok Tillvaroväven (2009) summe
rar han sin föreställning om tillvaron och hur denna kan fångas med 
begrepp och notationer. De t är en bred och vi ttomfamnande fram
ställning om en mängd olikartade fenomen, företeelser, processer 
och relationer. Hägerstrands strävan är att fånga dessa i en konsistent 
tankemodell. Han försöker sortera fram det i tillvaron som är nödvän
digt på olika nivåer; oavsett vilka teoretiska föreställningar man vill ge 
människan i tillvaron. 

J ag ser nu tidsgeografi mer som e tt verktyg Hägerstrand använder 
för att kommunicera sitt vidare tankestoff. En ren framställning av 
tidsgeografi hade sett he lt annorlunda ut. Detta är inte ett nedvärde
rande av tidsgeografi, eftersom den är en integrerad och nödvändig 
del i den vidare tankeramen. 

Att fånga Hägerstrands tänkande och ge en beskrivning av detta 
låter sig in te göras, men det är frestande att försöka finna några grund-
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stommar i det överväldigande bygget. I denna uppsats ska jag ge mig 
på detta genom att examinera viktiga begrepp. Viktiga begrepp tolkar 
jag drastiskt som vanligt förekommande begrepp. Även om många 
kan ha invändningar mot denna uppfattning så är den inte helt för
ryckt. Det finns en tanke bakom att samma begrepp återkommer gång 
på gång och i olika kombinationer. 

Dessa begrepp, tillämpningar ligger till grund för Kajsa Ellegårds 
gärningar som forskare, även om det inte direkt varit hennes fokus. 
För det första har Kajsa Ellegårds forskning präglats av hennes till
lämpning och entusiasm för tidsgeografi, som gjort henne till en av 
dess främsta företrädare. För det andra har Torsten Hägerstrands tän
kande alltid varit en inspiration för henne, som hon så lysande åter
gäldat med sin insats i samband med redigering och publicering av 
Tillvaroväven. Kajsa har varit och är en betydelsefull tänkande tråd i 
blottläggandet av tillvarons väv. Vad vore lämpligare (sic!) än att över
räcka en bukett hämtad från den hägerstrandska floran. 

Begrepps karaktäristik och förekomst 

Ett försök att karaktärisera en begreppsapparat rymmer självfallet en 
hög grad av subjektivitet. Qag använder begrepp som genomgående 
term, väl medveten om det inte så stringenta med detta tillvägagångs
sätt.) En god kunskap om Hägerstrands produktion utgör en grund 
att stå på. Ett komplement till denna är att skaffa en grund av mer 
kvantitativ natur.Jag tog Hägerstrands bok Tillvaroväven som utgångs
punkt. Ur denna valde jag på subjektiv grund en samling väsentliga 
begrepp. En ytterst systematisk genomgång av boken skulle kunna ge 
ett annat urval, men sannolikt inte vara awikande i sina huvuddrag 

Valet har gjorts efterhand som boken lästs och begrepp dyker upp 
i betydelsefulla sammanhang. Tillsammans med sina kombinationer 
blev det till slut ca 370 begrepp. Frekvensen av deras förekomst har 
räknats. Att ett begrepp inte förekommer så ofta betyder inte att det 
saknar betydelse; det kan spela en väsentlig roll i sitt sammanhang 
och för helheten. Grundtanken är dock att ett många gånger använt 
begrepp (begreppskombination) spelar en viktig roll i framställ
ningen. 

Ett bisyfte med denna studie är att ge en annan vinkling av Häger
strands framställning av sin tankemodell än att direkt välja ett referat. 

De ca 370 begreppen (ensamt förekommande eller i kombinatio-
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ner) återkommer ca 6 ooo gånger. I relation till bokens totala innehåll 
på ca 69000 ord utgör mitt urval drygt åtla procent. Det är med andra 
ord ganska omfattande och med tanke på alla nödvändiga småord i 
språket som alltid kräver sin beskärda del (ordet "och" förekommer 
drygt 2 ooo gånger). Några av de vanligast förekommande begrep
pen ska studeras närmare och också hur de är relaterade till varan
dra. Framtagning och beräkning av frekvens är långtifrån entydigt. 
Ett exempel får illustrera problemet. Tid förekommer i texten som 
betecknande en existentiell dimension i det uppspända tidrummet. 
När Hägerstrand talar om tid i denna bemärkelse på olika sätt (tid
rymd, tidshorisont, tidsförlopp) räknas det, men inte om tid som i "på 
Darwins tid", då det lämnas oräknat. Begrepp i referenser, rubriker 

och liknande har inte tagits med. 
En listning av begreppen var för sig och isolerade från sina sam

manhang ger en statisk och ganska mager bild. Den säger dock en del 
om en framställning och i synnerhet vid en jämförelse om en motsva
rande studie hade gjorts av ett annat verk. 

Mot bakgrund av den gjorda kvantitativa delen av studien görs ett 
försök att karaktärisera och finna gemensamma nämnare för begrep
pen. Denna del bygger också på min långa erfarenhet och breda kun
skap om tidsgeografi och Hägerstrands vidare tankemodell. Bland 
många karaktäristika kan följande fyra huvuddrag urskiljas: 

Processorienterade och dynamiska 
Rumsliga (tidrumsliga) och materiella 
Mönsterorienterade (greppa en mikro- eller makrovärld) 

Metonymiska 

För det första är begreppen processorienterade och dynamiska till 
sin karaktär. Använder man begreppen tvingas man till att tänka i tid
rmn, flöden och förändring i stället för i statiska bilder och frysta tids
avsnitt. Det är många begrepp som kan illustrera detta förhållande 
och som förvisso kan placeras under flera rubriker. De förekommer 
också mer eller mindre frekvent och därför redovisas också det speci
fika begreppets frekvens. Många förekommer. i specificerande kom
binationer, som t.ex. värld och världsbild, men räknas då separat (se 
nedan där vissa begrepp ges en utförligare presentation). Här följer 
några exempel på processorienterade och dynamiska begrepp (inom 
parentes antalet förekomster i Tillvaroväven): 
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avfjärmning ( 1 6), avskiljande ( 1 2), bana ( 1 o), biografi ( 16), flöde 
( 14), interaktion (9), kontinuant (87), livslinje (5), mekanismer 
(7), möjlighetsrum (2), nu (74), nuzon (5), passage (12), process 
(36) , påträffande (157), rörelse (86), sekvens (15), tid (122), till
blivelse (36), trajektoria ( 144), transformation ( 13). 

Med lite kunskap om tidsgeografi ser man lätt att begreppssamlingen 
är central i en tidsgeografisk framställning och visar således också det 
dynamiska draget i Hägerstrands utvidgade tänkande om tillvaron. 

För det andra ger begreppen i stor utsträckning direkt eller indirekt 
associationer till en fysisk värld speglad i tid och rum. Det materiella 
får spela "den stadgande rollen i tankemodellens formvärld" (s.80; 
alla hänvisningar utan angivande av ff är till Tillvaroväven). Detta 
avspeglas också i begreppsapparaten. Här följer några exempel: 

allrum (8), barriär (7), beröring (71), bredvidvartannathet (2), 
elementarhändelse (20), fiber (5), friktion ( 12), knippe (2), kol
lision (7), kontinuant (87), korn (38), kroppslig (48), materia 
(-iell) (161), molekyl (23), mötesplats (2), objekt (27), omgivning 
(61), organism (70), plats (97), rum (95), rum och tid (23), tid 
(122), ting (241), trängsel (20). 

Det är kanske lättast att finna begrepp i Tillvaroväven som ger kon
kreta associationer till den fysiska världen. Den fysiska världen förutan 
hade tillvarons väv, med sina uppenbara krav på utrymme och ord
ning inte existerat. Men Hägerstrand ser också människan utifrån ett 
vidare perspektiv, som t.ex. i följande citat: 

De sinnen evolutionen fö1sett djur och 111 ännislwr med inbringar veta11 de 

om ting och händelser befintliga j1å avs tänd ji"ån den egna kro/JjJen och 

han dänned vägleda rihtade rörelse,: Det innebär doch inte att beröring 

ujJj1hört att vara en verhsmn Jahto1: Utvidgningen och förfiningen av sät

ten att shaffa malerial till hännedomen om yttervärlden har inte befi'iat 

någon från de uHjHungliga formerna av lokal beröring med valda eller 

jH°itvingade delar av den. Det slwdar inte att tänlw efter hur vi männis

hor trots vår vida utblick över världen fortfarande i grund och botten är 

beståndsdelar av den fysislw värld, som omger oss och vms luft. vi andas 

u tan att behöva betala. (s.198) 

Begrepp som ångest, åtrå etc. lyser, betecknande nog, med sin från
varo, men det utesluter inte att den handlande, kännande människan 
saknas. Modellen behandlar ingående hur t.ex. människans beteen-
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den utvecklas som en kombination av det inre och det yttre. Häger
strand uppehåller sig exempelvis ofta vid människans förmåga och 
benämner den med olika inriktningar som kroppslig förmåga, pla
neringsförmåga, föreställningsförmåga, uppfinningsförmåga, rörel
seförmåga, gripförmåga, språkförmåga, handlingsförmåga, observa
tionsförmåga, förflyttningsförmåga m.fl. 

Hägerstrand uttrycker sina tankar om det inres betydelse på ett sätt 
i följande citat, som på ett för honom betecknande sätt ackompanje
rad med konkreta illustrationer: 

I det mänshliga samhället är det inte bara den materiella formvärlden, som 

spelar en roll i individernas tillhäde till framtiden. Utöver den synliga och 

beröring5ba·ra strukturen tar sig samhället uttryck i en abstraht motsvarig" 

het. Denna är till en del statiskt km1.ten till terrängen, så som till exemj1el 

ägogränser eller administrativa gränser eller också rumsligt kanaliserad 

som trcifihregleringm: Vi tänker i allmänhet inte på den mittlinje jJå vägen, 

som. skiljer tuifihrihtningarna från va:mndra, som en vägg, fast den har 

motsvarande fysislm och rättsliga verkan. Andra delar av den mentala 

Jormvärlden är inte möjliga att f1e//a ut jJ!i motsvarande regelstyrda och 

jJlrttsbwulna sätt. Verkande öppningar och spärrar är oftast situations

bundna och inte ujJpenbara för andra än de a//töre1; som internaliserat sin 

kulturs uj1jifömndelwde1: (s.255- 256) 

Ett tredje, utmärkande drag är de begrepp som orienteras mot att 
uppfatta och beskriva mönster av en totalitet. Denna kan avse en mik
rovärld såväl som en makrovärld. Hägerstrand har ofta framfört att 
se mönster är en av vetenskapens huvuduppgifter. I den geografiska 
traditionen finns det ofta använda, men svårdefinierade, begreppet 
landskap och det finns omskrivit en hel del i Hägerstrands tidigare 
produktion i termer av tex. förloppslandskap för att ge begreppet en 
mer dynamisk karaktär. 

I tidsgeografiskt tänkande har även andra begrepp använts för att 
få grepp om flöden i tid och rum. 

diorama (3), fibrositet (2), förloppslandskap (4), konfiguration 
(19), koreografi (5), landskap (29), morfologi (8) , mönster (32), 
paketstruktur (7), relation (78), struktur (58), tillvaroväv (127), 
totalitet (33), trajektorieväv (6), värld (132), väv (36). 

Om analogin med en väv- tillvaroväven - är en metafor så är den sant 
metonymisk till sin karaktär. Många av begreppen som fångar möns-
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ter antyder nämligen också det metonymiska, som på ett eller annat 
sätt betonar betydelsen av närhet för möten, beröringar, kontakter, 
kollisioner, utrymmeskonflikter med merajohan Asplund påpekade 
i sin bild av tidsgeografin att många av Hägerstrands metaforer i rea
liteten är metonymier, dvs. uttrycker närhet och inte som i fallet med 

metaforer likhet mellan fenomen (Asplund 1983, s. 199). Detta är 
en grundläggande tankegång i Hägerstrands världsbild, vilken arti
kulerades redan i hans avhandling om diffusionsprocessen (Häger
strand 1951, Lenn torp 2008 om Hägerstrands avhandling; se även 
t.ex. Hägerstrand 198 2). 

Här följer några exempel som förstärker begreppskaraktären i Till-
varoväven och som har direkt metonymisk prägel: 

bredvidvartannathet (2), granne (2), grannskap (82) , intillvartan
nathet (1), kollision (7), kontext (37), koppling (12), möte (29), 
närhet (7), påplatsvaro (8), situation (84), trängsel (20). 

Ett karaktärsdrag hos Hägerstrand är att han gärna ger vardagliga 
begrepp som projekt, ficka etc. särskild betydelse. De vardagliga 
begreppen blandas med nykonstruktioner bortom det vardagliga 
språket för att förtydliga sina tankar. Dessa ges i de flesta fall en lätt
fattlig och konkret innebörd, somt.ex. bredvidvartannathet, intillvar
tannathet, detsammahet, nupassage, påplatsvaro. 

För en person med någon insikt i tidsgeografins begreppsvärld är 
det kanske något förvånande att inte finna tidigare brukade begrepp 
som akvarium, station , partitur och inte minst att tidsgeografi inte 
förekommer i Hägerstrands framställning om Tillvaroväven. 

Centrala begrepp och deras relation 

Ovanstående presentation av enstaka begrepp och deras förekomst 
skapar en fragmenterad bild av en tankemodell som inte ger någon 
rättvisa åt denna. Dock har den visat på vissa framträdande karaktä
ristika om tidsgeografi och Hägerstrands tankemodell, eftersom en 
begreppsapparat alltid är central och utmärkande. Även lösryckt 

från sitt sammanhang avslöjar den några betecknande drag i Häger
strands tankemodell och tidsgeografin. Samma säregna uppsättning 
av begrepp är omöjligt att finna i någon annan publikation. 

Studien av begreppsförekomst i H ägerstrands Tillvaroväven är 
i själva verket direkt stridande mot allt tidsgeografiskt tänkande. 
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Begreppen lyfts ut ur sitt sammanhang och därmed förloras hur de 
kombinerade med varandra belyser tillvaron. 

En annan och mer inträngande representation ges, om relatio
nerna mellan begreppen redovisas och de sammanhang i vilka de 
förekommer blottas. Några få fundamentala begrepp har valts för 
att ge en kompletterande bild av begreppsapparaten. Urvalet är inte 
enkelt att göra eftersom begreppen är så relaterade till varandra. De 
valda redovisas i figur 1. 

Tillvaro Tid och rum 
(tillvaroväv) 
Trajehtoria Nu 
(kontinuant, ting, organism) 

Figur 1. Urvalet av begrepp 

En förklaring eller beskrivning av begreppen är svårt att göra om de 
behandlas fristående. Trots att de valda begreppen är invävda i var
andra ska här göras ett försök att behandla dem något så när separe
rade. 

Tillvaron använder Hägerstrand som ett övergripande begrepp för 
att tackla allt och allas existens. Själv uttrycker han sig bl.a. på detta 
sätt: 

Vårjordisha hemvist ä1; som alla dagligen e1fa1; m.öblemd på så säl/ att 
alla ting och alla 01ganismer ständigt befinner sig i omedelbar beröring 
med, eller närhet till, ett grannshap 111ed blandat inne!uUl. Där.finns 
iche-levande och levande ting, vä/s/w1; gase1; gravitation, stnUning etc. I 
grannshaf1et ingår ochså 01ganismernas inre beteende-regulatore1: Fastän 
dessa regulatorer inte han observeras (tnnat än delvis genom introsj1ehtion i 
111ännishans fall, han de inte tänlws bort ur grcmnsl<aj1e1i. ( s. 39) 

Steget från att se tillvaron-allt som finns i rummet (allrummet) - som 
en väv tecknar H ägerstrand på ett ställe så här: 

f detta j1ersf1elaiv framträder all:rummet, när det släjJ/1ts lossfrån sin djujJ
Jrysning, som en väv technad av de banor eller trajehtorier tingen drar ufJ/1, 
när de fortlöj1(tnde grupperas om fHt, gmnd av naturkrajte1; beteenden och 
hancllinga:1: För att u.nderstrylw den tidsliga dimensionen lwmmer allt som 
hittills beteclmats som ting att i for/sättningen S(t11t1/lanfattas med det mer 
neutr(tla ordet lwntin1wnt. En sådan h(tr tredimensionell fomt, medan 
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dess tidsliga existens avlec/mctr sig som en trctjektoria även när den är 
stationä1: Sedda i denna Jwntext blirf1åträjjänden aldrigf1lötsligt pålwm
mande. De har kommit till som inslag i vad jag i fortsättningen kallar 
tillvaroväven. De är alltid möjliggjorda av ett förstadium men.för den skull 
inte alltid entydigt bestämda av detta. (s.95) 

Citatet framhåller förändringen i syn och begrepp när allt ska ses 
dynamiskt med en tidsdimension (häver "djupfrysningen") kopplad 
till rumsdimensioner. Ting, objekt, kroppar med mera sammanfattas 
i begreppet kontinuant och dessa beskrivs i form av banor eller trajek
torier för att illustrera kontinuitet över tiden. De utgör på så sätt trå
darna i tillvarons väv, då de förvandlas till virtuella fibrer i ett tidrum, 
som Hägerstrand formulerar det. 

För den tidsgeografiskt skolade är bana eller individbana ett 
centralt och vanligt förekommande begrepp. I Tillvaroväven väljer 
Hägerstrand att använda trajektoria i stället. Valet avslöjar den bredd 
han eftersträvar med sin tankemodell. Individbana är det mest närlig
gande att välja när man behandlar personer av kött och blod, vilket 
har gjorts i merparten av tidsgeografiska studier. Trajektoria står (se 
citat ovan) för allt som har en fysisk utbredning och som generellt 
benämns kontinuant. Hägerstrand presenterar begreppet bl.a. så 
här: 

En trajektoria slwll inte upjifatt.as som en bana ufJ/Jdragen i ett tomt och 
abstrakt cartesianskt koordinatsystem. I fJrahtihen han det ibland vara 
lämf1ligt att avbilda den så, 'Il/en den djttfJa:re betydelsen ligger i att den är 
ett protokoll över serien av alla sina fx°ttriiffanden med mulra Jwntinua11te1: 
KojJj1linga:rna definierar berörings- och omvandlingssammanhangen mel
lan såväl det omganislw som det 01ganislw, natmgivna som tillvedwde. 
(s.96) 

och vidare: 

Tanken j1å lwntinuanter med trctjehtorie1; som bildar en väv t-illmmmans, 
är ett sätt att möjliggöra grafisk avbildning. I ved<ligheten ä:r trctjelitorierna 
inga fibrer i materiell mening. Viiven blir ingen ridå att hänga ujJ/J för att 
beshådas annat än som föreställning. Delta till trots kan alla tntjekto1ier 
tillskrivas vissa fiberegenslw/Je1: De kan inte klij1pas uj1p i osmmnanhäng
ande stumj1ar utan ägerfibems lwntinuitet. De är dessutom i viss utsträck
ningjra111tidsbestii11ula som en funktion av den hastighet med vilken de 
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dras u/JjJ. Vid hög hastighet krävs ett långt avsfrind för viUning undan ett 
hinde1; (s. 96) 

Om kontinuanterna är levande varelser "kan väven inte knytas för 
hårt". Varje individ har i de allra flesta fall ett säkerhetsavstånd till 
andra, vilket vi ibland kallar personlig distans. Vi vill ofta inte komma 
för nära. Detta innebär att trajektorierna kräver utrymme, vilket 
Hägerstrand beskriver på följande sätt: 

Existensen av bevaknings/ätt medfö1; att den trängsel egenrörliga indi
vider hamnar i oftast inte blir till beröring mellan kro/J/Jar utan en mer 
abstrakt relation mellan de "rumtids tuber" som bevalmingsfälten bildar i 

tillvaroväven. ( s. J 69) 

De utrymmen som krävs inte bara för trajektorierna utan för deras 
omslutning i en tidrumskub tas från komplementrymden. Väven är 
inte en kompakt sammanhängande gröt utan består av sina fibrer med 
mellanrum. Mellanrummet bildas av allt som inte upptas av kontinu
anter och kallas för komplementrymd. Hägerstrands beskrivning är: 

!Vlan shall inte tänha sig lwm/Jle111enl'1ymden som tom. Den är vad som 
finns kvar i allrummet, när de.formbundna tingen lagt beslag jJti sina res

/Jehtive nmi. (s.87) 

Hägerstrands teckning av komplementrymden, med en fantasieg
gande bild (som för tanken till de förstenade höljena kring de nu 
obefintliga kropparna i Pompeji), fortsätter som följer: 

Den vihtigaste egensha/1en hos lwinj1/e111entryrnden är att den ger all
rummets struktur en enhetlig och scwmwnhängande gestalt och i viss 
utsträckning 111ätbctra egenslwjJeJ: Man .får den tydligaste föreställningen 
om lwm/J/ementry111den, när man tänher sig in i hur den hro/1/J skulle se ut 
som tog/orm. ifall all lujt och allt vatten stelnade till .fast .forni, medcm allt 
som des4örinnan varit ting.förflyktigades. Ytan f1å denna kro/Jj, skulle ha 
samma ctrea som smmnan av de ytor tingen förut vänt åt homplementrym
den. Från vilhen sida man än betraktar den oerhört vindlande ytan utgör 
den orten för de nya fJåträf.fa:nden 111ellan ting, som i vmje moment strir till 
fö1fogcmde. Detta gäller ochså de hemisha utbytena mellan luft-vattenvoly
men och ting av vad slag de må vara. (s.87) 

Dynamiken i tillvaroväven utgörs till stor del av påträffande; en hän
delse som Hägerstrand utnämner till den mest grundläggande ele-
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men tarhändelsen ( "Det är in te orimligt att utnämna just påträffande t 
till världens elementarhändelse. ", s.69). Påträffande föregår kontak
ter, beröringar med mera och kopplingen till trajektoria görs bl.a. i 
följande citat: 

Man behöver inte läsa långt i en biografi eller dagbok för att e1Jara hur 
en 111.iinsldig trajektoria får sin f>rägel av de jHtträffanden som individen 
ifråga undan för undan ästadkommer eller blir berörd av. Hi.storislw eller 
litterära skildringar han, om man så vill, ses som hela vävar av mänshliga 
trajektorie1: Naturtingens trajehtorierformar sig rentformellt /1å motsva
rande sätt till väv. De bildar den ena beröringslwnfigurationen efter den 
andra. (s.97) 

Dynamiken i tillvarons väv beskrivs på också på följande tankeväck
ande sätt och visare inte minst på det generella i tankemodellen: 

Begrej1j>et tillvaroväv innebiil; att vägenfar alla ingående trajektorier be
stii111s av samtliga j1äträffanden, som de va:rför sig undan för undan varit 
delahtiga i. För en sten i strandzonen betyder det vrnje över.sköljning av vat
ten, vaije stöt mot andra stenm; va1je besök av alg ellerfågel. För en män
niska betyder det vmje andetag, matbit, solstnUe och dryck, vmje steg fHt 
mad, och golv, vwje beröring av sak, växt, rljur eller 111ed1niinnislw och allt 
vad som i övrigt regisheras med sinnena, inräknat meddelanden till och 
från andra. En trajehtoria i dess helhet, särskilt en miinnislws, är hort sagt 
obeskrivbar annat än med hjäl/1 av urval och generaliseringai: ( s. 1 2 8) 

Hägerstrands uppfattning om hur tid och rum spänns upp av trajek
torier och komplementrymd (se ovan) är viktig för att inte uppfatta 
tid och rum som abstrakta d imensioner. Rum och tid är nödvändiga 
begrepp för att beskriva tillvarons skepnad och omvandlig eller, som 
Hägerstrand uttrycker det, att de blir 

oumbärliga begre/1/>, men de läggs inte j1å som ett från ingenstans ijiån 
hämtat lwordinatsystem utan härleds ur det materiellas beröringslwnjigu
rationer (s.80) 

eller som i följande citat: 

I och med att vi riktar ujJjJinärhsmnheten mot hur en ltistorisht given berö
ringslwnfiguration sätts i rörelse genom att ting byterj,lats eller omvandlas 
kommer det vi kallar tid in i bilden. Tingen "fö,hro/JjJsligar" denna genom 
all röra sigjrån pätriifflmde till påträj.fande, förenas, delas eller omvand-
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las. I tillägg till att tingen uj1/1e11bara:r namnet med sina utsträckta kro/1-

j1ctrförvandlas de till virtuella fibrer i ett tidrum. (s.95) 

Även i hans beskrivning av "koordinatsystemet" sätter han andra 

beteckningar på axlarna än bara tid och rum. 

Vi u.tgårjrr.'in två "världsaxlar" riktade i rät vinkel mot varandra. Den 

horisontella axeln rejmisenterar bredviclva:rtannathet (ting i beröring med 

ting), det vill säga oemotsäglig smntidighet och smnrunislighet. Den verti

hala stårjör ejtervartannathet, det vill säga tidsföljd. ( s. 105) 

Sambandet mellan tid och rum uttrycks också på följande sätt: 

Rwmnet i fornt av begränsat utrymme gör tiden synlig. Midjan (jJassagen 

genom nuet liknar Hägerstrancl ofta vid ett timglas, JJ anm) framtv ingar 

sekvenser av j)('lträ!Janden. Kornen 1nchte ordna sig i hö. Tiden blir oupjJ

lösligt förbunden med materiens ägande av rum. (s. 166) 

Passagen från det som varit till det som kommer sker i nue t. Häger
strand diskuterar detta ingåe nde och använder en serie begrepp. Han 
ser nue t som ständigt flyktande och nulinjen/ nuzonen transformerar 
obevekligt det kommande till det förgångna och h är sker den avgö
rande kampen om tid och rum och resurse r under t.ex. krossandet 
eller uppfyllande av människors intentioner, förväntningar, planer. 
De fysiska objekten är bärare av det förgångna in i det kommande. 
Detta gäller ju också komplementrymden som bär t.ex. luftförore

ningar in i framtiden. 
Det dynamiska skeende vid nulinjen behandlar Hägerstrand utför

ligt och använder en instruktiv figur i sin beskrivning. Denna avh an d
las i Wärneryds bidrag i denna bok och utelämnas därför, trots sin 

betydelsefullhet här (se dock tablån över nu-begrepp nedan). 
Avsnittet avslutas med ett citat som visar på tanke modellens kärna 

och som endast fått en grov teckning i min genomgång av n ågra cen

trala begrepp och hur de är relaterade till varandra: 

Tanhemodellenförsöher omfatta ett överväldigande rikt och vmierat 

innehåll. Endast ett allseende öga slmlle vara i stånd att registrera hela 

miingden av Janne,; påträff'anden, avskiljanden och tmjektorier nerifrån 

·markens alla minerallwrn, över hela skalan av mganismer och deras läm.

ninga:r till de riv människan tillvedwde Jöremr'lfen. Det är med andm ord 

en orealistisk ambition att sträva efter en uttömmande detaljlwdifie,ing. 
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Det borde vara mer lovande au bö,ja med alt leta efter sådana mönster som 
äterlwmmer inom ramenjbr tankemodelfens en Ida grundjörestiillningar om 

lwntinuante,; trajektorie,; jJäträffande, berö,ing~ avskiljande och lwmjJ!e-
111ent1y111d. (s.124) 

Begrepps tablåer 

I detta sista avsnitt framställs hur Hägerstrand använder några cen
trala begrepp dels ensamma, dels i kombination med andra för att på 
olika vis belysa sina tankegångar. Även om begreppen åter rycks ur 
sina sammanhang understryker tablåerna H ägerstrands begreppsla
borerande. 

Först redovisas de begrepp som fått ge namn åt hela Hägerstrands 
redovisning av sin tankemodell, nämligen tillvaro, väv och tillvaroväv 
(se tablå 1). 

Tablå 1. Förekomst av begreppen väv, tillvaro och tillvaroväv; ensamma eller i kombinationer. Sammanlagt 

används de 15 begreppen 233 antal gånger. (Inom parentes anges frekvens om den överstiger 1). 

Komponentväv 

Tillvarotid (4) 

Vävrad (2) 

Vävfront(6) 

Väv(36) 

Vävmönster (21 

Tillvaroväv (127) 

Tillvaro (37) 

Tillvaroform (2) 

Trajektorieväv (6) 

Näringsväv 

Vävanalogi 

Vävmodell 

Tillvarokontinuitet (4) 

Samtillvaro (3) 

Nästa tablå ( 2) redovisar användningen av begreppet trajektoria. Här 
förekommer spännande kombinationer som exempelvis trajektorie
vibrationer, som är en bild av rörelser kring orter en individ bebott 
under sin levnad. 
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Tablå 2. Förekomst av begreppet trajektoria ensamt eller i kombination med andra och närbesläktade 

begrepp. Sammanlagt används de 8 begreppen 170 gånger. (Inom parentes anges frekvens om den över

stiger 1). 

Trajektorispetsar 

Trajektorielinjer (2) Trajektoriealstrare 

Trajektoria (144) 

Trajektorieväv (6) Trajektorievibrationer (2) 

I tablå 3 redovisas hur Hägerstrand på olika sätt försöker hantera det 

långt ifrån oproblematiska nu-begreppet. 

Tablå 3. Förekomst av begreppet nu ensamt eller i kombination med andra begrepp. Sammanlagt används 

de 14 begreppen 190 gånger. (Inom parentes anges frekvens om den överstiger-1). 

Nuen nutid(16) nusnill 

nuet(72) nulinje (12) 

nustrimma nu (74) nuskikt 

nupassage (2) nufront nuzon (5) 

nusituationer (2) nuföreställning nupunkt 

Slutligen ska begreppen rum och tid i alla dess kombinationer visas. 
De är begrepp som kommer in i många olika sammanhang och är 
ytterst vitala för hela framställningen. Först visas hur tid och rum för
kommer tillsammans ( tablå 4 ); sedan förekomsten av rum ( tablå 5) 
och avslutningsvis mängden av tid ensamt och i olika kombinationer 

(tablå 6). 
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Tablå 4. Förekomst av begreppen tid och rum tillsammans eller i kombinationer (se även tablå 5 och 6). 

Sammanlagt används de 7 begreppen 57 gånger. (Inom parentes anges frekvens om den överstiger 1). 

Rumtid (14) tidrumssnitt (1) Tidrum(14) 

Rum och tid (20) Tid och rum (3) 

Tidrumsprisma (4) rumlidskuber 

Tablå 5. Förekomst av begreppet rum ensamt eller I kombination med andra begrepp (se även tablå 4). 

Sammanlagt används de 8 begreppen 208 gånger. (Inom parentes anges frekvens om den överstiger 1). 

Allrum(69) 

Tomrum 

Livsrum Utfallsrum (3) 

Rum(118) 

Samrumslighet (6) 

Hålrum 

Mellanrum (9) 

Tablå 6. Förekomst av begreppet tid ensamt eller i kombination med andra begrepp (se även tablå 4). 
Sammanlagt används de 45 begreppen 413 gånger. (Inom parentes anges frekvens om den överstiger 1). 

dåtid(3) tidrumssnitt tidsförlopp (2) tidsrytmik 

existenstid tidrymd (4) tidsgräns tidsserie 

framtid (70) tidsavstånd tidshorisont tidsskalor (4) 

funktionstid (4) tidsaxel (5) tidsliga (36) tidsskillnad (2) 

förflyttningstid (4) tidsbild tidslinje (4) tidstrohet (1) 

klocktid (3) tidsbredd Tid(125) tidsläge tidsutgift 

livstid(6) tidsbudget (4) tidsläggning (2) tidsutrymme 

nutid(16) tidsdimension tidslängd (4) tidszon(3) 

samtidig het (71) tidsföljd (2) tidsordning (4) tidsåldrar 

tidsperiod (13) tidsfönster (2) tidsperspektiv (4) tidsåtgång 

""'"·'~' "" "'··- --"" IA\ 



1•:N INBLICK I DEN HÄGERSTRANDSKA VÄVJ,NS BEGREPl'SFI.ORA 

Oavsett tillkortakommandet med en ren begreppsuppräkning så är 
denna ändå på sitt sätt avslöjande för både författarens tänkande, val 
av framställningssätt och det ämnesfält han behandlar. Återigen kan 
frågan ställas: Var finns dess like? 

I boken Tillvaroväven presenteras ett brett tänkande kring vår till
varo. I botten finns en tankestruktur att anpassa till och tillämpa på 
andra studieområde. Det är kanske också en struktur för att tänka om 
och få nya infallsvinklar till redan gjorda studier och gammalt mate
rial. Det unika och framgångsrika behöver inte bestå i att söka nya 
studieområden utan att anlägga nydanande perspektiv på gamla. 
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Wärneryd, Olof (201 1) , Mötesplats, i denna antologi. 



OM MÖTESPLATS 

Olof Wärne1yd 

SAML I NGS VOLYMEN Om tidens vidd och tingens ordning (red. Gösta 
Carlestam och Barbro Sollbe 1991) med ett urval av Torsten Häger
strands mer än 300 skrifter, böcker och artiklar har en kongenial och 
intressant framsidesbild. Ett flygfoto, taget av Lars Bygdemark, visar 
ett åkerfält med några gröna busk- och gräsbevuxna stenöar beläget 
på Östgötaslätten mellan Tåkern och Vadstena. Fältet är delat i två 
skilda partier; ett med spår av ett fordon som löpt amok, och ett har
vat och klart. Vad kan så förklaringen vara? Även om jag inte fått min 
tolkning av bilden bekräftad kan följande inte osannolikt ha hänt på 
morgonen just denna dag, då fotot togs. 

Sålunda; bondens tonårige son har på morgonen fått lov att köra 
ut traktorn (utan harv) på fältet som senare under dagen skall harvas 
jämnt och fint. Och nog tog sonen chansen att i ungdomlig glädje 
testa traktorns krafter och sin egen körförmåga! Vad hans far hade att 
säga om sonens framfart vet vi inget om. I händerna på fadern harvar 
traktorn senare fältetjämnt och fint. Ordningen är återställd! 

Spontan glädje ställs mot etablerad erfarenhet och kunskap. Fältet 
är en gemensam area och ett tillgängligt handlingsutrymme för två 
generationer, far och son. Sonens ambitioner sträcker sig inte längre 
än till att disponera traktorn utan egentlig begränsning. Han har föga 
tanke till övers för åkerns framtid. Kanske man kan hävda att han just 
i denna situation saknar en egen vision om såddens tillväxt. Fadern, 
däremot, har en klar och erfarenhetsbaserad vision att om han plöjer, 
harvar och sår den bördiga jorden får han en avkastning. De tta under 
förutsättning att vädrets makter också är gynnsamma, vilket man kan 
förmoda att varje odlare har som en självklar del i sin vision. 

Vad mera kan · en geograf associera till och utvinna ur denna 
flygbild? Som alltid vill vi finna ett sammanhållet synsätt, vilket kan 
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uttryckas så här: ''Vi behöver ... en all-ekologi, det vill säga ett studium 
av jordytan som mötesplats för alla former av existenser" (Hägerstrand 
2009 s. 27). Åkerfältet är inte enbart mötesplatsen för två människor 
utan också för teknikens möte med jorden. Här ställs vedertagna reg
ler och erfaren kunskap mot spontan opportunism och att "ta chan
sen". Bådas agerande ger avtryck på jorden som mötesplats. 

Mötesplats är ett intressant ord eller begrepp. Det har liksom 
mångfald blivit ett verkligt modeord i dagens debatt. Ytterst är mötes
plats emellertid ett genuint geografiskt begrepp hopfogat av två i sig 
bestämmande begrepp, varav plats tillhör geografins kärnbegrepp. 
I denna korta essä viUjag lämna ett bidrag till hur möte, plats och 
mötesplats analyseras och infogas i geografernas tanke- och begrepps

värld. 
Enligt NE är mötesplats en plats, där personer sammanträffar infor

mellt men vanligen enligt överenskommelse. Det finns tre nyanser: a) 
plats för organiserad sammankomst b) speciellt för militär förlägg
nings- eller övningsplats c) breddad plats på smal väg som är avsedd 
för möten mellan fOrdon. Men, mötesplats ges i dagens debatt en avse
värt vidgad innebörd både i rent fysisk mening och i metaforisk anda. 

I planeringen av våra städer, vill man skapa platser/utrymmen som 
skall stimulera till spontana möten men också för att kunna träffas 
efter överenskommelse. I mötet människor emellan uppstår möjlig
heter för framväxt av kreativitet och entreprenörsanda. Integration 
mellan människor från olika länder och med skilda kulturbakgrun
der skall förhoppningsvis också underlättas. Ambitioner finns att höja 
statusen hos en plats till att bli en mötesplats. "Se till att platsen blir 
en mötesplats", sa Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö, i samband 
med invigningen av Vänskapsparken, ett parkområde i närheten av de 
beryktade Herrgården och Rosengård (SDS 2ojuni 2010). Och i den 
virtuella världen skapas dagligen nya mötesplatser, många till glädje 
för oss, men också många med tvetydiga budskap ocb grogrund till 

kriminalitet. 
Synonymt med mötesplats har på många ställen i främst städer, på 

flygplatser och järnvägsstationer satts upp tavlor med 'Träffpunkt". 
Bland de mest kända är "Checkpoint Charlie", under murens tid över
gången mellan öst och väst i Berlin. Träffpunkter varierar i rum och tid 
genom att främst ungdomar byter miljöer. Oden plan och Sergels torg i 
Stockholm tycks dock ha etablerat sig för gott. Träffpunkt Gotland vid 
Visbys södra utfart blir oftast första mötet för turisten med öns turistin-
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formation men är också platsen för polisens hastighetskontroller! 
Delar vi så mötesplats i möte respektive plats kan vi få hänvisningar 

till ett oräkneligt antal artiklar och skrifter. När det gäller plats vill 
jag uppmärksamma tre ganska sentida skrifter som söker samman
hållande synsätt eller integrativa grepp. Gemensamt är också att de 
strävar efter att överbrygga olika vetenskapers syn på skeenden och 
händelser i vår vardag. Även om budskapen i de tre verken skiljer sig 
åt och riktar sig delvis till skilda läsare, är plats det gemensamma och 
ett fundamentalt begrepp inom många vetenskaper. 

I antologin Plats so,n j,rodulit (red. Richard Ek och Johan Hultman 
2007) hävdas: "Platser är en del av vår existens och identitet, en bak
grund för våra livsbanor och något vi aktivt tar i besittning. Samtidigt 
tas vi i besittning av de platser vi rör oss genom. Människans relatio
ner till platser är minst lika komplexa som relationer mellan männis
kor, om än av annat slag" (s. 13). I antologin presenteras denna kom
plexitet knutet till en specifik analytisk infallsvinkel, produktgörandet 
av platser dvs. att platser utformas som ett resultat av kommersiella 
transaktioner av en mängd olika slag. Inledningsvis ges en aktuell 
bild av var forskningen om plats står. Där hävdas: "Alla platser ska ses 
som mötesplatser där sociala relationer, interaktioner, processer och 
reproduktioner strålar samman" (s.21). Detta beror på att vår såväl 
fysiska som virtuella rörlighet ( dock inte för alla) exploderat tack vare 
tekniska landvinningar och sociala och kulturella innovationer. 

"En historiker som har bidragit till att idehistorien inte bara har 
en kronologi utan också en geografi är Sverker Sörlin" (s. 12) som är 
tillägnad antologin Toj1os. Essäer om tänkvärda platser och platsbundna 

tani<ar (red. Erland Mårald & Christer Nordlund 2006). Topos är gre
kiska och betyder enkelt uttryckt "plats" eller "ställe" (s. 7). I förordet 
sägs att vi människor har utvecklat "ett ideal att ständigt växla plats 
genom att resa, göra miljöombyten och försöka förbättra vår sociala 
position" (s. g). Så uppkommer bland annat "tänkvärda platser". Här 
hävdas också: "Otaliga verksamheter är dock fortfarande knutna till 
bestämda platser. Forskning görs bäst på universitet, politik skall bedri
vas i offentliga rum och religiös utlevelse finns det särskilda avskilda 
lokaler för" (s. g). Platsbundenheten är bestämmande för möten och 
utbyte av tankar 111ed mer eller mindre fastlagd agenda. Skalan i Sör
lins arbeten har växlat mellan den globala nivån till platser på mik
ronivå: spelflotten, järnvägen, åsen, slalombacken m.fl. Nästan alla 
dessa nivåer exemplifieras i skriften främst ur ett ide- och lärdomshis-
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toriskt perspektiv. 
"I närområdet finns en källa till kunskaper in01n många skilda 

ämnesområden" skriver Ingrid Sanderoth, Margit Werner och Sten 
Båth i sin bok Plats, identitet, lärande. Närområdesstudierislwlan (2009). 
Även om denna skrift riktar sig främst till lärare i samhällsvetenskap 
och humaniora inom grundskolan och gymnasiet sträcker sig dess 
budskap till långt fler användare inom t.ex. teknik, matematik, natur
vetenskap, svenska och bild och skapande. Dess övergripande ambi
tion att vi människor har ett existentiellt behov av att förstå var vi finns 
bör också kunna locka en än vidare läsekrets. 'Vi människor är bero
ende av att tillhöra en plats. En människas identitet utvecklas i sam
klang med omgivningen. Vi lär då vi urskiljer mönster och strukturer i 
vår tolkning av världen" (s. 17). Plats är ett fundamentalt begrepp och 

analyseras här ur barnets perspektiv. 
Möten å andra sidan tänker vi oss oftast ske spontant men lika ofta 

är de förutbestämda. Vi kan se möten som en kolonisering av tid hos 
två eller fler människor. Tidpunkt och många gånger även tidsåtgång 
är angivna liksom platsen, det vill säga var mötet skall äga rum. Denna 
bestämning av en mötesplats anger ett definitivt "nu". Här och nu 
skall vi träffas. Att sedan deltagarna inte kommer samtidigt och att 
själva startögonblicket kan komma att senareläggas något förändrar 
inget av mötesplatsens fysisk-geografiska nu bestämning. Tid, rum och 
utrymme är fastlagda. I de flesta fall finns också en agenda att följa. 

Kanske skall beslut tas i någon fråga. 
Torget är ett utmärkt exempel på en sådan mötesplats. Den öppna 

ytan i stadens centrum får redan i sin tillblivelse - inte sällan platsen 
för en fyrvägskorsning - en flerfaldig roll. Här möts man, spontant 
eller efter överenskommelse. Här tar handel vid, varor och informa
tion byts, ordskiften kan leda till motsättningar, demonstrationer, lag
liga eller spontana, hävdar dernokratins rättigheter. Det som till synes 
verkar vara en salig oordning styrs efterhand upp av förordningar, reg
ler och pengar. Både skrivna och oskrivna regler styr relationer mel
lan skilda parter, mellan "ståndspersoner", mellan säljare och köpare 
och mellan myndigheter och utnyttjare. Förhoppningar att få slutsålt 
sina produkter från i stort sett världens alla hörn men också att som 
besökare hitta de bästa varorna kan ses som enskilda individers visio
ner. Många möten äger rum och åtskilliga beslut tas på ett torg. 

Att utgå från en ögonblicksbild av ett torg ger underlag inte enbart 
för en nulägesbeskrivning utan utgör också ett tacksamt studieobjekt 
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för att ställa frågor och problematisera kring en verklig mötesplats. 
Vid en forskarkurs vid lundainstitutionen våren 1977 var ett foto över 
Mårtenstorget i Lund från 1923 utgångspunkten för temat "Att sam
las kring ett torg". Även om begreppet mötesplats inte låg i fokus fram
kom i diskussionen en uppsjö av frågor och samlades en hel del fakta 
kring möten på en bestämd plats. Torget kom också att betraktas som 
en mikrokosm, då det speglar ett starkt beroende av omvärlden. Här 
omsätts produkter av alla de slag. Här frambärs politiska budskap och 
upprop för utsatta minoriteter på jorden. Globaliseringens nedslag är 
påtagliga på ett aktivt torg (Wärneryd 1977 och 1978). 

Någon har sagt Uag vet inte vem) att verkligheten bara uppträder 
i ett exemplar. Att vi som människor och individer upplever och upp
fattar denna verklighet i detta "nu" olika förändrar inget av verklighe
ten i sig. Fotots starka påtaglighet av fysisk-geografiskt innehåll visar 
betydelsen av att detta innehåll lyfts fram. I en artikel "Att äga rum" 
( 1996) skriver Hägerstrand: 

Göranden av vad slag det vam må är alltid knutna till materiella situatio
ner .. . Det kultwrella och det samhälleliga //an inte isoleras från det mate
riella i veddigheten och bör dii1.för hållas hvar där i en begrej1pslig ansats, 
som fö1:~ö//erjylla en integrativ ttfJjJgift ( s. 1 1 1 ) . 

En ytterligare aspekt på mötesplats är vad vi uppfattar och upplever i 
mötet med platsen. Här kan geografens objektiva beskrivning ställas 
mot den skönlitteräre författarens fria associationer. Realism står mot 
fantasi. Så bör dock inte vara fallet. Det ena kan inte vara utan det 
andra. "Ingen kan på förhand säga vad mötet med en plats kan ge en 
författare eller en vanlig besökare" (Hedlund & Palme 1998 s.10). De 
två författarna har under några år genomkorsat Sverige från söder 
till norr. De har sett mycket men framför allt har de läst mycket om 
det svenska landskapet. Det litterära landskapet med alla dess plats
nedslag erbjuder både den vanlige turisten och fackgeografen inspi
rerande upplevelser och utmanande kunskap. 

Hur kan då avslutningsvis mötesplats knytas till något fundamen
talt i geografens tanke- och modellvärld.Jag har fastnat för ett schema 
som Hägerstrand presenterade vid en regional konferens i Jämtland 
1985 och som, så vitt jag vet, inte är publicerat (fig 2). Ett ursprung 
finns dock i Bo Lenntorps doktorsavhandling (1976 s. 14) . 

Även om de flesta av Hägerstrands arbeten är starkt förknippade 
med observationer av samtida skeenden, präglas hans tankar och 
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Mårtenstorget i Lund en lördag I augusti. Foto: Gunilla Wärneryd 1985 

ideer av vad framtiden kan bära med sig. Dåtidens materiella och kul
turella världar med fysiska entiteter respektive våra erfarenheter och 
inhämtad kunskap växlar i nuet över i framtid. I den framtida yttre 
världen råder både samförstånd och risk för konflikter mellan kom
mande fysiska utfall å ena sidan och våra förhoppningar och planer å 
den andra. Ofta betonade han att vi inte kan förutse skeenden i fram
tiden, men däremot kan vi observera vidden framåt av det vi gör idag. 

Det är i bifogat schema som jag vill sätta in begreppet mötesplats. 
Schemat utgör e tt intressant fundament i Hägerstrands ide- och tan
kevärld. Den "all-ekologi" han syftar på i tidigare citat får en förank
ring i ett vidare sammanhang. Förloppslandskapet fylls på sätt och 
vis med mening och dess förklaring kan även sökas utifrån filosofiska 
utgångspunkter. Men som i så mycket annat vetenskapligt arbete är 
schemat en bö1jan, öppet för en var att utveckla vidare. 
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Fig. 2. Begreppsmässigt schema presenterat av Torsten Hägerstrand under en konferens om regional 

utveckling i Sverige i juni 1985 (inte publicerat). Ett första utkast till delta schema återfinns i Bo Lenntorps 
doktorsavhandling från 1976 (s.14). 

Schemat ger be tingelserna för hur vi kan betrakta en mötesplats 
av världar, inre och yttre, materiella och immateriella, men också för 
alla former av existenser. Flygfotot av åkerfältet har kanske inte fått sin 
r iktiga empiriska förklaring men det satte fantasin i rörelse, ett nog så 
väsentligt inslag i vetenskapligt arbete. 
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KAJSAS PROGRAM OCH PROJEKT 

Utkast till delrapport 

Bertil Vilhebnson 

. . . f1åträ[landen fyller våra liv 
med ·mer eller mindre lång~ihtiga lwnsehvense1: 

T. Hägerstrand 

JAG MÖTTE KAJSA FÖRSTA GÅNGEN i april 1973. 1
3 Det momen

tana mötet var en form av sammanstötning eller påträffande. Vi kor
sade varandras spår i något som Hägerstrand (2009: 106) i sin analys 
av tillvarons elementarhändelser klassificerar som ett "trafikpåträf
fande utan direkta konsekvenser för någondera part". Men så enkelt 
var det kanske ändå inte . Redan då var det nämligen något som skiljde 
ut henne från mängden, i detta fall från alla studenter som då flocka
des runt de samhällsvetenskapliga föreläsningssalarna. Inte minst på 
grund av att Kajsa hade på sig en svart slokhatt och extremt kort klän
ning (även med den tidens mått mätt). 1 4 

Detta hände i slutet den stora frihetens och samhällsengagemang
ets epok. Bland annat var kurserna på universitetet ospärrade, man 
fick läsa hur som helst nästan, vi kämpade mot UKAS och PUKAS, bar 
våra tummade ten tamensböcker från kurs till kurs - de centrala regist
ren som LA.DOK var inte uppfunna eller i alla fall inte implemente
rade. Alla spår sedan länge sedimenterade. 

Allt sedan dess har j ag kunnat följa Kajsas framfart i den akade
miska djungeln - och faktiskt i livet i stort. •s Det har skett med hjälp 
av ett flertal metoder: den inledande observationen komple tterades 
efter en tid med deltagande observation, följeforskning, intervene
rande aktionsforskning, djupintervjuer, prat-metoden, kritiska inci
dentmetoden etc. Allt har till slut format sig till en biografisk studie 

13. Det skedde på väg in Lill en föreläsning natjonalekonomi, närmare bestämt i utvecklingscko
nomi. Föreläsare var Mohinder Guron. 
14. Hatten bar Kajsa under flera år tills den rullades bort en festlig sommarnatt i SlotLsskogen. 
Samma natt erö,.·adcs också skylten "Absolut förbjudet att mata älgarna", en skylt som fortfa· 
rande hänger hemma i källaren. 
15. Vårt inledande "trafikpåträffandc" övergick så småningom Lill "sammanförandc''. "brcdvidvar
tannanhet" och "hopfogning" enligt Hägcrstrands klassificeringsystem. "De enskilda delarna kan 
fortfarande urskiljas som oförändrade, men de har bringats avstå från individuella frihetsgrader 
till förmån för den kombination de ingår i." (a.a. s 107). 
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där jag noggrant (n~ja) registrerat hennes aktiviteter i tid och rum. 
Jag får erkänna att opartiskheten tidigt blev allt svårare att handskas 
med. Och jag har också drahbats av den idoga geografens ständiga 
dilemma. Samtidigt som datainsamlingen och det empiriska materia
let (primärt lagrat i mitt minne) vuxit över alla breddar har jag glömt 
bort vad som var forskningsfrågan. 

Hur som helst, omständigheterna kräver att det nu är dags att 
avlägga rapport, ja i alla fall en delrapport. Vad har jag kommit fram 
till? Denna rapport avgränsar jag till att behandla de delar av Kajsas 
biografi som hänger samman med hennes akademiska trajektoria och 
vägval. Forskningsfrågan (som ändå successivt växt fram, hypotesen 
var något grumlig från böijan liksmn undersökningsdesignen) rör 
närmare bestämt vad det är som påverkat och möjliggjort Kajsas syn
nerligen breda forskning och forskningsarbete. I vilka omgivnings
strukturers garn har hon fått spinna? Varför har Kajsa studerat hur 
det skall gå för kollektivtrafiken i Norden om \jugo år (dvs. vad som 
nu var för tio år sedan), hur man mjölkar ~jugo kor i en och samma 
ladugård i Vartofta vid olika tidpunkter, var och hur man tillverkade 
mjölk, ost och smör i Skaraborg under hundra år, hur man bygger en 
Volvo 7 40 om man först lägger ut alla delarna på ett jättestort golv, hur 
man bygger en människovänlig bilfabrik utan löpande band i Udde
valla, hur hushållen använder sin tid till allt möjligt, hur folk använder 
elektricitet i hus som inte behöver tillföras energi för uppvärmning, 
med mera. 

Och varför håller hon ständigt på att utveckla ett datorprogram 
som med hög upplösning hanterar information om hur människor 
( och hushåll) använder sin tid för olika ändamål på olika platser? Det 
projektet har pågått länge nu. 

Hemma återfinns åtminstone fem gamla datorer som innehåller 
äldre versioner av detta program som enbart kan hanteras av resp. 
dators numera utdöda operativsystem. Men Programmet är ju det 
som är själva essensen, det som håller ihop alla projekt, den röda trå
den som löper mellan Kajsas flitiga fingrar. 

Men här uppstår en riktigt kritisk fråga av lite mer allmängiltigt slag 
som är värd att fundera på. Var alla dessa studier, all denna tvärveten
skap, denna akademiska biografi möjlig enbart under en kort epok, 
säj mellan 1975 och 2000. Var Kajsas utveckling som doktorand och 
färsk forskare bara möjlig då, och inom del möjlighetsrum som den 
tiden gav? Har t.ex. en doktorand idag en chans all utveckla sitt tän-
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kande på motsvarande sätt - eller leder dagens sLrängt prqjektstyrda 
och produktorienterade system till mer snäva tankebanor och hand

lingar? 
Här finns alltså anledning till en stunds eftertanke och försök att 

nysta i de förhållanden som format Kajsas trajektoria. En viktig faktor 
hänger samman med aktören Kajsas personlighet som ju framförallt 
präglas av optimis1n, en god förmåga att bortse från eventuella hinder 
och är positivt drivande. W och T i SWOT-analysen är inte hennes 
starka sida. 16 Till detta kommer naturligtvis det sociala arvet. Visserli
gen revolterade Kajsa tidigt ( och utan större psykiska eller andra följd
verkningar) mot detta. Men för självförtroendet är det inte en belast
ning att ha haft en mamma som var påhittig konstnär och en pappa 
som med bas i en professur i engelska bland mycket annat undersökte 
hur Darwins ideer fick genomslag i samhället, konstruerade en metod 
med vars hjälp han bevisade vem som var Junius Ua, vem var det -
kolla i Wikipedia), uppfann ett solur som mäter exakt astronomisk 
tid på en fritt vald punkt på jordytan, fann att folkvandringstiden inte 
präglades av folk som vandrade omkring och avrundade banan med 
att bevisa att Jesus inte existerat. 

Nåväl, sociala arv skall inte överdrivas. Kajsa har sannerligen gått 
sin egen väg. Dock har slumpen spelat sina avgörande spratt i detta 
spel mellan aktör och struktur, individ och handlingsutrymme. Slum
pen slog till t.ex. 197 4 då hennes handledare på kulturgeografiska 
institutionen i Göteborg tog chansen att exportera henne till Lund 
när Torsten Hägerstrand och Bo Lenntorp behövde en forskningsas
sistent. Och här, i denna härd, uppstod all denna tidsgeografi som 
sedan blivit kittet i banan och som ju Kajsa förvaltar, driver vidare och 
förmedlar med full fart. 

Men åter till frågan om möjlighetsrum och ett konkret svar på den 
utifrån min fallstudie. Det tycks sammanfattningsvis som ett univer
sitet där man fritt kan plocka ihop sina kurser, en forskarutbildning 
som rymmer kombinationer av frågeställningar, ideer och undersök
ningar, en produktiv forskargrupp som under en lång period fritt får 
utveckla sin ide och att obyråkratiskt kunna röra sig mellan olika uni
versitet (anslag/anställning i Lund, doktorand i Göteborg) är några 
ingredienser i ett mqjlighetsrum, en god jordmån, att växa i - åtmins-

16. SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strcngths", "Weaknesses", "Opportuni
ties" och 'Threat.~" och är frekvent förekommande bland konsulter och andra som ger råd om 
hand!ingsstrategier. 
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tone för en påhittig och energisk individ. Där har vi en forsknings/ 
utbildningspolitisk lärdom. Så den tentativa slutsatsen av denna dcl
rapporl sönderfaller faktiskt i två: Den ena är att den brokiga typ av 
forskning som I~jsa ihärdigt vävt inte låter sig vävas så lätt igen. Den 
andra är paradoxalt nog att den, i en tid med stort behov av gränsöver
skridande forskning, är mer önskvärd än någonsin. 
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BOSTADENS SOCIOTEKNISKA 
EKOLOGI 

Wiktoria Glad 

VÅR TIDS STORA l.IVSMILJÖUTMANINGAR kräver synvändor av 
olika slag. En del handlar om våra vanor och aktiviteter i vardagen, en 
del handlar om hur vi forskar om dessa praktiker och teoretiskt förstår 
vad som händer. Uppmaningar till helhetssyn både i olika praktiker 
och forskning är vanliga, men att väva samman delar till en helhet är 
en utmaning som få människor, i vardagen eller forskningen, mäktar 
med. Kajsa Ellegård har emellertid tagit sig an utmaningen i sin forsk
ning om vardagen och hennes vetenskapliga mentor Torsten Häger
strand uttryckte följande " ... ett sammanhållet perspektiv är värdefullt 
... i allt som berör mänsklig existens" (Hägerstrand 2002, s. 28). I den 
här texten vill jag bygga på Hägerstrands perspektiv och det han själv 
benämnde socioteknisk ekologi (STE) som ett konstruktivt ramverk 
för att beskriva, förstå och förändra livsmiljörelaterade problem. Jag 
kommer att ge exempel från bostädernas värld. 

Begreppet socioteknisk ekologi har Hägerstrand utvecklat och 
använt för att beskriva sitt synsätt, som av andra benämnts tidsgeografi 
(Hägerstrand 1974, Åquist 1992) . I senare texter (2009) används 
begreppet all-ekologi som j ag tolkar som en synonym till socioteknisk 
ekologi och tidsgeografi. Hägerstrand definierar med all-ekologi jord
ytan som en "mötesplats för alla former av existenser" (Hägerstrand 
2009, s. 27). Ett sådant perspektiv har hävdats kunna ge humanistiskt 
orienterade analyser av effekter av innovationer och deras spridning 
(Pred 1996). Därmed läggs grunden för en forskningsansats som 
uppmärksammar det materiellas och tidsligas betydelse för männis
kor, natur och teknik. I slutsatser från tidigare byggforskning efter
frågas också ett sammanhållet perspektiv (Ekholm 1987) och i den 
här texten vill jag argumentera för att socioteknisk ekologi kan vara 
en gångbar ansats för studier av bostäder. Min utgångspunkt är att 
forskning med inriktning på socioteknisk ekologi alltid knyter sam-
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man människa, teknik och natur, men att teorier och begrepp kan 
hämtas från flera olika håll. 

Hägerstrand använde gärna konsensusbetonade metaforer för att 
beskriva samspelet mellan människor, natur och teknik, t.ex. tillva
rons koreografi eller väv. Därmed skulle jag hävda att tidsgeografin 
har en konstruktiv ansats, som inte ska förväxlas med konstruktivism 
som i den traditionella vetenskapsteoretiska betydelsen innebär att 
vi konstruerar verkligheten med hjälp av språket. Istället fokuseras 
forskning i en konstruktiv ansats på hur och varför någonting byggs 
och blir beständigt, i alla fall initialt. Hägerstrand (2009) skriver: 

Det.förefaller vara mest givande att .först .försöka .förstå hur kmnjJle:xa struh
turer han byggas och bestå, inte hur de .förstörs. ( s. 7 1) 

Just komplexiteten i vår tillvaro är intressant att koppla till boendet, 
eftersom bostaden är rum för många skilda betydelser och aktivite
ter. För bostadsforskning av det slag jag föreslår passar en konstruktiv 
ansats som tidsgeografi bra eftersom människan kontinuerligt "byg
ger bo" och utvecklar sin boendemiljö. Mitt syfte är att med hjälp av 
begrepp som visar på förhållanden mellan människa, teknik och natur 
presentera en del av en forskningsansats: bostadens sociotekniska 
ekologi. Begreppen är främst hämtade från Hägerstrand och arkitek
turforskning. Först kommer jag att presentera några utgångspunkter 

. genom att blicka tillbaka historiskt: Vad har vi med oss i bagaget från 
1900-talets forskning och bostadspraktik? Därefter följer en genom
gång av vad vi kan ta med oss in i en bostadsforskning med STE-för
tecken. Avslutningsvis blickar vi framåt och jag presenterar förslag på 
frågor som borde finnas med i utformningen av en forskningsansats. 

En historisk tillbakablick 

Våra bostäder, våra hem och hus är föremål för såväl våra privata ange
lägenheter som nationell politik och innehållet spänner över både 
högt och lågt. Här formas delar av våra identiteter med hjälp av and
ligt och materiellt och här finns rum för både ensamhet och social 
samvaro. Husen som bostäderna lokaliseras i erbjuder skydd mot 
naturens element, men många vill samtidigt ha naturkontakt genom 
en omgivande trädgård eller balkongväxter, samt kunna öppna föns
ter för att vädra ut instängdhet och få in frisk luft. Bostadens sociotek
niska ekologi består således av en rad delar, som subjektivt för vatje 
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enskild boende betyder olika saker. I bostaden vävs det mellanmänsk
liga, naturligt och konstgjort materiella samman, oftast på människors 
egna villkor. Det behöver för den sakens skulle inte betyda konfliktfria 
relationer mellan människa, ting och natur. Vi förflyttar oss mer än 
hundra år tillbaka i tiden och till två välkända svenska författares hem 
som blev stilbildande många år före moderna svenska bostadsnormer 
etablerades. Båda författarna valde noga sina boplatser och båda valde 
att sätta ner sina bopålar i Östergötland vid Vätterns östra strand. Det 
handlar om författaren och pedagogen Ellen Key och nationalskal
den Verner von Heidenstam. 

Jag minns fortfarande när Kajsa Ellegård och Lars Ingelstam under 
forskarutbildningens första vecka tog oss doktorander till Ellen Keys 
hus Strand och vi fick uppleva de t unika geografiska läget och hem
met. Förebild för Keys bostad var konstnärsparet Larssons hem Sund
born som enligt Key gjorts hemtrevligt genom de t trämaterial som 
präglade möblemanget (Lengborn 1997). Key beskriver år 1912 sitt 
ege t hem främst i relation till omgivande natur vid Omberg och Vät
tern, men även hennes sociala status och reflektioner kring den fram
träder tydligt i framställningen. 

Min förebild var det en.lila svenslw herrgårdshus, i vi/het jag.föddes och där 
jag intill medelåldern hade mitt hem: ett långt, lågt vitt hus med högt tak, 
beläget mellan stora t-rärl och vid en sjö just som Strand. Ty att få det nya 
hemmet lila det gamla var vil/lwret att trivas. Medan mitt sociala smnvete 
fHtbjuder mig 'lltychet enkla f1ersonliga van01; har det tillåtit, ja u/1/nnanat 
mig att i byggnaden tillgodose såväl vad ända11uUsenligheten nu och i 
)1mntidenfonlrar som vad shönhetskänslan bjudit. Att tillfredsställa den 
hiins/an lwr varit möjligt med enkla medel. Ty lyckligtvis är det ej stoffets 
dyrba:rhet, som avgör shönhetsvärdet vare sig i byggnad eller bohag. Detta 
senare är nästan helt och luUlet Fån Jöräldran, 11w1~ och Ja:1Jörälclmrs 
hem. Således talande, så som det höves i en åt minnena lilw väl som åt 

p ·mntiden bygd boning. (Key 191 2, s.4) 

Keys pedagogiska ideer från Barnets århundrade, som utkom år 1900, 
förankras i bostaden, som genom ordning och skönhe t ska ge godhet 
och arbetsglädje ( Gerhardsson 1997). Key hade en pedagogisk hel
hetssyn och förespråkade att fokus i utbildningen var både på teori 
och praktik. Lärandet sker genom egen aktivitet som bör vara verklig
hetsbaserad. Däremot var Key skeptisk till ny telekommunikationstek
nik och ansåg att den störde hennes tankeverksamhet och arbetsro. 
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Platsen för sin egen och sista bostad Strand valde hon med omsorg. 
Key beskriver själv hur hon med viss möda sökte efter en skön plats 
som kunde förena viktiga ingredienser för bostaden: vacker natur och 
rik kultur (Key 191 2). När hon hade funnit Omberg och ansökte till 
regeringen om att arrendera mark verkade hon dock själv bli över
raskad av att ansökan bifölls eftersom hon betraktades som en "farlig" 
person. Key hade mött mycket motstånd från "högermänniskor" när 
hon hade presenterat sina ideer, men att etablera ett nytt hem gick 
förhållandevis lätt. 

Verner von Heidenstam kämpade under många år med sin rotlös
het (Bang 1945). Efter flera "vandringsår" i Europa och beslutsvånda 
om var han skulle bo föll valet på Övra Lid där en bostad uppfördes 
efter Heidenstams egna ritningar. Han förändrade namnet en aning 
till Övralid och beskrev 1930 bostaden på följande vis: 

Det är ett hem just som jag önslwt det, krajiigt i linjerna, ·1ym.ligt, rent och 

vitt och med blick över miltals slwgaroch vatten. (Bang 1946, s.116) 

En resursstark person som Heidenstam kunde få det han ville ha och 
med hjälp av lokala byggmästare och hantverkare uppfördes ett enkelt 
trähus, som samtidigt utstrålade en högt uppsatt position från sin 
höjd på Lid berget. Huset var även vad Heidenstam ajälv beskrev som 
en anspråkslös tillflyktsort tillräckligt långt från uppmärksamhet och 
krav i huvudstaden, samtidigt slottslik och passande för Heidenstams 
förnäma vänner som lokala adelsfamiljer och prins Eugen (Bang 
1945). Heidenstam beskrivs som en av de första svenska funktiona
listerna som definierade bostadens skönhet som avskalad arkitektur 
och enkel interiör (Hallin 2000). Övralid skulle även uppfattas som 
gediget och hantverksmässigt utformat. 

Heidenstam förstod värdet i att kombinera våra behov av rötter 
och en fast punkt i tillvaron, med förkovran och integration i andras 
kultur och historia (Kylhammar 2000). Den nya tidens informations
och kommunikations teknik gjorde det möjligt för välbeställda redan i 
början på 1 goo-talet. I dikten "Hemmet" från 1895 använder Heiden
stam liknelser som vi kan relatera till än i dag: 

Ett hem! Det är det fästet 

vi rest med murar l'lygga 

- vår egen värld- den enda 

vi mitt i världen bygga. 
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Både Key och Heidenstam blev förebilder för hur våra hem utfor
mades på 1900- och 2000-lalet. Fokus på funktioner såsom samvaro 
har kommit att prägla bostäderna och de enkla, rena linjerna är fort
farande eftertraktade av arkitekter och egnahemsbyggare. Keys id.§er 
om hemmet som en plats för bildning och arbete är fortfarande vägle
dande för att utforma funktionella och flexibla bostäder. 

I Sverige har även en rad intresseorganisationer och forsknings
program haft stort inflytande över bostadsbyggandets innehåll. Det 
var t ex den kooperativa föreningen HSB som byggde de första bad
rummen i flerfamiljshus på Södermalm i Stockholm på 1920-talet 
(Sandström 1989). Andra innovationer som HSB var tidigt ute med 
att införa var varmt och kallt vatten i lägenheterna och sopnedkast. 
Lubbe Nordström konstaterade under sin resa i Sverige 1938 attHSB
husen i norra Sverige i sin standard överträffade husen söderut och 
till och med det som fanns i föregångslandet USA (Svensson 2002). 
HSB-husen har beskrivits som tongivande för de kommande årens 
folkhemsbyggc. 

I folkhemsbygget kom även forskning kring bostäder att spela en 
betydande roll. Vi kan spåra forskningens sociotekniska ansats i och 
med att slutsatser om människors aktiviteter vägledde utformningen 
av tekniken i hemmen, samtidigt som tekniken skulle förändra och 
rationalisera vissa arbetssätt. Det första statliga forskningsprogram
met för bostäder formulerades i mitten på 1940-talet och var centre
rat kring att tillhandahålla funktioner för arbete, social samvaro, vila 
och"[ ... ] materiellt uttryck för de boendes sociala attityder" (Ahlberg 
1945, s. 6 i Sandström 1989, s.129). Det här var starten på studier som 
utgick från vardagens aktiviteter i hemmet och hade disciplinär hem
vist i sociologi och psykologi. Under samma tidsperiod grundades 
"Hemmens forskningsinstitut" som främst fokuserade på bostaden 
som arbetsplats, men även skulle uppmärksamma problem i förhål
lande till bostaden (Berner 1995). De metoder som institutet främst 
använde var kvantitativa och bl.a. mättes energiomsättning genom att 
utandningsluften från personerna i undersökningen samlades in i en 
påse på deras ryggar. De aktiviteter i hemmen som undersöktes var 
bakning, diskning och städning av golv. Resultaten fick viss påverkan 
på hur t.ex. köksinredning utformades och via Hemmens forsknings~ 
institut fick brukarna litet ökat inflytande över sakernas tillstånd. 
Samtidigt, menar Berner, försökte institutet att påverka kvinnorna 
i hemmen genom att återkoppla forskningsresultaten på populär-
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vetenskapliga sätt. Det innebar också direkt marknadsföring av vissa 
produkter och fabrikat. 

På 1940-talet arbetade forskare från olika håll (Hemmens forsk
ningsinstitut, Svenska arkitekters riksförbund, Svenska slöjdfören
ingen etc) med att kartlägga s.k. bostadsvanor genom att familjer fick 
föra protokoll över alla aktiviteter som förekom i hemmet (Sandström 
1989). Det framkom emellertid kritik mot dessa undersökningar 
eftersom kopplingarna till bostaden och det materiella var för svag. 
Under årtiondena som föregick miljonprogrammet fanns två konkur
rerande perspektiv enligt Sandström. Ett "passformsperspektiv" som 
hade sociologisk och positivistisk bakgrund och syftade till att under
söka t.ex. arbete i hemmet avseende barnpassning, eller hur social 
samvaro främjades eller missgynnades med olika planlösningar. Meto
der för dessa undersökningar hämtades från industrin med avsikten 
att ge underlag för att bygga rationella hem. 

Ett annat perspektiv hade sin utgångspunkt i kulturvetenskap och 
utvecklades på 1950- och 1960-talet (Sandström 1989). Det utforma
des i relation till den kritik som framkommit tidigare och fokuserade 
mer på familj en som helhet och olika typfamiljer. Frågor som var 
intressanta för den här inriktningen rörde planlösningens och inred
ningens ömsesidiga påverkan på aktiviteter i hemmen. Både bosta
den som artefakt och familjens livsrum undersöktes i syfte a tt finna 
"bostadens värde". De kvalitetsbegrepp som utvecklades som resultat 
av bostadsforskarnas studier nådde emellertid sällan ut i bostadspro
duktionen utan där var fokus på kvantifierbara tekniska delar. Med 
en ökad variation i bostadsutformningen förväntades fler brukarkrav 
kunna tillgodoses (Sandström 1989) . 

Forskning kring människa och bostad var mer frekvent tiden före 
och i samband med rekordårens bostadsbyggande på 1960-talet och 
fram till 1975. Forskning kring människa och natur/miljö kan emel
lertid sägas bli frekvent först från 1990-talet och samtidigt hade män
niska-bostadsforskning blivit otidsenlig. Forskning som knyter sam
man de olika delsystemen finns, men en plattform för a tt diskutera de 
grundläggande systemförhållandena saknas. 

Brukarna och system i dagens bostäder 

Våra hus och lägenheter kan, om vi tar på oss tidsgeografiska glasö
gon , ses ur flera olika perspektiv. Tittar vi på funktioner är de främst 
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till för atl skydda oss från väder och vind och de yttre delarna kallas 
därför av ingenjörsvetenskaperna för klimatskal. Samtidigt vill många 
av oss ha "lite lagom" kontakt med naturen utanför eller skapa vår 
egen oas med planterade växter. Genom medveten design kan husen 
utformas så att de ger olika känslor av att vara mer eller mindre nära 
naturen. Pedagogiska tankar om att göra människor medvetna och 
påminna i vardagslivet om vår resursanvändning kan också påverka 
utformningen (Green 2006). I tidigare forskning har uppmärksam
mats hur utformningen av byggnader påverkar människan och att hus 
och människor bör analyseras som ett system, där olika delar ingår som 
hänger samman (Ekholm 1987). En vision är att alla professionella 
grupper som arbetar med människors bostäder och lokaler ska all
tid och under hela byggprocessen ha brukarna i tankarna. Den visio
nen kan dock vara ett stort steg från verkligheten eftersom produk
tionsmålen inte alltid stäm1ner överens med brukarmålen (Ekholm 
1987). Bostaden ska vara rum för brukarens aktiviteter och dessutom 
erbjuda en plats att känna sig trygg, tillfreds, avslappnad och nöjd. 
Den estetiska utformningen av bostaden är således inte trivial i sam
manhanget. Vad som anses vara estetiskt tilltalande är en subjektiv 
upplevelse men här måste ibland arkitekterna göra sig till tolkar för 
vad som anses vara generella uppfattningar. I boken Bostadens omät

bara värden (2003) presenteras några av dessa uppfattningar. Det kan 
handla om dagsljusinsläpp i en bostad, vilket ger kontakt med naturen 
och ljuset och anses ge en arkitektonisk kvalitet. Det Key beskrev som 
"skönhet" får här med arkitekternas hjälp mer nyanserade benäm
ningar och beskrivningar. 

Upplevelsen av en bostad är även kulturellt betingad och vad jag 
upplever som äkta och ger mig en känsla av närhet till naturen och 
historien, kanske inte säger en annan individ någonting alls. Men för
hållandet mellan människa, natur och teknik borde kunna gestaltas 
och presenteras i mer genomtänkta former i våra bostäder. Socio
teknisk ekologi är tvärvetenskaplig såsom den beskrivs här, men har 
sitt ursprung i den sammanhållna (natur- och kultur-) geografi som 
Hägerstrand förespråkade. Geografins främsta uttryckssätt har alltid 
varit bilder och illustrationer av olika slag och i dag har fler veten
skaper intresserat sig för sådana sätt att kommunicera. Ett populärt 
begrepp för detta är visualisering. Ellegårds ( 2006) forskning kring 
att visualisera det som inte syns har inspirerat flera i hennes forskar
grupp att intressera sig för visualisering. 
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Inom visualiseringsforskning görs vanligtvis en distinktion mellan 
vetenskaplig visualiserig och informationsvisualiscring, där den förra 
fokuserar visualiseringar som ett vetenskapligt verktyg som underlät
tar analyser och förståelse av data från forskning. Den senare inrikt
ningen siktar istället på att göra det för lekmän osynliga Lolkningsbart 
och begripligt. För bostadsforskning kan båda dessa vara intressanta. 
Vi forskare behöver utveckla och använda metoder för att t.ex. samla 
in data kring aktiviteter som hör till vårt vardagsliv och som är knutna 
till hemmets privata sfär (Karlsson & Ellegård 2009). Sådan forskning 
- som hör till den vetenskapliga visualiseringens område och här finns 
mycket spännande att utforska eftersom vi inte har så mycket kunskap 
om aktiviteter knutna till hemmets domäner och våra privata sfärer, 
- är viktig inom en rad områden t.ex. samhällsbyggnad. Byter vi per
spektiv och utgår från professionella aktörer ser vi att under bygg- och 
förvaltningsprocesserna för byggnader behöver olika professionella 
grupper kunna kommunicera och tolka varandras kunskaper på rätt 
sätt. Då underlättar illustrationer och bilder i fyra dimensioner, smn 
förutom bredd, h~jd och djup visar tidsaspekter. För olika professio
nella grupper görs resursutnyttjande, med avseende på både männis
kor och natur, i ett byggprojekt synligt och problem kan upptäckas i 
ett tidigt skede (Rwamamara 201 o). 

Genom visualisering kan brukarna få förståelse för sambanden mel
lan resursutnyt~jande och vårt vardagsliv i bostaden, och i framtiden 
kanske även olika slags återkoppling på aktiviteter. Tidigare studier 
visar att boende visar osäkerhet i sina miljöhandlingar (Skill 2008). 
Frågor som ''Vilken nytta gör det att jag sorterar mjölkkartonger?" 
och ''Vad borde jag göra i min vardag för att agera miljövänligt?" dök 
upp när Skill undersökte människors ekologiska handlingsutrymme 
(ibid. s.155). Någon form av visualiserad återkoppling på t.ex. sopsor
tering borde inte vara så svår att åstadkomma om ett mer konstruktivt 
perspektiv användes. Det visade sig emellertid att just återkopplings
funktionen prioriterades bort när ett bostadsbolag skulle renovera 
sina soprum och göra dem mer pedagogiska ( Glad kommande). 

Återkoppling som metod för att påverkar brukarvanor i bostäder 
har undersökts empiriskt och visat kunna leda till energibesparingar 
(Eden 1987). Genom kontinuerlig information om energianvänd
ningen och dess effekter kan flera olika brukartyper och handlings
mönster påverkas, men tyvärr saknas här longitudinella studier efter
som effekten av den här typen av information generellt tenderar att 
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avta med tiden. Longitudinella studier av om och hur processer för 
återkoppling kan utformas så att intresset för resursförbrukningen 
hålls uppe finns ej tillgängliga. Eden ( 1987) jämför med instrument
panelen i en bil från vilken föraren får kontinuerlig och momentan 
information om bilens drift: varvtal, bränsleförbrukning, antal körda 
mil, mängd bränsle i tanken etc. Det är förhållandevis lätt för en bilan
vändare att koppla körbeteende till bränsleförbrukning och därmed 
kostnader för bilinnehavet. Med de här tankarna skulle bostadsinne
havet kopplas till bränsleförbrukning för uppvärmning och varmvat
ten samt elförbrukning till olika hushållsapparater och hemelektro
nik. I de bostadsområden där individuell mätning har installerats kan 
el- och värmeförbrukning följas av de boende, men gränssnitten mel
lan professionella inom drift och användarna har inte utvecklats för 
att ge återkoppling på energianvändningen på en nivå som är optimal 

för användarna (Bartusch 2009). 

En STE-ansats 

Vardagen innebär förbiseenden, skriver Hägerstrand (2009). För att 
vi ska kunna hantera nyheter och lära oss nya saker måste annat som 
vi lärt oss bli rutiner och hanteras oreflekterat annars blir all infor
mation ohanterlig. En utmaning för framtida hållbara bostäder är 
att ge återkoppling på de boendes resursförbrukning som leder till 
reflektion, och i det långa loppet kan leda till resurssnåla vanor och 
rutiner. I Keys och Heidenstams Sverige var det fattigdom och resurs
brist som orsakade en miljöanpassad livsstil för majoriteten. De vanor 
som lärdes under sämre tider har för äldre generationer bestått. Den 
s.k. generationshypotesen förkunnar att attityder och beteende lärs 
under ungdomsåren och präglar vår vardag under resten av våra liv 
(Linden 1996). En energisnål vardag behöver inte genereras från 
medvetenhet om miljöproblem eller av ekonomiska incitament utan 
kan vara vardagsvanor som sker oreflekterat. I dag syns skillnader i 
hur olika ålderskategorier handskas med resurser i sin vardag och det 
återspeglas i t.ex. energianvändningen. Generationshypotesen kan 
förklara varför en äldre generation förbrukar mindre energi, efter
som de generationer som präglats av krigsår och fattigdom på lands
bygd och i städer anammade en mer hållbar livsstil tidigt i livet. En 
STE-ansats betyder att vi som forskare utifrån kan härleda rutiner och 
förklara handlingar, men i olika vardagspraktiker är STE-perspektivet 
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inbäddat med hjälp av teknik och nya sätt att organisera vardagen. 
Det är inte bara förbiseenden som påverkar vår mindre hållbara 

livsstil i dag utan vår vardag präglas av strukturer som innebär ett 
avskiljande mellan socioteknik och ekologi (Hägerstrand 2009). I 
kortfilmen Suj1erValueav McGee (2008) dramatiseras energiåtgången 
för att producera några fiskpinnar. Alla steg visas: från fångst av fisk, 
via transporter och frysning på fartyg, vägar, via matbutiken och hem 
till matbordet. Där äter barnet upp sina pommes frites och slänger 
fiskpinnarna i soporna. I slutet på filmen frågar regissören retoriskt 
vad det kostar jorden att producera vår mat. 

Dagens samhälle präglas av avskiljande mellan fiskpinnarna i sin 
pappkartong i stormarknadens frysdisk och de djur som yrkesfiskarna 
fångar ute på haven. Samtidigt som vi i va1:je stund är en del av jordens 
ekologi och beroende av flera kretslopp. Det är ett normativt ställ
ningstagande att socioteknik och ekologi borde vara sammankopp
lade, i vår forskning och i vår vardag, och STE-ansatsen ger oss verktyg 
för att hantera helheter i praktiken. 

I dagens offentliga diskussioner framkommer att det är önskvärt att 
vi förändrar vår livsstil och vår konsumtion, men på ett övergripande 
plan talar politiker och miljöorganisationer om minskning av koldi
oxidutsläpp och energianvändning. Men en viktig del saknas: mikro
nivåns aktiviteter och aktivitetsmönster, som kan säga oss mycket om 
förutsättningarna för livsstil och konsumtion, i förlängningen resurs
förbrukning och utsläpp (Ellegård 2005). En STE-ansats binder sam
man de olika perspektiven. För att angripa det problem som McGee 
tar upp behöver vi vända på resonemanget och starta från barnets per
spektiv: Hur ska vi förstå och förklara hur avskiljandet ser ut och hur 
ska vi kunna koppla samman väsentliga delar för vår livsmiljö igen? 

Hägerstrand använder begreppet räcklu'Ul för att få oss att reflek
tera kring människors fysiska, ekonomiska och mentala relationer till 
omvärlden och de system vi ingår i (Hägerstrand 1978). Räckhåll kan 
betraktas i både rumsliga och tidsliga dimensioner och syftar även på 
företeelser i framtiden. 

För begreppet räckhåll finns tre underkategorier: uppnåbart räck
håll, åtgärdsmöjligt räckhåll och återskapningsbart räckhåll (Wiberg 
2002). Om vi betraktar hela landet Sverige kan generellt sägas att vi 
i våra vardagsliv i dag har förhållandevis lika åtgärdsmöjligt räckhåll, 
men att uppnåbart räckhåll skiljer sig åt. Vad beträffar återskapnings
bart räckhåll finns således i den praktik och forskning som här före-
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slås en önskan att återknyta vardagslivet och hemmets aktiviteter till 
de system som vi är beroende av. En del problem behöver faktiskt 
komma in i våra vardagsrum för att finna sina lösningar. 

Alt anlägga processperspektiv på socio-tekniska system kan erbjuda 
möjligheter för att hantera delar av systemen som annars riskerar att 
glömmas e ller priori teras bort (Ellegård 200 1) . Arkitekt Ola Nylan
der (2003) skriver om hur bostadens utformning och val av material 
kan vara en viktig del i brukarnas s.k. tillägnelseprocesser, då bosta
den blir ett hem. 

I ett golv av furuplanh tycl<s V(l,/je individt1ell j,lanlw berätta något om 
sin til/lw111sthisloria,Jrcin nedhuggmulet av trädet i shogen till hlyvningen 
i sågen. Det är en relation till någonting som hänns ähta och.Jörstäeligt. 
(Nylander 2003) 

Nylander beskriver hur det är möjligt att med materia l, ting och tek
nik visa på omsorg om brukarna och till och med kunna stärka de 
boendes självkänsla och sociala status. Tyvärr har vi i vårt empiriska 
arbete om byggprocesser och de tidiga skedena av bostadsbyggande 
kunnat konstatera att brukarperspektiven på bostaden kan prioriteras 
ned när de tekniska delarna är motsträviga och kräver mer tid (Glad 
2006, Isaksson 2009). 

I sin professione lla utövning har arkitekterna att hantera både 
generella och specifika behov hos boende. Ett exempel på en i dag 
vanlig planlösning kan illustrera hur olika behov kan komma i kon
flikt med varandra. På bomässan Bo88 i Gävle var den förhärskande 
planlösningen en sammanslagning av kö k och vardagsrum (Nyström 
Gaunt 1989). Nylander (2007) beskriver hur öppna planlösningar 
sedan spreds och blev populärt på 1990-talet. Det ger förvisso ett rum 
med större volym, men ofta på bekostnad av möblerbarhet för mat
p lats och mindre ytor för de boende. 

Sådana trender kan emellertid ha skapats med u tgångspunkt i 
människors behov av social samvaro under olika aktivite ter som en 
vardagskväll kan pendla mellan matlagning, TV-tittande och ätande. 
Då kanske det inte spelar så stor roll om ytorna är mindre än med ett 
separat kök. Nyström Gaunt ( 1989) undrar dock om inte vardagslivet 
i och med de öppna planlösningarna har fått flytta någon annanstans 
då finrummet har expandera t in i köke t. 

En annan socioteknisk fråga som inte självklart har en boendere
presentant i byggprocessen tidiga skeden är teknikinstallationer och 
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hur de fungerar tillsammans med de boendes möjligheter till möble
ring och olika aktiviteter. Nylander (2007) ger exempel på hur byg
gentreprenören kan spara utgifter genom att inte bygga nischer för 
radiatorerna under fönstren, något som de boende vanligtvis upp
skattar och anser visa på kvalitet i bostaden. Ett annat exempel är 
hur passivhusens välisolerade ytterväggar ger hussäljaren en mindre 
yta att sälja, samtidigt som köparen slipper fula element och nischer 
över huvud taget (Glad 2006). Vid bostadsbyggande för försäljning 
behöver inte byggherren i sitt eget intresse ta någon hänsyn till fram
tida kostnader för bostaden. Det kan röra kostnader för både drift 
och underhåll. Professionella köpare tar vanligtvis hänsyn till sådana 
aspekter på en byggnad, medan lekmän har svårare a tt väga in de 
olika framtida utgifternas effekter på levnadskostnaderna. 

Socioteknisk ekologi i praktiken 

Som nämndes i inledningen skriver Hägerstrand att vi behöver 
betrakta jordytan som en mötesplats för olika former av existenser 
(Hägerstrand 2009). I tidsgeografins terminologi kallas det all-eko
logi. Genom att koppla ihop det sociala med det tekniska och ekolo
giska, och fokusera pendelrörelsen mellan människors yttre värld och 
deras inre, kan det ge vägledning i handling. 

En för framtiden avgörande fråga är huruvida skeenden i de över
gripande geografiska nivåerna kan omvandlas till en relevant hand
ling i våra vardagsrum? För trots att vi inte upplever ohållbart och 
orättvist resursutnyttjande varje sekund med våra sinnen så finns de 
likväl där. Hägerstrand (2009) använder Heideggers begrepp avjjärm
ning för sådant som egentligen ligger långt bort eller på en annan 
nivå kan komma närmare, och han skriver vidare att på det sättet ska
par vi människor mening. Genom avfjärmning kan vi komma tillrätta 
med de problem som en del avskiljanden innebär. Hur vi ska kunna 
avfjärma utan att tillfoga människor ohanterlig information är en 
fråga för vår forskning. 

En enkel analys av en svensk bostad med ett raster från socioteknisk 
ekologi visar att det går att se intressanta företeelser som annars kan
ske skulle vara osynliga utan rastret. Här följer en beskrivning av en 
bostad som var till salu i Västra Frölunda under hösten 2010: 
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20-tals villa med centralt läge i mmlulet. Underbar tomt med griis'lllalla och 
gamlafrul!t/:räcl. Bra disj1onemt ·med V<trdagsn1.111., all:rum och l!ök j1å en
tre/1lan samt två sovrum j1å övre j1lan. Hel häll<tre med bl. a. äldre badrum. 
Bekväm vattenbitren fjärrvärme. Huset har renoveringsbelwv. Möjlighet 

att bygga nytt. (Hemnet 20 10) 

Det här är en ganska traditionell ingress till mäklarens beskrivning av 
en bostad som blandar torra fakta "20-tal" och "tomt med gräsmatta" 
med förväntade adjektiv såsom "centralt", "underbar" och "bra". De 
sociala delarna i beskrivningen är tämligen frånvarande och speku
lanter får ingen upplysning om huruvida bostaden främjar samvaro 
inom familjen och umgänge med gäster. Förutom information om att 
villan har en tomt nämns inte omgivningarna och det sammanhang 
som bostaden finns i. Om olika byggmaterial speglar hur huset är pro
ducerat eller resursutnyttjande under användningen finns vanligtvis 
inte nämnt i mäklarnas beskrivningar och inte heller här. Däremot 
nämns husets uppvärmningssystem både som fakta och med värde
ringen att fjärrvärme är bekvämt. 

Det finns alternativa sätt att presentera bostäder på. I augusti 2010 
fick författaren Björn Ranelid i uppdrag av en mäklarbyrå i Stock
holm att formulera bostadsannonser efter eget huvud och visst känns 
Ranelids karaktäristiska uttryckssätt igen: 

Vissa hus har barnets själ. Här.finns plats för en storfamilj: sju rum och 
u.trym'lllen i hällaren 111ed se/){[,rat ingång. Det rymliga vardagsrummet an
si.år byggnaden. Altcmen är i bästa solliige. Det är mychet nära till slwla och 
gröna mmllden. I en del av byggnaden finns sj1a, bubbelbadlwr och bastu. 

Garaget är inbyggt. 

Ranelid knyter samman viktiga sociala aspekter på en bostad, t ex att 
huset har "barnets själ", vilket måste vara tilltalande för barnfamiijer. 
Att bostaden har en gynnsam orientering i förhållande till solen och 
närliggande grönområden framhålls också av författaren. I den här 
annonsen får bostadens kontext relativt mycket plats och kopplas till 
barnens utbildning och angränsande områden för rekreation. Efter
som den korta beskrivningen utelämnar mycket information kan 
människor tolka in de delar de själva önskar och skapa ett tänkt dröm
boende. Det goda livet blir e tt med bostaden. 

En framtida bostadsannons, med förtecken hämtade från ett all
ekologiskt synsätt skulle kanske kunna se ut på föijande vis. 
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Bostaden iir byggd av hantverlw:re med gedigna hunslwf1er om kvalitet i 
hus. Materialen i bostaden !tar valts ut 111ed 0111s01g och är både männislw-, 
djur- och milfövänliga. De flesta 111ate1ial lwmmerJi·ltn närliggande lolwler 
och ärförnybara. Byggmetoderna är anf1assade till lolwlhlimatet. Huset 
är byggt för att hålla i minst I oo ih; men har anf1assatsför att underliitta 
det underhåll som dock lw1mner all behövas efter ett antal år.s användning. 
Huset är självförsö1jande med avseende j1å u/1/JVännning och el. Under 
soliga dagar kan över.shottet j1å el som. solcellerna fHt tallet genererar sälf as. 
Rummen är utformade för all gynna både social samvaro och enskilda ak
tivitete1; och särskild 0111s01g har lagts j}(t all fmlagogi.skt utforma system för 
energibesj)({,ringar och soj1sorte1ing. Det är lätt att leva resurssnålt i den här 
bostaden. Genom de viilj1lacerade lågene1gifön.stren lwmmer både tillräck
ligt .rnllfus och trädgårdens grönska in i huset. Från den här bostaden tar 
du dig liitt till fots eller f1å cyhel till närliggande service och lwlleht-ivtrajik. 
Bil är ingen nödvändighet. 

För att kunna fortsätta att utveckla våra bostäder till att bli bättre, för 
både människor och miljö behövs mer kunskap om hur vi lever och 
vilka liv vi önskar leva. Ellegårds forskning om vardagsliv bidrar till 
sådan kunskap. De regler och standarder för bostadsutformning som 
finns i dag är till stor del grundade på den forskning som bedrevs 
före miljonprogrammets tid och det finns säkert viss relevans för 
dagens människor, medan annat har förändrats i grunden. Familje
bildningen ser annorlunda ut, våra vanor gällande t.ex. hygien och 
matlagning har sannolikt förändrats de senaste 50- 60 åren. Samtidigt 
har omvärlden och andra förutsättningar för vårt resursutnyttjande 
förändrats. Olika miljöfrågor har under olika perioder uppmärksam
mats mer eller mindre, men det står klart att vår resurshushållning 
måste bli klokare och mer långsiktig. Det gäller t ex material- och 
energianvändning i våra bostäder. 

Hur skulle avfjärmning av ekologi kunna vara utformad i ett hem? 
Här behöver vi arkitekternas medverkan och deras sinne för utform
ningar som talar till människor. Samtidigt behövs kunskap från peda
gogik och om samspelet mellan människa-teknik, vilket innebär a tt 
sådana utformningar skulle passa utmärkt som tvärvetenskapliga pro
j ekt. De t vi inte uppfattar normalt i vardagen men som ändå har bety
delse för vår existens borde kunna synliggöras och visualiseras på olika 
sätt. Även om vi verkar vara på väg att lösa en del av de stora miljöpro
blemen finns fortfarande problem med att flera av våra stora framtida 
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utmaningar på miljöområdet är osynliga för ögat, även om effekterna 
av t.ex. klimatförändringar kan vara påtagliga. Hemmet måste betrak
tas mer som en aktiv del av systemen för att åstadkomma kretslopp för 
icke-förnybara resurser och hållbar användning generellt. Samtidigt 
ska vi naturligtvis fråga oss varförjust miljöfrågor ska få en plats i va1je 
hem, medan andra globala ödesfrågor negligeras. 
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OM TEKNIKENS NATUR 

Lars Ingelstam 

RUBRIKENS FRÅGA HAR JAG SJÄLV funderat på väldigt länge, i 
nära 60 år, ända sedan ett par år innan j ag sökte in på KTH år 1955. 
Mina egna motiv skall jag inte göra till huvudpunkt här, men vill ändå 
nämna att jag redan som gymnasist fick en viss inblick i en viktig dis
kussion om tekniken och samhället. Mer exakt: vad borde en tekni
ker veta om samhälle, kultur och religion? Det fanns en grupp med 
det omständliga namnet "Kommitten för humanistisk orientering vid 
teknisk utbildning" i vilken min pappa var sekreterare. Den bestod av 
tekniker, humanister och teologer som frivilligt, energiskt och med 
viss framgång bearbetade de tekniska gymnasierna. 20 

Att dessa kloka människor ansåg att kategorin läroverksingenjörer 
borde vara lite mer bildade och lite mindre fackidioter har givetvis en 
högst indirekt relation till frågan om tekniken "som sådan" har eller 
kan tillskrivas några särskilda egenskaper. Man kan däremot notera att 
det bara finns några få exempel på att företrädare för tekniken själva 
gör energiska försök att reda ut vad de "egentligen" håller på med. 

Eftersom det nyligen kommit ut en bok som, enligt min bedöm
ning, ställer rätt frågor och presterar i långa stycken övertygande svar, 
skall j ag låta Brian Arthurs The Nature oJTechnology (Arthur 2009) spela 
en stor roll i det följande. I förordet säger Brian Arthur att han redan 
som ingenjörsstuderande undrade mycket över vad det specifikt "tek
nik-aktiga" med tekniken var för något (the "technology-ness" of techno

logy). Men han undrade nästan ännu mer över att nästan ingen annan 
tycktes grubbla över frågan. Som ingenjörsstuderande blev han lite 
diffust hänvisad till teknikens roll i ekonomin, industriell utveckling, 
ingenjörsarbete, tillämpad naturvetenskap och liknande. Men ingen 
tycktes bry sig om tekniken som sådan ... 

20. Kommitte ns verksamhet som sträckte sig över åren 1943-1964 och har vetenskaplig t doku
menterats av professor Gun nar Richardson (Richanlson 1987). 
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<les av klaner som ibland samverkade och ibland stred med varandra 
om resurser och intellektuell hegemoni. Familjen var central i detta 
klanvälde på ett sätt som påminner om hur sociala maktstrukturer 
fungerade under tidigmodern tid, före nationalstatens och industria
lismens tidevarv. Den var en konserverande faktor som bidrog till att 
den vetenskapliga kulturen, liksom denna kulturs historiskt specifika 
koppling till större sociala strukturer, kunde replikeras och spridas. 
Detta säger oss ingenting alls om varför vetenskapen förändrades i 
den ena eller andra riktningen, bara om varför den var så pass stabil 
och både rumsligt och tidsligt likformig. 

Följande arbeten omnämns direkt eller indirekt i texten: 
Ktjsa Ellegård & Bertil Vi!hdmson, "Home as a pocket of local order: Everyday activities and the 

friction of distance", Geogr. Ann., 2004, 86 Il (4), 281-2\)6. 
Torsten Hägerstrand, Tillvorouiiven; utg. Av Kajsa E!legånl och Uno Svedin, Stockholm, 2009. 

Anders Lundgren, Velemkap till val'dags: En historia kn"ng Xy/owin, Uppsala, 1995. 
John Tosh, A Man's Place: Alaswlin.if)' 1111d the iWidd{e--Cfan Home in Virtorian England, New Haven & 

London, 1999. 
Hc\Cnc Ångström, /1Jiu11rsa11/edmi11gm; renskrifl av Olle Gyl!enhaal. 
Sven Widmalrn, Det öppna /aboraforief: Uppsalaf)'silwn or/1 dess nätver'1, I853-I9to, Stockholm, 2001. 
Biografisk information om släkten Ångström finns på http://knutangstrom.se/default.html. 
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akliviteter är i tidsgeografi.sk mening "projekt", och hemmet är liksom 
laboratoriet anpassat för att möjliggöra fllllföljandet av dessa. Vi har 
här i viss mån kunnat följa hur ett vetenskapligt hem skapades och 
organiserades mot 1800-talets slut. På samma sätt var sekelskiftesla
boratorier av den typ som Knut Ångström arbetade inom konstrue
rade för att skapa den avskildhet som krävdes för att de vetenskapliga 
projekten skulle kunna utvecklas skyddade från externa störningsmo
ment av både social och materiell karaktär. Men i likhet med hemmet 
var laboratoriet inte hermetiskt tillslutet - inte något elfenbenstorn 
- utan måste kunna fungera som en plats för interaktion med omvärl
den. Platsens ordning möjliggjorde kommunikation, inte minst 
reproduktion och spridning av just de organisatoriska och kulturella 
praktiker som karaktäriserade ett enligt tidens synsätt väl fungerande 
hem eller laboratorium. 

Familjeprojekt och karriärprojekt utspelades för den vetenskapliga 
familjens vidkommande i spänningsfältet mellan två genomplane
rade lokala ordningsfickor som dessutom stod i ständig förbindelse 
med andra liknande platser dit man regelbundet färdades - inom 
ramarna för den akademiska familjens sociala utbyte och in te minst 
genom de utländska resor som regelbundet företogs där besök både 
på laboratorier och i kollegers hemmiljöer ingick. Det sociala nätverk 
som familjen Ångström tillhörde kan avläsas tidsgeografiskt, utifrån 
rörelser mellan platser i en rumslig struktur som omfattade mikro-, 
meso- och makronivåer (från det lokala sociala och vetenskapliga livet 
i Stockholm och Uppsala till motsvarande aktiviteter på de nationella 
och internationella nivåerna). På Knuts laboratorium och i hans och 
Helenes hem mottog man gäster på samma sätt som n1an själv blev 
mottagen när man gästade vänner eller var ute och reste. Med tanke 
på den vetenskapliga kulturens starka intresse för laboratoriedesign 
vid denna tid, och den borgerliga kulturens motsvarande fokusering 
på heminredning, är det uppenbart att utbytet mellan och inom dessa 
miljöer också bidrog till att reproducera dem. Detta är en förklaring 
(bland flera) till att vetenskaplig kultur och kunskapsproduktion inte 
förblev lokala företeelser utan kunde färdas och mer eller mindre tro
get återskapas över både rum och tid. 

Det är slutligen viktigt att påpeka att tidsaspekten för denna typ 
av vetenskaplig reproduktion omfattade generationer. Familjen var 
kring 1900 ett slags inkubator för akademisk tillväxt i både biologisk 
och intellektuell mening. Den svenska akademiska eliten dominera-
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omvändt, när jag var med barnen och detta både i och utom hem
met." Under Knuts sista sjukdom fick hon sköta honom som ett barn. 
Efteråt kom kondoleanser från alla världens hörn: 

tgendomligl nog var del ett jJCl'r - jag tror Chevolsen och Michelson i Ryss
land, som lychönslwde mig att ha jåll stå vid hans sida och vara honom till 

hjäljJ. Man går i sin lilla giirning inom hemmet och tror all ingen ser en, 

men jJlötsligt finner man sig beskådad från långt håll. 

I själva verket var det så - det vittnar Helene trots allt ganska självmed
vetet om - att hon varit en aktiv och synlig deltagare i makens karri
ärprojekt. Inte minst som huvudansvarig för det hem som fungerade 
som överkopplingsstation mellan olika typer av sociala och vetenskap
liga nätverk, inte bara i rumslig utan också i tidslig mening. 

Slutreflexion: Ordning och spridning 

Kunskap om hem och familj inom vetenskapen ger en nyckel till för
ståelsen av hur vetenskaplig kultur, och därmed också kunskapspro
duktionens villkor, etableras, upprätthålls och sprids både i rummet 
och över tid. Fenomen som dessa har inte uppmärksammats särskilt 
mycket inom den vetenskapshistoriska forskningen, sannolikt efter
som de handlar mer om vad som gör vetenskapen statisk och likfor
mig än om dramatiska förändringar. Men det är ingen tvekan om att 
de mer konservativa, eller konserverande, aspekterna av vetenskapen 
behöver undersökas och analyseras om vi ska kunna få ett grepp om 
hur vetenskaplig teknik, organisation och kunskap har penetrerat 
stora delar av världen och göra detta utan att fastna i sedan länge 
dödförklarade men ständigt återkommande föreställningar om att 
vetenskapens framgångshistoria är "naturlig". Min diskussion om den 
vetenskapliga familjen och hemmet lyfter fram sociala och kulturella 
strukturer och resurser som ger lämpliga ingångar till en analys av 
vetenskapens reproduktion i rummet och över tid. Tidsgeografin ger 
verktyg för att utveckla en sådan analys, vilket här har skett mer antyd

ningsvis än i detalj. 
Laboratoriet och hemmet är båda exempel på vad Kajsa Ellegård 

kallar en "lokal ordningsficka" ( "pocket of local order") - en struktu
rerad plats för social interaktion och olika typer av verksamheter som 
inte är starkt avgränsad mot omvärlden utan snarare i ständig interak
tion med andra platser där andra typer av verksamheter pågår. Dessa 
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Hemmet var också en replipunkt för umgänge över nationsgrän
serna. Knut och Helene gjorde tillsammans ett antal resor på kon
tinenten, Helene noterar ett halvt dussin större sådana resor i själv
biografin. Dessa var av akademisk turnetyp där man besökte kolleger 
på olika platser i länderna man genomfor och då mottogs i akade
miska hemmiljöer som liknade dem i Sverige. På samma sätt tog famil
jen Ångström emot gästande utländska kolleger till Knut i Uppsala. 
Helene beskrev i självbiografin vad det innebar att ha ansvaret för 
sådana arrangemang - planeringen, ekonomin, det sociala värdin
neskapet. Hon nämnde ofta att Knut på grund av sina matsmältnings
problem fick dra sig undan tidigt vid sådana tillfällen varvid en större 
representativ börda föll på henne. Hon påpekade dessutom att hon 
ibland kallades in för att medverka på akademiska middagar med 
utländska gäster hos andra, även i Nobelprissammanhang, på grund 
av att hon kunde konversera på flera europeiska språk. 

Man ser här hur h emmiljön användes som arena för att samtidigt 
driva de sammanflätade familje- och karriärprojekten och att detta 
var en del av både den nationella och den internationella akademiska 
sociala kulturen. Denna sammanflätning betonades som vi redan har 
sett mer allmänt av Helene som gärna påpekade att Knut deltog i 
arbetet med a tt bygga upp hemmet och att hon själv bidrog till den 
vetenskapliga verksamheten: 

Ät barnen vävde stickade och sydde jag mest allting själv eller med en hem
hjälp, och genom att jag kunde hjälpa Knut med översättning av hans 
avhandlingar och lwrresjJondens på de tre lmltunf1räken, blev detta en 
besparing inte minst i tid. Genom, att jag liist rätt mycket jJojJUliirvelen
skafJ, kände jag i allmänhet lermerna bättre än vanliga översättare och 
vårt samarbete blev ju mycket intima:re och mera givande. Första åren, 
innccn Knut skaffat sigrälmesticlw, hjiilf1te jag honom även med loga
rit111:rälminga-1; och jag ä:r bra glad att i någon mån ha underlättat hans 
vetenshapliga rnbete. 

En poäng här är uppenbarligen att Helene ville visa för eftervärlden 
att hon varit en god hushållerska men också att familjeprojektet byggt 
på verkligt samarbete. Som hustru var hon den som "skänker hemmet 
ryggrad". Detta innebar en slitning mellan plikterna som ansvarig för 
hushåll och barn och för en make som hela tiden tycktes vara på väg 
att brytas ner av det hårda vetenskapliga livet: "Det var alltid så, att 
när jag var med Knut, kände jag som jag försummade barnen och 
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Helene berättar i självbiografin om hur uppvaktad hon var av 
diverse unga män med akademisk karriär i sikte och antydde därige
nom att hon redan då hade kunnat boka en plats i den akademiska 
elitkulturen. Detta kan också läsas som en reflexion över förlorade 
utsikter. Helene påpekade många gånger att hon som ung var studie
begåvad och dessutom socialt begåvad men att hon själv inte förstått 
detta. Det finns i hela beskrivningen av ungdomsåren en känsla av att 
hon kunnat klättra socialt mycket snabbare, antingen genom att själv 
skaffa en utbildning eller som ingift i akademisk eller högborgerlig 
miljö. Beskrivningen av äktenskapet med Knut förmedlar bilden att 
hon trots allt förverkligade mycket av det hon varit så väl före beredd 
för redan som tonåring men senare än vad som varit möjligt och önsk

värt. 
Helene skrev inte mycket om umgänget i familjens första hem i 

Stockholm men däremot en hel del om det sociala livet i Uppsala dit 
man flyttat när Knut 1891 fått sin laboratortjänst. Här kunde man åter
uppta gamla kontakter på båda makarnas sida. Man umgicks således 
med Knuts förmyndare och professor Robert Thalen, med Knuts nära 
vetenskapliga kollega meteorologiprofessorn och molnspecialisten 
H. H. Hildebrandsson, med kemiprofessorn Per Cleve, med "Knuts 
ga1nle lärare" orientalisten Herman Almqvist, och även med Helenes 
gamla vänner i familjen Afaelius. I ett annat avsnitt av självbiografin 
gav Helene en ögonblicksbild av umgängeslivet några år senare, när 
Knut blivit professor. Kretsen hade utökats med bland andra professor 
och professorska Tegner som var vänner från några somrar på Öland, 
Knuts kollega och svåger Gustav Lundquist, samt Knuts laborator Gus
taf Granqvist, ungkarl och enligt ryktet kvinnohatare. 

Betydelsen av sociala förbindelser som skapades under "nära och 
intensivt sommarumgänge" betonades särskilt av HelCne. Det var ju 
under sådana omständigheter hon och Knut träffats och möjligheten 
att upprätthålla ett akademiskt betonat socialt liv blev en viktig fråga 
när de själva med tiden skaffade ett stort eget sommarställe. Hem
met i staden hade därför ett slags parallellvärld i sommarbostäderna 
i Strömstad, på Öland eller på Skolandet som tillät friare umgänge 
och kontaktskapande över större geografiska avstånd. Familjen Teg
ner var t.ex. från Lund men skulle under några år bo i Uppsala i sam
band med att Esaias Tegner d.y. arbetade för bibelkommissionen. 
Kontakten mellan de1n och Ångströms knöts på Öland och gav sedan 
makarna Tegner en fribiljett till det akademiska umgänget i Uppsala. 
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Frödingcitatet "si efter natten kom1ner alltid dag, och såret läks och 
sorgen har en ände" hade en dubbel signifikans - dels hade familjen 
genom sitt akademiska umgänge på Öland introducerats till Frödings 
poesi som "några år framåt ständigt låg oss på läpparna"; dels syftade 
citatet enligt Helene på Knuts känslor efter en blodig strid om tjäns
ten som professor i fysik vid Vetenskapsakademien (som han förlo
rade). På det sättet fördes den akademiska kampen för överlevnad in 
som estetiskt motiv i hjärtat av hemmiljön. Men Helene tolkade också 
in andra känslor i dessa träsniderier: "Allt talar om hur han älskade 
sitt hem och de sina." 

Detta hem skulle med tiden överges till förmån för större och mer 
ståndsmässiga bostäder i Uppsala. Men om vi får tro HCICne så hade 
grunden till bohaget och dess estetiska kvaliteter samt kulturella och 
familjetraditionella innebörder lagts redan då, sommaren och hösten 
1886 inför giftermålet. Mängden dukar och liknande textilier anty
der en viktig dimension av det vetenskapliga hemmet: det var till inte 
bara för kärnfamilj, släkt och vänner utan också för representation. 
Här skulle med jämna mellanrum kolleger till Knut samlas under mer 
eller mindre festliga former- en del samtidigt tillhörande den intima 
umgängeskretsen, andra mer tillfälliga och ibland mycket långväga 
besökare. 

Hemmet var alltså en miljö inte bara för huslig lycka enligt tidens 
familjeideal - och för återhämtning efter bataljerna i den akademiska 
kampen för överlevnad - utan det var i hög grad också till för mer 
harmonisk akademisk samvaro och nätverksbyggande. Hemmet var 
en social arena där gränserna mellan familj, vänner och kolleger var 
flytande och där gränsen mellan det privata och det offentliga såle
des inte heller var skarp. Betydelsen av detta framgår i Helenes själv
biografi där hon ägnar stor uppmärksamhet åt middagar och annat 
umgänge utifrån både logistiskt-ekonomiska och sociala perspektiv. 

Som vi har sett skolades Helene in i det akademiska sociala livet 
redan när hon kom till Uppsala för att studera till telegrafist. Detta 
smn en konsekvens av de nätverk som familjen öppnade åt henne. Hon 
betonade särskilt den nära vänskapen med familjen Afzelius där fadern 
Fredrik Georg var filosof och sonen Ivar, som Helene blev särskilt god 
vän med, blev professor i juridik och politiker ( och vars son i sin tur 
blev jurist och bland annat ordförande i HD). Familjen Ångström som 
bodde i samma hus som hon, hade hon däremot inte mycket kon takt 
med. Där rådde en "skarp ton ... av ironi" som skrämde henne. 
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ligen smalifttllt sniljidmj,eri e11l. den tidens bru//. J siinglwmmaren hade 
jag min myc//et vac//ra chUJ'onier ett mäste1JJrov, som jag tillilw med so.flan 
ii1fl efter min gudmor och Moster A ugusta, hon som håller garnhärvan /Hi 
mmjantavlan. Här hade jag även de länst.olar och det mahognybord jag 
fått av min mor som även gav mig hela //ö//su.trnstningen. Våra sii11gar 
voro två e11flla järnsängar å 9 lir styc//et med vacl,ra sänggavlar och vackra 
.filtar och utbytt.esförst ro år därefle1; när vi som Professorflyttade ujJ/J i 
ltemikum i UjJsala mot ett par elegantare säda11a. Vad vi hade roligt. denna 
tid med att fundera. ut och samla. iho/J. Knut var så ojämförligt myc!,et 
riltctre /Jr°t ideer än jag. Han varju en lwnstnännatur utan dess löslighete1: 
Jag åter var mera krit.islt och kunde, trorjag ätmi11s/.one utviiija det. bästa 
av alla dessa.fors/ag. Vi ha aldrig ångrat vårt val i något. avseende. Jag 
har besk1ivi/. vårt iilslwde lilla första hem så detaljerat emedan det lwnslte 
en gcing //an vara a,v i11 tresse far barn och barnbarn. 

Detta långa stycke ur Helenes självbiografi säger oss en hel de l om hur 
e tt borgerligt hem konstruerades mot slutet av 1800-talet. Det är till 
exempel uppenbart att det inte bara hade en rumslig struktur u tan 
också en tidslig - möbler, köksattiraljer och textilier ärvdes, de vårda
des med omsorg och de överlämnades till följande generation. På så 
vis bevarades familjens och hemmets tidsliga kontinuitet. Också det 
vetenskapliga arvet byggdes in i hemmiljön. Morfarstavlan avporträt
terade familjen Svanberg med sina tre naturvetenskapliga professo
rer; Knut arbetade vid sin far fysikprofessorns arbetsbord. 

Hemme t uttryckte på olika sätt de nygiftas personligheter - inte 
minst genom olika typer av handarbeten och en medveten komposi
tion av färg och form som av Helene uppfattades som ett slags signatur 
för henne och Knut genom äktenskape t och som återigen markerade 
familjens och hemmets kontinuitet. Helenes förflutna var närvarande 
inte bara genom arv utan genom gåvor och handarbeten från famil
j en hon arbetat h os i mer än ett decennium. Det särskilda omnämnan
det av lysningspresen ten från en blivande statsminister kan läsas som 
en markering av social framgång. 

Att Knut aktivt var med och utformade hemmet, och att han där
med levde upp till det hemkära manlighetsideal som histor ikern 
John Tosh visat var typiskt under perioden, bekräftas inte bara genom 
Helenes sj älvbiografi utan också genom samtida brevväxling mellan 
de blivande makarna. Knut bidrog också senare i livet med egna hant
verksprodukte r - träsniderier som ibland pryddes med sentenser. 
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till stor del gjordes hos Frkn Giöbel [den ovan nämnda hemslöjdsaffären} 
samt en utmiirht tajJetserare Hjel11t vid Nornnalmstmg. På senare stället 
höjJ/es vårt utmärkta 11tatbord 111ed inneliggande 4 skivor[,] en sojja och 
fyra fåtöljer villw hläddes med mö1l!blå rijJs från Uner rlär även vår äkta 
Briisselmatta köj1tes. Det ena som det andra ä:1· ännu i bruk I 9 2 2 utan 
att en bristct finns i tyget. Ga:rcliner och dörrförhänge till tmnburen av 
samma tyg med en mörkröd vid({(.d liten uddlwnt och en enkel uj1jJläggning 
i guldbrons för att binda samman ·med stolar och dulwr till småborden i 
rörllalwn. Mellan detta rum och Knuts hörnrwn li/({(.fedes med tre fönster 
ett 11tycket vachert vävt dra:jJerifrån Frhn Giöbels. En matta under ·matbo1~ 
det i dagligstugan, lysningspresent av sedermera excellensen [konservativ 
statsminister 1905] Christian Lundberg; tjänstgör ännu.från Maj till 
November utan att vara illa 11tedfaren. Mellan fönstren stodo ett gammalt 
snidat ehshrin jJå fot samt ett vackert i valnöt och schalwranda ·med beslag 
jJå smrUådorna lilwledes fHt fot, som jag.fick till jullda/1/1 av F- s. Härtill 
hum vid väggen till ena fönstret en 111ychet storfåtölj klädd med ett stort 
broderi i krabbasnår och svartblå vävnad det ena som det andra arbetaclt 
av mina Jliclw1: Mitt skrivbord i hörnet vid ingängen till Knuts rum ·med 
en myclwt vacher ·matta och do ga11t111.al stol ~ydda av min svärmorför van 
IOO hronorvi i Småland beställt ochfctll en synnerligen vacher möbel, lwm
bineradt shåjJ och bohhylla vartill Knut gjort en ritning som tjänade till 
grund för den sedan av en mkitehl gjorda arbetsritningen. Arbetsritningen 
I 5 kr och frakten 5 kr ingick ej i IOO hrs jn'isel. Det var ett mychet vachert 
och ovanligt rum. Framj1å dörrarna till den utefierrwnsväggen lö/mnde 
smala tamburen hade vi j1å halva väggen lyckatsfå en liten glasshänh 
genom att sätta ett jJar dörrar.frmnför selmndärdagenfönslrel till höhet, och 
i dessa dörrar infällde Knut glasrutor med av honom ästadlwmmen iterad 
gf.ltsmålning: Under shåjJet en hylla med sejdlar och m·uggm; en bänk och 
111ellan bä11hen och hyllan en enkel bonad av mörhblå domestik med en 
111åf ad röd å la grecque. Väggarna i "salongen" I dagligstugan/ vom i /JOm
jJej ansht rödt, vi/het följt oss i alla tide1: Grundtonen blev alltså mörkrödt 
och mörhblått trät i allmänhet mörh ek. I Knuts lilwledes mychet trevliga 
rum stod hans möbel från gamla hemmet, hansfars shrivbord och chijfon
nier samt en 111.ahogny-liggsoffa som hans far lwm/Jonerat tilWw med fyra 
länstolar klädt med mossgrön rijJs. De tre lerflenw lilwledes mossgröna 
gardiner hade jag förut givit Knut. De voro uncle,Joclrade med lwjJjJfä·1~ 
gaclt tyg vartill jag virlwt långa breda tjoclw linnesf1etsa:r enl. modell ji'ån 
hovlafJetserare Svensson. På golvet här låg vär stora b1ysselmatta jJresent 
av 11tina Mostrar och 111ellan dörrarna till sänglwm111aren satt ett synne1~ 
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och jag hade anledning tro, att hans mor t!J skulle glädja sig dii:råt - men 

slutet blev att Knut eller rätta:re sagt kärleken segrade, och den har sedan 

aldrig svikit. Ännu så sent som 1908 sade Knut: det iir Len som är den 

unga ochjag den gamle. Från första stund blev vårt liv ett sm1ut1bele, ty 

jag hjäljJte honom att översätta hans doktonavlwndling till tyska och över

satte sedennem under rtrens lojJJJ avhandlingar särskilt till Jranslw vari 

Knut var mindre hemmastadd. [-] Vi eklaterade ej vårförlovningforr 

iin följande jul, så aUjag var ej närvarande vid Knuts jHomotion, men en 

myrten/mist, som Knuts Nlor smugit in under ett av lagerbladen i kransen 

vitnade 0111, det hemliga bandet. 

När Helene beskrev händelseförloppet i sin självbiografi hade det 
förenklats. Frågan om åldersskillnaden, som enligt samtida brev varit 
ett reellt problem, hänfördes till det mentala planet där hon kunde 
beskriva sig som yngre; att äktenskapet byggde på äkta känslor och 
på praktiskt samarbete blev det viktigaste. Kärlekssagan fick också 
en lämplig akademisk inramning där Augustas och därmed klanen 
Ångströms samtycke framhävdes mer än det motstånd som här bara 
antyds men som i den samtida brewäxlingen mellan Knut och Helene 
framstår som hårdnackat. 

Förberedelserna inför giftermålet hösten 1886 handlade till stor 
del om att skapa en funktionell och passande hemmiljö. 'Jag arbetade 
med full fart till vårt hem" skrev Helene. Hon gick på auktioner och 
köpte stolar som passade tillsammans med den "modellstol" man tidi
gare köpt på ett av Stockholms nyöppnade slöjdmagasin. Tyger köptes 
eller vävdes av Helenes väninnor. Helene själv broderade och märkte 
upp linne som hon ägde sedan tidigare. I självbiografin beskrivs denna 
konstruktion av ett fungerande hem med detaljrik skärpa: 

Utrustningen, vilken jag även lade till grund förvår dotter Dagny i senare 

tid bestod av sex jmrprima lihftslalwn med tillhörande örngott, varav två 

jJar med stora och små örngott med mycket breda lut/sömmar sytt av Fru Fo

gelmarck själv. 1 2 par lii1ftslalwn och 18 örngott ·med enklare hålsöinmm: 

Tio scharhdulwr och tre dussin servette1: Sex sljiirndulwr och tre dussin 

servette1: Sex större dmnastdukar av hemspunnet lin, vävda och märkta 

av mina eleve1; sex dussin finare handchtlwr och ett dussin köksh. Vår 

bosättning shedde i - for den tiden ·mer ovanligt - endast tre rum och hök 

samt ett shänkriwi 111el/an sänglwmmaren och köhet. Dagligstugan, som 

vi haltade den, var ett stort ru.m 111ed tre fönster med fri utsikt till Ad. Fred1: 

Ky1Jw samt jHtdwttgolv. 'Till detta rum lwncentrerade vi våra ujJ/JköjJ vilka 

199 



SVEN WIDMALM 

levnadsvanor. Knut och Helene var båda djupt involverade i plane
ringen av det första gemensamma hemmet i Stockholm, där Knut från 
1885 var verksam som fysiker vid Högskolan, och sedan i Uppsala dit 
man flyttade när Knut 1891 blev laborator (för att fem år senare efter
träda sin gudfar Thalen som professor). För Knuts del tycks intresset 
främst ha fokuserat på frågor om heminredningens estetiska och prak
tiska sidor medan Helene tog ett övergripande ansvar för hushållning 
och hemmets sociala funktioner. Man satsade senare, när ekonomin 
tillät, på att bygga upp två hem - förutom lägenheterna i Stockholm 
och Uppsala inköpte familjen ett sommarhus på Skolandet (nära Sko
kloster) som skulle möjliggöra socialt umgänge med andra familjer 
under sommarmånaderna. Inte minst med släktingar och professors
fruar med barn från Uppsala. Därigenom ville paret Ångström skapa 
förutsättningar för en enligt tidens ideal lycklig barndom för de tre 
sönerna Anders, Tord och Hilding samt dottern Dagny. 

Det var under en sådan sommarvistelse i den populära (inte minst 
i akademiska kretsar) bad- och brunnsorten Strömstad som förbin
delsen mellan Knut och Helene inleddes. Helene hade kommit till 
Strömstad med äldsta dottern Fogelmarck och bodde hos två systrar 
som hörde till en akademisk Uppsalafamilj; Knut var antagligen där 
för rekreation och för att vårda sin redan i unga år bräckliga hälsa . 
Helene beskrev den förbindelse som nu uppstod som e tt själarnas 
möte och hon betonade i sin självbiografi att ett påtagligt resultat var 
att Knuts hälsa snabbt förbättrades. Hon fick alltså omedelbart ett 
slags vårdande funktion som hon skulle bibehålla tills hon nästan tre 
årtionden senare fick sköta om Knut när han låg på sitt yttersta. 

Det skulle dröja tre år innan Knut och Helene gifte sig. Under 
tiden skrev Knut färdigt sin avhandling och åkte utomlands ett år som 
gästforskare vid e tt av samtidens modernaste fysiklaboratorier, i Strass
burg (tyskt vid denna tid). Kontakten mellan Knut och Helene upp
rätthölls genom intensiv brevväxling, som enligt Helene bidrog till att 
Knuts hälsa for tsatte att vara god. Så här beskrev Helene hur de två till 
slut, 1885, bestämde sig för att satsa på äktenskapsprojektet: 

.. . då jag på nyåret r 8 8 5 jH°i genomresa stannade i Uj,sala gicl< jag ujJjJ 
till Knut och hans Mor en hväll, varefter Knut följde mig hem, och /Ht 
Ö. Ägatan vandrade vi fram och tillbaka - han bedjande och jag mycket 
tvelmnn. Fastän min l<är/,eh växt sig allt starkare, hände jag det som något 
löjeviiclwnde att gifta sig ·med en yngre man, (huru mycket visste jag ej då), 
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gare i den kampen. Den vetenskapliga konkurrensen blev alltså en 
utgångspunkt i det föräktenskapliga förhandlingsspelet och skulle 
sedan komma att prägla det gemensamma familjeprojektet. Det är 
också tydligt att familjen från början av båda kontrahenterna betrak
tades som just ett projekt. Helene, som var den pådrivande, definie
rade rollfördelningen: "det är sanning att: mannens hem är verlden, 
qvinnans verld är hemmet, hennes verldshistoriska betydelse blir ju ej 
mindre för det". 

Så uttryckte hon det när äktenskapet var på väg att ros i hamn. 
Långt senare beskrev hon i självbiografin sin syn på äktenskapet så att 
säga i efterhand: 

Mä män11en shöta veden, bilen och värmeledningen även trädgärd och 
gård, där stidan finnes, '/Ilen de inre göro'lllälen 'lllr'i hvinnan sä vidt 11töjligt 
shöta utom naturligtvis undantagsvis, närförluUlandena så kräva. Det 
modä:rna "samröret" av manliga och kvinnliga y1i<en trorjag ej är av godo. 

Stycket fortsätter med en diskussion om att kvinnokampen hotade 
att radikaliseras för mycket och att detsamma gällde arbetarkampen . 
Helene fruktade, vilket var en vanlig åsikt vid tiden för demokratins 
och den kvinnliga rösträttens genombrott, att "det svaga och mind
revärdiga skall härska på grund av sitt antal", men påpekade också 
att arbetarkampen medfört stora förbättringar i de sociala förhållan
dena. Samma tvetydighet uttryckte hon på 1880-talet när hon skrev 
till Knut att hennes åsikter om kvinnoemancipationen sammanföll 
med Ibsens men att vissa radikala (amerikanska) feminister gick för 
långt. Knut höll med men skyllde detta på kvinnans långvariga slaveri. 
Både Knut och Helene var sålunda väl medvetna om den pågående 
diskussionen om kvinnofrågan och tog båda ställning för reformer 
men också - åtminstone för Helenes del - för tanken att kvinnan ändå 
hade sin främsta roll i hemmet. Detta var om man så vill en grundför
utsättning för planeringen av familjeprojektet. 

Det vetenskapliga hemmet 

Hemmet var en i fysisk, estetisk, social och ekonomisk mening central 
komponent i familjeprojektet. Decennierna kring förra sekelskiftet 
var en tid när borgerligheten, på samma sätt som idag, var fixerad vid 
heminredningsfrågor. Detta tema gick igen inom konsten, kvinnorö
relsen, och i den breda rörelsen för förbättrad hygien och förenklade 

197 



SVEN WIDMALJ\1 

ligt argument mot kvinnliga läkare också när sådana bö1:jade utbildas 
några år senare). "Ett rykte härom", skrev Helene, "kom emellertid 
till Wisby och blev där anledning till att en gotländska blev vår första 
studentska - en rätt gammal Frkn Pettersson, som just icke vann några 
lagrar utan blev föremål för åtskillig drift". 1 9 

För Helene blev det inga universitetsstudier men ett tag såg det ut 
som att hon skulle göra ett annat slags karriär, som föreståndare för en 
telegrafstation (Storvik) på Gotland- ett arbete som hon erbjöds efter 
att ha varit verksam några år som telegrafist i Visby då hon också bidra
git till försörjningen av föräldrar och syskon. Goda vänner till Helenes 
mor övertalade henne emellertid att i stället ta anställning som privat
lärare hos bekanta - brukspatronen Fogelmarck på Wall och Mack
myra i närheten av Gävle. Därmed avbröts hennes möjligheter till en 
mer självständig yrkeskarriär och hon kom, som hon själv beskrev det, 
att bli som en medlem i en ny familj - "ett mellanting mellan syster 
och äldsta dotter" - där hon skulle fungera som extramamma för tre 
flickor ("min andas barn") mellan fyra och åtta år gamla. 

På sätt och vis innebar detta att Helene gick från en potentiell man
lig familjeposition (familjeförsörjare, yrkeskarriär) till en mer unde1' 
ordnad kvinnlig. Förändringen beskrivs i ganska bekymmerslösa 
ordalag i självbiografin men höll av allt att döma på att kosta henne 
inte bara möjligheten till ekonomisk och professionell självständighet 
utan också till egen familjebildning enligt den accepterade normen. 
HCiene blev kvar i Mackmyra i hela tretton år. När hon genom gemen
sam1na bekanta 1883 återsåg "den unge framstående Kandidat Knut 
Ångström", som hon tydligen inte haft kontakt med sedan han var 
barn, var hon 34 år gammal och han 2 7. Giftermålet föregicks av en 
lång förhandling som präglades av att Knut uttryckte stark misstro 
angående sin egen förmåga att göra den typ av karriär som krävdes 
för att säkra familjens ekonomi och av Helenes försäkringar om att 
hon var precis rätt person för att hjälpa honom att göra just en sådan 
karriär. Hon framhävde sina tidigare erfarenheter som familjeför
sörjare och av att sköta hushåll som en stabil grund för ett sådant 
åtagande. För Knut var det vetenskapliga livet präglat av konkurrens 
och kamp för överlevnad. Helene erqjöd sina tjänster som vapendra-

19. Betty Pettersson ( 1838-85) kom från liknande bakgrund som Helene - medelklass i Visb}' 
- och tog 1875 en fil. kand. Eftersom hon tog studenten (som privatist givetvis och återigen som 
första kvinna i Sverige) 1871 och antogs till universitetet (med l~jälp av dispens) året därpå är 
det inte omöjligt att Helene, som kom till Uppsala vid mitten av 1860-talet, kan ha fungerat som 
inspiratör. 
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I familjen Ångströms fall tillåter oss ett rikt källmaterial - många 
brev och även HClCnes självbiografi - att i viss mån följa projekteringen 
av en enskild vetenskaplig familj och dess trajektoria. Som alltid måste 
materialet behandlas med källkritisk distans. Det är till exempel 
uppenbart att HClCne i sin självbiografi slätar över interna motsätt
ningar i familjen. Hon är förtegen om sin egen far vars oförmåga att 
försöija familjen bland annat tvingade henne att själv gå in som famil
jeförsÖijare redan i tonåren; hon nämner heller inte det starka mot
ståndet mot giftermålet från Knuts mor Augusta. Korrespondensen 
mellan makarna som ger en bild av förbindelsens utveckling i realtid 
måste också behandlas som de partsinlagor de är. Men jag använder 
här materialet mindre för att avgöra hur de faktiska relationerna och 
förloppen gestaltade sig och mer för att belysa den idealbildning som 
kringgärdade tidens familjeprojekt och som kom till uttryck i både 
samtida och retrospektiva dokument. Självbiografin kan dessutom ses 
som ett verktyg för att fortplanta projektet över generationsgränserna 
(på samma sätt som delvis skedde med det vetenskapliga karriärpro
jektet): den kan läsas som en uppfordrande idealisering avsedd för 
senare generationer. Detta märks bland annat genom att den inklude
rade kritik mot avvikelser från kärnfamiljsidealet i samtiden och inom 
den egna familjen. 

I brev och ~jälvbiografi frammanas bilden av ett medvetet familje
bygge, med återkommande kriser (mest på grund av sjukdom) och 
rekonstruktionsarbete. Ständigt närvarande i detta projektarbete 
var också vetenskapen, dess bas i det förflutna (som Knuts och Hele
nes långlivade mödrar påminde om), dess många samtida aspekter 
och dess utveckling in i framtiden. Familjeprojektets kontinuitet var 
sålunda sammantvinnad med det vetenskapliga projektets kontinui
tet. Detta gällde också i rumslig mening eftersom de vetenskapliga 
generationerna Ångström och Svanberg var baserade i Uppsala-Stock
holmsområdet. 

Familjeperspektivet är Helenes: utifrån hennes beskrivning blev 
vetenskapen en del av familjens kontext snarare än tvärtom. Hon stod 
redan som mycket ung på tröskeln till den akademiska världen, men 
omständigheter gjorde att hon kom dit först efter en lång både rums
lig och tidslig omväg. Morbrodern Lars, som hon bodde hos när hon 
som sjuttonåring kom till Uppsala för att studera till telegrafist, hade 
enligt självbiografin varit inne på att Helene skulle kunna läsa medi
cin. Han ansåg emellertid att hon var för "klen" för detta ( ett van-
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sedan ska in te förleda oss att tro att den hade det innan det borgerliga 
samhällets genombrott e ller att den har det idag. Dess betydelse som 
vetenskaplig institution är historiskt och kulturellt specifik.) 

Familjeprojektet 

Den typ av familj som jag talar om här kan betraktas som ett projekt i 
tidsgeografisk mening, det vill säga som en intentionsstyrd och plane
rad verksamhet med någorlunda tydligt formulerade mål. Detsamma 
kan sägas om den vetenskapliga karriären. Karriären vid universite
tet kring 1900 var ett projekt för att den bestod av ett antal formellt 
definierade steg samt ett antal informella "regler". Exempel på det 
förra var elen formella karriärstegen från student till licentiand, däref
ter disputation och doktorsgracl med eventuell (beroende på betyg) 
docentur - det sista nästan en nödvändighet för fortsatt karriär med 
sikte på professur. Därtill kom de informella reglerna, såsom att det 
var lättare att få en professur om man tidigare fått vikariera på en 
sådan tjänst vilket i sin tur berodde på hur snabbt man blev klar med 
sin avhandling (jämfört med jämnåriga konkurrenter). Dessutom 
spelade annat in, som vilken typ av vetenskaplig inriktning man hade 
- gråzoner som öppnade för olika tolkningar och regelrätta maktkam
per mellan unga forskare och deras beskyddare inom systemet. Famil
jens projektkaraktär ska strax diskuteras; det är elen som står i fokus 
här. Hur familje- och karriärprojekt sammanflätades kan i vis mån 
bedömas med hjälp av en tidsgeografisk analys. 

Familjeprojektet blev vetenskapsanknutet om det som i Ångströms 
fall var sammanflätat med just ett vetenskapligt karriärprojekt. Annars 
var det av samma slag som inom elen övriga borgerliga kulturen 
för omkring ett sekel sedan: en förbindelse mellan en man och en 
kvinna, juridiskt och moraliskt legitimerad genom vigseln, och med 
förväntningar på barnproduktion. Här börjar vad som tidsgeografiskt 
kan beskrivas som kärnfamiljens trajektoria och den upphör när man 
och hustru inte längre är till - på grund av skilsmässa eller på grund 
av dödsfall. Under denna trajektorias lopp har dock nya förbindelser 
uppstått som lett fram till att nya familjer har bildats. Kärnfamiljen 
är sålunda invävd i en mängd andra typer av familjeförbindelser som 
definierar det vi brukar kalla "släkt" men som också kan beskrivas i ter
mer av sociala nätverk. Om familjen för enkelhetens skull kan antas 
ha en skarp gräns (mamma-pappa-barn), har släkten det inte. 
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Detta är anekdotiska upplysningar men de exemplifierar hur famil
jebanden skapades och vidmakthölls och hur de bidrog till att forma 
en vetenskaplig identitet. Knut Ångström skulle med tiden komma att 
specialisera sig på mätningen av energin i strålande värme -forskning 
som låg nära den spektralanalytiska tradition som hans far varit med 
om att skapa och som inbegrep en fortsättning av den instrument
Lekniska utveckling som Helenes morbror Adolf varit pionjär för (han 
uppfann ett mycket använt värmemätningsinstrument, bolometern). 
Knut Ångströms vetenskapliga stil formades under inflytande både 
av fadern och av dennes företrädare, tillika hustruns morbror. Lika 
viktig var faderns nära medarbetare och efterträdare Robert Thalen, 
även han spektralanalytisk specialist, som när Anders Jonas gick bort 
relativt ung blev Knuts förmyndare och den som i egentlig mening 
gav honom hans vetenskapliga uppfostran. 

För att avrunda denna genealogi ska också nämnas att Knuts och 
Helenes äldsta barn, sonen Anders Knutsson, utvecklade det dubbla 
arv från farfader och far som hans namn markerade genom att också 
han ägnade sig åt precisionsmätning av strålande värme i geofysiska 
sammanhang - dock inom ramarna för en meteorologisk karriär 
snarare än en experimentalfysisk. I detta fall hade inskolningen i 
det vetenskapliga arbetet skett under direkt överinseende av fadern, 
vars assistent han varit under sin ungdoms somrar. Efter faderns död 
utnyttjade han (tydligen på Helenes initiativ) dennes utländska veten
skapliga kontakter för att själv bygga sin vetenskapliga karriär. 

Denna skiss av relationerna inom familjen Ångström visar bland 
annat hur vetenskap och sociala strukturer var tätt sammanvävda och 
att de hade betydelse över generationsgränserna. Den antyder också 
att familjeband inte bara bidrog till att skapa och vidmakthålla veten
skapliga traditioner utan att vetenskapen också bidrog till att skapa 
familjeband, smn när lärjungen blev medlem av lärarens familj - kon
kret (som GustafLundquist) eller mer symboliskt som gudbarn. Tha
ICn kom sålunda att bli ett faderssubstitut för Knut, och Knuts son 
Anders fick i sin tur faderns efterträdare Gustaf Granqvist som för
myndare ( ett arrangemang som enligt HClCne inte föll särskilt väl ut). 
Familjen fungerade kort sagt som en liten vetenskaplig institution och 
hade i likhet med andra vetenskapliga institutioner en viss tidsmässig 
kontinuitet - den var, med Hägerstrands terminologi, en kontinuant 
som rörde sig längs en trajektoria i tillvaroväven. Qag använder här 
medvetet imperfektum; att familjen hade denna karaktär för ett sekel 
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Uppsala universilel. Han är en av dem som grundlade speklralanaly
sen, en vetenskaplig metod som kom atl revolutionera tre vetenskaps
områden: fysiken, kemin och aslronomin. Anders Jonas Ångströms 
forskningar på området var betydelsefulla både teoretiskt och tekniskt 
men inte unika; ett antal vetenskapsmän arbetade vid 1800-talets mitt 
med att försöka mäta och förstå emissions- och absorptionslinjer i ljus 
från solen och från kemiska ämnen. 

Men med tanke på spektralanalysens omvälvande betydelse måste 
hans insats ändå betraktas som en av de viktigaste någonsin inom 
svensk naturvetenskap. Som en påminnelse används fortfarande 
ibland enheten Å för att beteckn~ längden 10-10 mete1~ en vanlig stor
leksordning inom spektralanalysen. När enheten Å antogs som inter
nationellt mått, vid ett möte 1905, var Knut Ångström närvarande och 
hans hustru Helene anmärkte senare att den ärofulla namngivningen 
lika mycket avsåg att hylla sonen som fadern. På samma sätt som enhe
ten Ci ( Curie) påminner beteckningen Å om familjens vetenskapshis
toriska roll. 

Anders Jonas gifte sig 1845 med Augusta Bedoire och 1857 fick de 
sonen Knut som skulle bli fysikprofessor i Uppsala också han. Dottern 
Anna, född 184 7, skulle gifta sig med Gustaf Lundquist, lä1junge till 
Anders Jonas och med tiden nära kollega till Knut (innehavare av den 
andra professuren i fysik, med beteckningen "mekanik"). 

Knut Ångström och hans hustru Helene Pilo är huvudpersonerna i 
min analys av den vetenskapliga familjen. Genom giftermålet mellan 
dem 1886 förenades Ångströmsläkten med släkten Svanberg, också 
den av viss betydelse inom svensk naturvetenskap under 1800-talet. 
Liksom Ångströms kom Svanbergarna från Norrland. Jöns Svanberg, 
bondson, blev 1811 professor i matematik i Uppsala efter en fram
gångsrik karriär som astronom och geodet i framför allt Stockholm. 
Två av hans barn blev också professorer i Uppsala - Lars i kemi och 
Adolf i fysik. Svanberg hade ett dussin barn och väckte uppmärksam
het genom att ge också döttrarna matematisk skolning. En av dessa, 
Otiliana, var Helene Pilos mor. Familjen flyttade till Visby men som 
tonåring inkvarterades Helene hos sin morbror kemisten när hon 
gick en telegrafistutbildning i Uppsala. Hon var åtta år äldre än Knut 
och de träffades första gången när han var ett litet barn i tjänstebosta
den på den kemiska institutionen där Anders Jonas med familj bodde 
sedan han efterträtt Adolf Svanberg som professor i fysik (fysikerna 
saknade egna utrymmen vid den tiden). 
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kvinnliga forskare, ibland också vetenskapliga parbildningar, har upp
märksammats, liksom vetenskapens allmänna genusprägel. Min avsikt 
är emellertid inte i första hand att dissekera det vetenskapliga genus
systemets mekanismer, även om några av dem förhoppningsvis ska 
synliggöras. Snarare vill jag använda ett delvis genusorienterat synsätt 
för att belysa några faktorer bakom vetenskapens reproduktion över 
tid och rum. 

Den grundläggande missuppfattningen bakom vetenskapshistori
ens förgivet-tagande av hem och familj är kanske att dessa är privata 
medan vetenskapen är offentlig. Båda antagandena är tveksamma 
vilket framgår av såväl vetenskapshistorisk som familjehistorisk forsk
ning. Om vi tar fasta på det som mycket socialhistoria visar, att famil
jen är navet i ett slags borgerlig kvasi-offentlighet, blir dess betydelse 
för den professionella vetenskapen mer uppenbar. Då blir hemmet en 
arena för borgerlig vetenskaplig kultur som är av intresse på samma 
sätt som litteraturhistoriens litterära salonger eller den politiska histo
riens klubbar och kaffehus. 18 

FamiljenÅ 

Jag ska inte orda så mycket om Ångströmfamiljens historia och dess 
vetenskapliga betydelse (idag markerad genom det stora Ångström
laboratoriet i Uppsala, uppkallat efter både Anders Jonas Ångström 
och hans son Knut). Båda är beskrivna i min ovan nämnda bok. Några 
fakta vill jag lyfta fram för att visa denna familjs position i 1800-talets 
och det tidiga 1900-talets svenska vetenskapliga landskap. 

Familjen Ångström exemplifierar på mer än ett sätt den sociala 
dialektiken inom vetenskapen under 1800-talet - å ena sidan den 
ökade sociala rörligheten, å andra sidan att nya sega strukturer kunde 
uppstå utifrån sociala nätverk och ett slags klanbildning. Den Ång
strömska vetenskapliga klanen grundlades när tre bröder - av präst
släkt - omkring 1840 flyttade söderut (från Sundsvallstrakten) och 
gjorde vetenskaplig karriär: Johan som läkare och botanist, Carl 
Arendt som ingenjör, mellansonen Anders Jonas som astronom och 
fysiker. Anders Jonas (idag oftast omnämnd som Anders men i samti
den kallad Jonas) blev först observator och senare professor i fysik vid 

18. Detta har i viss mån uppmärksammat~ inmn brittisk vetcnskapshistoria där man dels har en 
stark biografi sk tradition, dels en ovanlig u-adition av privatforskning . Darwin är det mest be
römda exemplet och han har också studerats biografiskt, inklusive utifrån familjerelationer, mer 
än kanske någon annan forskare. 
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ningsresor, fältarbete) och å andra sidan ett beroende av särdeles tek
niskt och organisatoriskt elaborerade platser för undervisning och 
forskning. Här är den geografiska distinktionen mellan geometriskt 
"rum" och sociokulturellt och materiellt specifik "plats" användbar. 
Avancerad kunskapsproduktion försiggår ofta på laboratorier men 
rörligheten i rummet är en förutsättning för att kunskapen ska kunna 
spridas, tas emot och användas. 

Men vetenskapen är mer än laboratorieforskning och den är bero
ende av flera typer av platser än forskningens specialdesignade rum. 
Vilka typer av platser som är viktiga är inte givet, det beror på histo
riska omständigheter. Under andra hälften av 1800-talet stod den bor
gerliga kulturen i sitt flor och en av dess grundpelare var hemmet- en 
plats som kunde vara väl så genomorganiserad och tekniskt komplex 
som tidens med våra mått småskaliga laboratorier. Hemmet var en 
central vetenskaplig plats, inte i allmänhet men för vetenskapsman
nen. Den akademiska forskaren var vid denna tid nästan alltid man 
och oftast en familjeman. Att det är rimligt att tala också om det veten
skapliga hemmet och den vetenskapliga familjen ska strax framgå. 

Föreställningen om ett hem har varit nära förknippad med familjen 
som mental, social och kulturell kategori. Hemmet och familjen har 
varit en del av den borgerliga kulturens organisatoriska, ekonomiska 
och ideologiska grundstruktur åtminstone sedan 1 700-talet. I och 
med att vetenskapen under 1800-talet professionaliseras och integre
ras med den offentliga delen av denna kultur (ämbetsmannaklassen 
för Sveriges vidkommande) kommer familjen och hemmet också att 
bli en integrerad del av vetenskapens infrastruktur. Men så har dessa 
företeelser oftast inte behandlats historiskt. De har utgjort en del av 
vad Torsten Hägerstrand, i sin postumt utgivna sammanfattning av 
tidsgeografin Tillvaroväven, kallat den "förgivet-tagna" verkligheten 
- omständigheter och strukturer som vi av olika skäl är blinda för. 
Detta är alltså en perspektivfråga. Socialhistorien har ägnat familje
strukturerna stor uppmärksamhet; vetenskapshistorien har inte gjort 
det eftersom de har uppfattas som en självklar del av miljön som inte 
har direkt betydelse för den tekniska, teoretiska och offentligt organi
serade vetenskapen. En vetenskapshistorisk forskning som fokuserar 
på de stora genombrotten eller på vetenskapens roll i militära, indu
striella och politiska sammanhang har inte intresserat sig för den pri
vata sfärens betydelse för kunskapsproduktionen. Detta har i viss mån 
ändrats med genusforskningens insteg inom vetenskapshistorien där 
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vi felaktigt tar för given, måste analyseras med samma skärpa som de 
stora kontroverserna och genombrotten. Detta innebär också att vi får 
rikta det analytiska sökarljuset mot nya och ibland oväntade håll. 

Rum och plats i vetenskapen 

Här kommer jag - mer i essäform än med full vetenskaplig utstyrsel 
- att diskutera ett område som exemplifierar den vardagliga veten
skapliga reproduktionen, nämligen den ve tenskapliga familjen. Mitt 
exempel är familjen Ångström som jag tidigare har behandlat i boken 
Det öppna laboratoriet. Sedan dess har jag fått tillgång till den ganska 
omfattande självbiografi som Helene Ångström (Pilo) (1849-1943) 
skrev på 1920-talet och som bevarats i manuskriptform och renskri
vits av en släkting. Den används här för att ge en rikare bild av en av 
de centrala vetenskapliga famiijerna i Sverige under 1800-talet och 
det tidiga 1900-talet. ' 7 Analytiskt använder jag några begrepp (tra
jektoria, kontinuant, projekt) från tidsgeografin, en forskningsinrikt
ning som haft föga inflytande inom vetenskapshistorien men som är 
användbar för mina syften eftersom den är skapad för att analysera 
relationer över tid och rum. 

Att vetenskapshistoriker studerar förändring över tid kan synas 
ajälvklart men så är inte fallet. Kunskapssociologins fokusering på fall
studier har lett till att historisk forskning ofta hamnat i det synkrona 
snarare än det diakrona facket. Man har också, i likhet med mycken 
annan humanistisk forskning, varit skeptisk till stora berättelser och 
liknande. Tidsgeografin möjliggör en ny typ av förståelse för sådana 
klassiska vetenskapshistoriska problemställningar som hur vetenskap
lig skolbildning går till, eller hur vetenskapliga organisationer fung
erar över längre perioder. Här finns inte plats att diskutera sådant på 
ett utförligt sätt men förhoppningsvis ska möjligheten att göra det 

framgå. 
Det rumsliga perspektivet inom vetenskapshistorien är någorlunda 

etablerat genom i första hand studier av laboratoriearkitektur och 
organisation ( och i viss mån av fältvetenskap). Det är användbart för 
att analysera det dynamiska samspelet mellan forskarnas, kunskapens 
och teknikens rörlighet i rummet och det samtidiga behovet av stabi
litet och kontinuitet. Naturvetenskapen har sedan länge präglats av 
å ena sidan stor rörlighet (konferenser och möten, studie- och forsk-
17. Citat bygger alltså på denna renskrift. Jag har inte gjon markeringar av lclskrivningar och 
sådant - texten redovisas exakt som <len föreligger i rcnskriftcn. 
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Sven Wiclmalm 

V E T ENS KA PE N UPP MÄ R K S A MMA S främst i samband med spektaku
lära kunskapsmässiga eller tekniska genombrott eller i samband med 
kontroverser, antingen dessa handlar om motstridiga vetenskapliga 
tolkningar eller olika typer av så kallad oredlighet. Vetenskapens fram
steg förknippas i media men också inom vetenskapshistorisk forsk
ning och självklart inom själva vetenskapen med särskilt framgångs
rika individer; på samma sätt kopplas missbruk av forskning gärna 
till enskilda skurkar. Dagens forskningspolitik bär syn för sägen: där 
uppmuntras särskilt kraftfulla vetenskapliga ledare med mer resurser, 
vilket man hoppas ska leda till nya viktiga och kanske kommersiali
serbara genombrott, medan starka sanktioner införs mot dem som 
ertappas med n ågon form av ohederligt beteende. Vetenskapssociolo
giskt inspirerad vetenskapshistorisk forskning betonar kontroversens 
betydelse för den vetenskapliga utvecklingen. I båda fallen ställs de 
extraordinära individerna och händelserna i centrum. 

Men det finns andra angreppssätt för att analysera vetenskapen. 
Vetenskapshistorikern Anders Lundgren har använt begreppet "var
dagsvete nskap" för att beteckna den normala och odramatiska forsk
ning som ständigt pågår men som ändå kan leda till viktiga genom
brott. J ag vill här på liknande sätt lyfta fram vetenskapens reproduktiva 
aspekter - den vardagliga tekniska, sociala och organisatoriska verk
samhe t som e tablerar, upprätthåller och sprider likartade former av 
forskning över både tid och rum. Sådana sidor hos vetenskapen har 
få tt liten uppmärksamhet inom den kunskapssociologiskt inriktade 
vetenskapshistoriska forskningen, inom forskningspolitiken eller i 
media. Men just kunskapssociologin har ju lärt oss att vetenskapen 
inte e tableras, upprätthålls och sprids av "naturliga" orsaker. Slutsat
sen måste bli att de t sociala och kulturella "arbete" som behövs för att 
skapa det vi har kommit att uppfatta som en vetenskaplig vardag, som 
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dokumenterat delar av sitt vardagsliv, och kopplat detta till de miljö
frågor som diskuterades under prqjektet, som avfallshantering, och 
föroreningar. 

Syftet med prqjektet som jag beskrivit här var att dokumentera var
dagslivet med fokus på miljöfrågor, och fungera som ett stöd för delta
gande, precis som det stakats ut i målet om hållbar utveckling. Genom 
projektet nåddes det akademiska delmålet att samla material om hur 
relationen mellan människor och miljö uppfattas, samt hur miljön kan 
visualiseras. De deltagande ungdomarna har framför allt dokumente
rat och tagit fotografier av miljörelaterade problem i sitt bostadsom
råde. Ett genomgående tema i fotografierna och bildtexterna är att 
"ingen gör något" för miljön. Hur ett fotografi ska tolkas av åskådarna 
kan fotografen aldrig bestämma. Man kan bara ha för avsikt att väcka 
till reflektion och diskussion, precis som de socialt engagerade foto
graferna som nämndes i inledningen försökt göra. Projektets delmål 
att skapa en diskussion om lösningar på de nämnda miljöproblemen 
berördes inte i samma utsträckning som dokumentationen, och bör 
därför bearbetas ytterligare. En vidare diskussion skulle också kunna 
föras om hur negativa bilder (som miljöproblem) från ett stigmatise
rat område riskerar att förstärka iden om att problemen är isolerade 
till just de människor som bor där, snarare än resultatet av ett samspel 
mellan detta område och det omgivande samhället. Fotoutställningen 
bör således följas upp med en diskussion om både ansvar för situatio
nen och lösningar på problemen. 
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"Det här är mitt bostadsområde, här slänger folk 

sopor. Jag tycker inte att det är bra eftersom det 

finns många barn som leker vid de här containrar

na, och det finns också en fotbollsplan vid sidan/' 

Foto: Marcos Paredes (2009} 

T.h. "Stillastående vatten, folk som ger sig av, 

inte ens hunden tycker om denna miljö, den här 

verkligheten. Ett ensamt barn som inte har lust all 

leka." Foto: Romina Amarilla (2009) 

ofta beskrev att "ingen gör något" för miljön. Det framkom särskilt i 
de bildtexter som ungdomarna skrev till de bilder de valde ut till den 
fotoutställning som vi sammanställde . 

Under projektets gång har deltagarna tagit mellan 1 50 och 200 

fotografier. Mot slutet fick de i samarbete med fotolärarna och mig 
välja ut 3-5 fotografier och förklara varför de valt just dessa. Delta
garna skrev själva en kort beskrivning som monterats ihop med foto
grafiet och som fungerar som bildtext i den fotoutställning som blev 
ett av resultaten från projektet. Bildtexterna har inte korrigerats även 
om de innehåller felaktig miljöinformation. Anledningen till detta 
är att jag ansett att det är viktigt att visa att miljöfrågor kan vara kom
plexa och svåra att förstå. Detta är viktigt att poängtera eftersom det 
finns en risk med detta att deltagarna framställs som inkompetenta. 
Den felaktiga informationen ska snarare ses som e tt exempel på att 
den kommunicerats på ett otillräckligt sätt. Min ambition har varit 
att fotoutställningen ska lyckas bidra till en vidare diskussion om vad 
miljöproblem kan vara, och vilken roll som fotografier och visualise
ringar kan spela för hur de förstås. Via fotografierna har ungdomarna 
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teras. En generell ide bland deltagarna var att det är mer kraftfulll att 
använda katastrofer i kampanjer av denna typ, än exempelvis bilder 
på vilka vardagliga aktiviteter som kan göras för att försöka förändra 
miljöproblemen. Under 2009 hade Buenos Aires kommun en kam
panj till exempel, där en hand avbildades som släckte lyset, och höjde 
temperaturen på luftkonditioneringen till 24 grader osv. Denna 
uppfattades som mindre effektiv än en kampanj som WWF bedrivit 
under samma tid som avbildar en svår översvämning med människor 
som vadar upp till midjan i vatten, och med uppmaningen att rädda 
planeten genom att stänga av all el under det internationella evene
manget "Earth hour". Vi gjorde dessutom en liknande övning där vi 
analyserade och diskuterade hur människor framställs i kampanjer 
med syfte att mobilisera befolkningen. Deltagarna fick resonera om 
vilka associationer bilderna gav dem. En bild som vi analyserade hade 
tidigare använts av en organisation i Sverige, som visar ett undernärt 
barn i motljus som vägs på en våg som hänger från taket. Bilderna 
väckte bland annat diskussioner om människorna framställdes som 
offer eller aktörer, och värdet att visa "hur verkligheten ser ut". Denna 
aktivitet hade också som syfte att diskutera vilket ansvar fotografen har 
för dem som fotograferas, och olika etiska implikationer. 

I projektet använde vi oss också av olika konstnärer som inkorpo
rerat återvinning och miljöfrågor i sina verk, som den argentinske 
konstnären Antonio Berni, och den amerikanske konstnären Chris 
Jordan som genomfört ett projekt med namnet "Running the Num
bers", som handlar om masskonsumtion, där abstrakta mönster vid en 
närmare granskning innehåller tusentals mobiltelefone1~ flygavgaser 
och plastmuggar. 

Frågan om huruvida miljöfrågor är relevanta för fattiga och socialt 
marginaliserade människor lyftes vid ett flertal tillfällen under pr~jek
tets gång. I miljörättvisestudier är det naturliga svaret ja. Men om del
tagarna bara hade blivit exponerade för olika problem och risker, som 
ökade antal dödsfall i cancer, så hade deras handlingskompetens inte 
förstärkts. Genom att bjuda in miljöaktivister som fick berätta om sitt 
arbete, och genom studiebesöken till platser där argentinska medbor
gare kämpar mot miljöförstöring försökte jag bidra t.i11 att stärka del
tagarnas intresse för miljöfrågor och ge ideer till hur problemen kan 
lösas. Via diskussioner om vems ansvar miljöproblemen och lösning
arna är försökte vi komma undan att lägga ansvaret på deltagarna. 
Ett bestående intryck av projektet var att de deltagande ungdomarna 
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vi passera blockeringen, och några representanter guidade oss över 
bron för att visa vad de protesterar mot, och vad de såg för tecken på 
miljöförstöring. 

Ett andra studiebesök tog oss till Laguna de Rocha där en miljö
grupp arbetar för att vattendraget ska bli naturreservat istället för 
industriområde. Trots att föroreningar av vattendragen i Buenos Aires 
har en lång historia, särskilt med tanke på de många garverierna och 
annan industriell verksamhet (Brailovsky & Foguelman 2007), var det 
först under de senaste årtiondena som de kom att ses som sociala pro
blem till följd av medborgarförsamlingar och NGOs arbete (Bouzo 
201 o). Under studiebesöket guidades deltagarna genom området av 
en biolog som pekade u t olika växter, och lät dem titta på fåglar med 
kikare. 

En tredje studieresa genomfördes till det ekologiska reservatet 
som ligger i nära anslutning till centrala Buenos Aires. Denna resa 
var något annorlunda eftersom vi inte hade någon guide. Deltagarna 
fotograferades av två professionella fotografer, och närmare 3 ooo 
foton togs till en animerad kortfilm på temat nedskräpning. Manuset 
till kortfilmen skrevs av fotolärarna i ph 15. 

Att bygga kunskap tillsammans 

De flesta fotolektionerna med ungdomarna planerades runt gruppro
jekt där deltagarna genomförde aktiviteter som de sedan presente
rade och diskuterade med varandra, fotolärarna och mig. Vid det 
första tillfället diskuterade vi begreppen natur och miljö för att kunna 
lyfta fram och resonera om människors roll och ansvar. Åtskillnaden 
mellan de två begreppen diskuteras vanligen i de akademiska ämnena 
miljöhistoria och vetenskapsfilosofi. Det var ett sätt för mig att koppla 
in mina egna akademiska erfarenheter i projektet. För den uppgif
ten använde vi tidskrifter och resemagasin för att hitta exempel på 
vad som kunde representera natur och vad som kunde representera 
miljö. Efter att de klippt ut några exempel på varje fick de beskriva 
och diskutera med varandra. Slutsatsen blev att det var svårt att göra 
någon tydlig åtskillnad mellan natur och miljö. Men diskussionen 
kom in på människans roll för hur natur och miljö ser ut. 

Genom projektet analyserade vi också olika offentliga miljökam
panjer som myndigheter och NGOs visat i Argentina och Sverige. Syf
tet var att kritiskt granska hur miljöproblem och lösningar represen-
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"Vi åkte till bron som skiljer Argentina och Uruguay åt där det välkända pappersbruket ligger som vi foto
graferade, många ungdomar slängde sig på marken för att hitta sin egen vinkel, vi kunde se den förore

nade floden och fiskarna som försökte hitta sätt att överleva." Foto: Facundo Reyes (2010) 

Resor tillsammans 

Under projektet med att engagera ungdomarna som miljöfotografer 
genomförde vi tre studieresor. Det var en strategi för att göra delta
garna familjära med lokala och nationella miljöfrågor. Studiebesöken 
gav dem också en kontrast till deras eget bostadsområde. Ett fall som 
vanligtvis lyfts fram som det som väckte en n ationell miljömedvetenhet 
i Argentina var motståndet mot byggandet av det finska pappersbru
ket Botnia på den uruguayanska sidan av Uruguayfloden i början på 
2000-talet. Byggnationen av pappersbruket mobiliserade invånarna 
i den lilla argentinska turiststaden Gualegauych{1, som ligger på den 
andra sidan floden, mot den förväntade föroreningen. Medborgar
församlingen blockerade under närmare fyra år den internationella 
bron San Martin som annars förenar de två länderna. När vi genom
förde studieresan väntade församlingen på domslutet från den Inter
nationella domstolen i Haag, där fallet utretts sedan 2007 till följd 
av konflikten. När domen föll i juni 2010 och sa att det inte gick att 
bevisa att pappersbruket förorenar vattnet, beslutade församlingen 
att häva blockeringen även om de fortsätter att göra motstånd mot 
pappersbruket. Under studiebesöket som skedde i bö1jan av 2010 fick 
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"Det här är ett foto av min mamma som gör piroger för att sälja. Hon gör degen och vid sidan om henne 

hänger kablar, och det verkar inte bra, för elektriciteten kan skada henne om de rör henne. Kablar skadar 

också miljön." Foto: M ilagros Zelaya (2009) 

som de använder i sin mobilisering mot företaget som installerat led
ningarna. I sin presentation visade hon även en dokumentär som en 
annan medborgarförsamling producerat som heter "Dåligt ljus/ dålig 
el" [Mala luz]. Dokumentären ledde till diskussioner i gruppen om 
hur våld och sociala problem framställs, och om det finns några frågor 
som inte bör visas. På frågan om vilken roll Maria ansåg att konst och 
fotografi har i deras arbete svarade hon att de är mycket viktiga i mobi
liseringen , och deltagarna påpekade att det fanns ett flertal konst
former som utnyttjats i dokumentären som politiska väggmålningar, 
graffiti och musik. 

En annan aktivitet som genomfördes var att låta deltagarna göra 
fotocollage för att kunna diskutera hur människans miljöpåverkan 
representeras. De fokuserade särskilt på hälsoaspekter, rökning och 
vattenfrågor. 15-årige Marcos gav en poetisk beskrivning av sitt col
lage. Han sa: "Vad jag tänkte var att en fjäril bara lever en dag, och 
den måste se allt som vi människor gör. Det är anledningen till att jag 
använde en bild på människor som hugger ned träd, och under dem 
några fiskar som symboliserar översvämningar som beror på skogs
skövlingen." 



KARIN SK IL L 

Aktiviteter i projektet med ph 15 
Genom projektet med ph 15 genomförde vi både fotografiska och 
miljörelaterade aktivite ter, och det har på så sätt handlat både om 
estetik och det specifika temat miljö. Deltagarna har också diskuterat 
hur bilder kan användas för att skapa intresse för miljöfrågor, och vad 
som gör ett fotografi bra. Evald skriver att det är viktigt att analysera 
och diskutera andras bilder och att kapaciteten att analysera stärks om 
man diskuterar vad bilder kommunicerar. På så sätt kan man lära sig 
att förstå den visuella retoriken (2001). 

Med målet att diskutera relevanta miljöfrågor med deltagarna, som 
kommer från ett marginaliserat område, och ett nationellt annor
lunda sammanhang än j ag, bjöd vi in lokala miljöaktivister som kunde 
berätta om sitt engagemang. Den första att besöka vårt projekt var 
Maria Elena Visco som är medlem i rörelsen "Grannar mot elektro
magnetiska föroreningar". De är verksamma i en föror t till Buenos 
Aires. Maria berättade om hur hon kom att engagera sig mot högspän
ningsledningar, hur de arbetar, och hur hon och de andra medlem
marna dokumenterat alla fall av cancer och cancerrelaterade dödsfall 
i sitt bostadsområde, och sedan sammanställt en karta som visar hur 
dessa hänger samman med de ledningar som installerats utan fullgott 
skydd genom deras område. Kartan fungerar som en visualisering 

Collage: Marcos Paredes. 
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Säger en bild mer än tusen ord? 

Foton och bilder är delar av vårt vardagsliv. Vissa säger till och med 
att vi lever i en visuell kultur (Ewald 2001). För att kunna delta i sam
hälleliga processer är det viktigt att lära sig att tolka och analysera 
den mångfald av visuella intryck som vi omges av i vårt vardagliga liv 
(Ewald 2001). Det handlar om att avkoda de kulturella meddelanden 
som reklam, informationskampanjer, nyhetsinslag och andra visuella 
representationer bär med sig. Detta gäller även vad vi anser som miljö
problem, och vilka arter som är värda a tt skydda. Karismatiska arter 
som björnar, pandor och färgglada fåglar är vanligare i miljömobi
lisering än bakterier och svampar som är lika viktiga för den biolo
giska mångfalden (Barney et al. 2005). Ibland hotar dessa karisma
tiska arter människors överlevnad, sett ur ett miljörättviseperspektiv 
(Vivanco 2002). Medan olika djurarter är vanliga i mobiliseringen 
bland de internationella miljöorganisationerna som Greenpeace och 
WWF, tenderar de progressiva miljöorganisationerna i Argentina att 
fokusera på hälsoaspekter på miljöproblem, och de använder inte säl
lan dödskallar som symboler i miljöinformation. 

Genom att göra problem "synliga" försöker aktörer att skapa 
respons hos åskådare och övertyga andra om att arbeta för föreslagna 
lösningar och för att förändra situationen (Stange 1989). Det är 
trots allt viktigt att uppmärksamma att fotografier och visualiseringar 
inte automatiskt leder till några lösningar, eller påverkar åskådaren 
i väntad riktning, men de kan stimulerar till givande diskussioner i 
forskningsprojekt (Skill 2008). I det projektet som här beskrivs doku
menterade de unga deltagarna sin stadsdel, vad de ansåg vara miljö
problem, och vad som var värt att skydda. 

Wendy Ewald som har arbetat med foto bland barn under decen
nier, skriver att fotoessäer var ett sätt att låta barn berätta med egna 
ord om vad de ser och erfar, och att fotografierna fungerar som en 
utgångspunkt för diskussioner ( 2001). Hon är också av uppfattningen 
att fotografier och skrivande stödjer varandra eftersom de båda är 
former av skrivkunnighet (literacy på engelska). En liknande ansats 
användes i projektet med ph 15 genom att låta deltagarna analysera 
visuella miljökampanjer, och sedan skriva bildtexter till de fotografier 
som de valt ut. Aktiviteterna som vi genomförde beskrivs närmare i 
det följande stycket. 



KARIN SJ(JJ.J. 

i bilder av exempelvis miljöproblem. En annan relevant fråga gäller 
kunskap, och hur människor lär sig eller förstår att de har en negativ 
miljöpåverkan, och/eller påverkas negativt av miljön. För att något 
ska anses som ett miljöproblem måste det finnas människor som ger 
det uppmärksamhet, eller kommunicerar det som ett miljöproblem 
eller som förändringar i naturen (Meadowcroft 2002; Macnaghten & 

Urry 1998). Miljöproblem är därmed inte givna utan definierade av 
mänskliga aktörer . 

. -----
"På det här fotot , bakom Sankte Expedito, står ett träd som vi kallar 'skalat', det finns ett hus med många 
blommor men de skadas av föroreningar, folk är rädda att vattnet ska ta slut, och på grund av det så 

anförtror de sig till helgon eller gud." Foto: Juan Sosa (2009) 
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tet, kreativitet och aktörskap som de kan ge uttryck för bland annat 
genom sina fotografier. 

Att visualisera relationen mellan 
människor och miijö 

Iden att försöka öka miljömedvetenheten genom fotografi är inte 
helt ny, så som jag diskuterade i inledningen. En dramatisk bild är 
ofta förväntad att väcka intresse och därigenom kunna påverka vår 
uppfattning om det som avbildas, som miljöproblem eller fattigdom. 
Min studie av fotografiets kraft i just miljöfrågan tar sin utgångspunkt 
i teorier om miljökommunikation och miljörättvisa. Båda dessa fält 
strävar efter att konkretisera och förankra det breda globala målet 
om hållbar utveckling (Agenda 2 1 1993). Brett medborgerligt delta
gande är ett av målen inom denna policy, och för att nå det sägs det att 
miljöutbildning är nödvändig (Depoe & Delicat 2004; Fischer 2003). 

Det är bakgrunden till att FN utropade ett årtionde för Lärande för 
h ållbar utveckling 2004. 

Miljörättvisa kopplar ihop ansvaret för och rätten till en trygg miljö 
(Agyeman et al. 2003; Pezzullo 2001). Miljörättvisa efterfrågas när 
det förekommer "malfunctions in the political, economic andjudicial 
systems, which leads the population to feel that it is not given conside
rations in the decisions about actions that could have environmental 
impact" (Reboratti 2008). Det är därmed ett fält som länkar samman 
akademiska studier av social rättvisa och miljö, med politiskt föränd
ringsarbete. Rättviseaspekten berör motstridiga uppfattningar om hur 
naturresurserna bör användas, hanteras och distribueras, och män
niskornas relation till naturen (Carruthers 2008). Det senare berör 
uppenbarligen makt och politik. Miljörättvisa uppmärksammar hur 
skapandet och upplevelserna av miljöproblem och risker kan skilja 
mellan olika sociala grupper. 

Ett annat område som inspirerade projektet var den pedagogiska 
utmaningen som finns i att visualisera och göra miljöfrågor och risker 
förståeliga (Palm 2006). Analyser av arbetet med att tolka och över
sätta miljöproblem och r isker kallas miljökommunikation. Det invol
verar förhandlingar, tolkningar och förståelsen av ansvar för miljön, 
inklusive skyldigheter. Genom att fokusera på miljökommunikation 
blir det möjligt att undersöka vilka medel som används för att övertyga 
människor om att vi ska värna om miljön, och vad som ska innefattas 
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Aires, med ungdomar från fotoorganisationen ph 15. Majoriteten av 
ungdomarna kommer från ett socialt marginaliserat område som kall
las Ciudad oculta, vilket betyder den dolda staden på spanska. Temat 
för vårt projekt var miljö, och specifikt möjligheten att visualisera rela
tionen mellan människor och miljö. 

Mitt syfte här är att diskutera visualisering som ett verktyg i del
tagande forskning, där deltagarna aktivt bidrar till att producera 
materialet som i sig utgör grunden för forskningen. Projektet anslöt 
härmed till ambitionen att skapa samhällsrelevant kunskap, genom 
att involvera deltagarna i att kritiskt granska samhället genom forsk
ningsprocessen. Jag utformade mitt projekt i förhållande till denna 
tradition. För mig betyder det att kunskapen som produceras tillsam
mans även tillämpas och används, och a tt vi därigenom uppmärksam
mar d en gemensamma kunskapsproduktionen (Escobar 2008). 

Mitt första möte med ph 15 
Det var i min roll som miljöforskare som jag först träffade fotoorgani
sationen ph 15 på det internationella arrangemanget Earth Day, som 
ordnades för första gången i Buenos Aires 2008. De hade ett informa
tionsstånd som fick min uppmärksamhet. Sedan dess grundande 2001 
har ph 15 arbetat för att stärka deltagarnas möjligheter att uttrycka sig 
via fotografi, med övertygelsen att konst kan användas som ett verk
tyg för social förändring. Tanken om att kunna öka medvetenheten 
och bidra till förändring genom visualiseringar knyter samman ph 15s 
arbete med miljörörelsen som ofta arbetar på detta sätt. 

Sammanlagt deltog närmare 20 ungdomar i projektet under dess 
olika delar, men den fotoutställning som vi nu har producerat till
sammans har sammanställts av de tio mest aktiva ungdomarna som 
deltog under hela projektet. En viktig del av projektet var att doku
mentera situationen i deras stadsdel, Ciudad oculta, där maj orite ten 
av deltagarna bor. Namnet Ciudad oculta fick stadsdelen i samband 
med fotbolls VM 1978 då den regerande diktaturen försökte dölja 
fattigdomen för besökare och åskådare genom att bygga en mur runt 
den. Muren har rivits men namne t på området består. Utifrån betrak
tas Ciudad oculta som ett slumområd e. För att förstå ungdomarna 
som deltar i projektet är det viktigt att uppmärksamma spänningen 
mellan att deras bostadsområde ses som slum, det sociala stigma som 
de boende känner från det omgivande samhället, och deras kapaci-
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Reflektioner kring ett fotografiskt 
miljöprojekt i Buenos Aires 

Karin Skilt 

FOTOGRAFI HAR ANVÄNTS AV MÅNGA förattförsökaskapadebatt 
om sociala förhållanden och för att bidra till reformer. Den danske 
journalisten Jacob Riis som invandrade till New York i slutet på 1800-
talet är ett av de tidigare exemplen (Stange 1989; Koobak 2009). Han 
dokumenterade livet i slummen i den amerikanska metropolen. Socio
logen och fotografen Lewis Hine dokumenterade på ett liknande sätt 
barnarbete och anses ha bidragit till förändringar i den amerikanska 
arbetslagstiftningen genom sina verk (Smith-Shank 2003), medan 
den brasilianske fotografen Sebastiäo Salgado fått stor uppmärksam
het för sina fotografier av migration och arbetare under senare decen
nier. Att synliggöra och visa på möjligheter till förändring är en kärn
punkt i Kajsa Ellegårds forskning och något som hon spridit bland oss 
som varit verksamma i hennes närhet. H är vill jag visa hur andra bilder 
än de tidsgeografiska kan användas för att dokumentera vardagslivet 
och fungera som stöd för deltagande. 

Sociologen Hine var en föregångare för hur visualiseringar kan 
användas av socialt och politiskt engagerade forskare. I det här kapit
let låter jag honom fungera som en introduktion till den diskussion 
jag ska föra om visualiseringar av miljöfrågor, och till reflektioner om 
ett specifikt projekt som genomförts i Buenos Aires tillsammans med 
ungdomsorganisationen ph 15. Projektet utformades med bas i de 
akademiska fälten miljökommunikation och miljörättvisa, och inspi
rerades av deltagande aktionsforskning i linje med Fals Bordas ambi
tioner ( 1987). 

Det jag ska diskutera specifikt i denna text är något som kommit att 
kallas socialt förändringsfotografi. Det handlar om att med kamerans 
hjälp visa upp hur något är eller förhåller sig, för att på så sätt kunna 
väcka ett intresse för sociala frågor. Det specifika fallet handlar om ett 
fotografiskt projekt som vi genomförde under fem månader i Buenos 
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trala utmaningarna som då lyftes fram kring kunskapssystemct, inklu
sive det innovat.ionssystcm som de senaste åren alltmer såväl på svensk 
som EU-nivå markerats som starkt sammanhängande med kunskaps
generationens övriga processer. Här har också kunskapstradcringens 
uppgifter (dvs. utbildningen) lyfts fram i samspel med de två andra 
arbetsformerna genom betoningen av den s.k. "kunskapstriangeln", 
forskning-innovation-utbildning (se Svenska EU-ordförandeskapet 
~wog). Detta gjordes senast under det. svenska ordförandeskapet i 
EU och som en uppmuntran till det europeiska systemet att utnyttja 
denna bredare ansats som ett samlat grepp inför framtiden. 

Sammanhållenheten i den bredare synen på vad som behöver göras 
inbegriper också innehållsligt markeringen av att vi i Europa måste 
skapa egna och innovativa former för att hantera de stora globala 
utmaningarna-för ett Europa i en alltmer globaliserad värld (Svenska 
ordförandeskapet, 2009; EU 2025 foresight). De utmaningar som här 
aktualiseras gäller inte minst hållbarhetsfrågor ("sustainable develop
ment") kring klimat och miljö, demografiska förändringar inklusive 
migrationsmönster och den ekonomiska utvecklingens dynamik. Allt 
detta är klassisk terräng för geograferna och dess kusiner, men skalan 
har gått upp och de konceptuella ansatserna, inte minst de som har 
att göra med komplexa system, och nivån på det beslutssyste1n som 
skall använda kunskapen, har alla förändrats med stor fart och kraft. 
Det nya kunskapssystemet i vardande måste riggas med detta i åtanke. 
Här kan kanske geograferna och deras kusiner komma med intres
santa bidrag, men samtidigt kräver situationen att man lyfter sig upp 
ur de gamla stövlarna och möter de nya kraven på ett sätt som matchar 
anspråken och behoven tidsmässigt, konceptuellt, och institutionellt 
och i relation till beslutsfattande på de relevanta nivåer som det här är 

fråga om. 
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planet - de som uppträder som nya typer av "fundamentala proces
ser" som "emergenta fenomen" på systemnivån). Exempel på fena~ 
men som aktualiseras inom ett sådant tankeparadigm finns inte minst 
inom teorin för dynamiken hos ekosystem och ännu mer rörande sys
tem i sammansmältningen av natur och samhällssystem, exempelvis 
rörande "resilience"-fenomen. Vi är här tillbaka till frågor som i hög 
grad aktualiseras inom frontvågen av teorin för komplexa system med 
betoning på icke-linearitet, överraskningar_, bifurkationer i den topo
logiska strukturen och transformationsförlopp i en terräng karakteri
serad av kaotiska förlopp och som därmed ger mycket litet utrymme 
för mer traditionell "prediktion". Detta kopplar sedan ofta till frågor 
som har att göra med "beslut under osäkerhet". 

Det är inte alls överraskande att dessa former för kunskapspro
duktion ofta inte alls passar de mer traditionella akademiska institu
tionella former som utvecklades i en annan tid, med andra typer av 
problem och med mycket mindre kapacitet, organisatoriskt eller kon
ceptuellt, att ta sig an de nya "stora" problemen som nu aktualiseras. 
Det kan gälla energifrågans pockande på olika lösningar; det kan gälla 
olika former av miUöproblem, de nya stora städernas vidareutveckling 
på en hållbarhctsgrund eller hanteringen av orsaker och behandling 
av sociala konvulsioner av olika slag. 

En tidig institutionell form i det svenska akademiska landskapet 
som försökt strukturera sig efter de gradvis ökande nya anspråken är 
naturligtvis TEMA i Linköping med sin relativt tidiga start med ansat
ser som haft denna typ av utmaningar i åtanke. Men många av de nya 
stora "hangarfartygen" i den svenska forskningsvärlden, finansierade 
av exempelvis stiftelser som MISTRA eller Strategiska forskningsstif
telsen, kring stora och komplexa frågor - och på senare tid även de 
stora riktade strategiska satsningarna som öppnats för nationellt prio
riterade frågor ( exempelvis klimatfrågan, set.ex. det nordiska statsmi
nisterinitiativet: i denna fråga) - med de sedvanliga forskningsråden 
inblandade, men med nya riktade regeringsmedel som bas, visar på 
ett vidgat bruk av ansatser av den typ s01n pekats på ovan, inklusive 
dess krav på institutionella nyskapelser i den akademiska terrängen. 
I en tidig fas av diskussion under sent 1989 och tidigt go-t:al fördes 
denna diskussion i termer av Mode 1 mot Mode 2 av forskare om kun
skapsproduktionens system som Michael Gibbons (1994) och Helga 
Nowotny m.fl. (2oc.n) Även om den specifika institutionella debatten 
har gått vidare sedan dess i både ett varv och två, så kvarstår de cen-
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rade kunskapsdomäner och som kan bära obekväma stora frågor, ofta 
i anslutning till samhälleliga beslutssituationer. Det är då som graden 
av den behövda integrationen och sammansmältningen av de ingå
ende kunskapsdelarna - eller kunskapsdomänerna - sätter kraven på 
vilken typ av ansats som behövs med denna inriktning. Med en mer 
modest hållning till integrationen kanske det räcker med en mångve
tenskaplig ansats där rimliga delbitar kan ge ett slags kalejdoskopiskt 
snap-shot som totalbild. Med högre grad av krav på integrationen så 
behövs något som inte bara gränslar de olika kunskapsbitarna, utan 
som också gradvis smälter samman elementen genom en förlängd 
och medveten kunskapsprocess - ofta relaterad till ett visst problem. 
Det är då smn de interdisicplinära ansatserna blir nödvändiga. När 
kunskapsobjekten ytterligare vrenskas och inte så sällan även inbe
gripervärdekonflikter eller paradigmkonfrontationer så kan rörelsen 
till trans-disciplinella integrativa ansatser vara lovande och lockande. 
Vad vi alltså talar om är ett spektrum av kunskapsintegrcrande ansat
ser och där valet av metodformen får väljas efter graden av helhetlig 

integrativ ambition. 
I förhållande till frågan om geograferna och deras kusiner så bety

der detta att i alla de delar som aktualiserar djup kunskapsintegra
tion och med kunskapsbaser som kräver breda territorier så kan inte 
geografin själv tillhandahålla hela basen. I själva verket blir det fråga 
om minst den utvidgade konceptuella familjens gemensamma mobi
lisering som nyckel till möjligheten att sätta i sjön tillräckligt relevanta 
fartygsskrov för att bära den helhetliga a1nbitionen över större och 
krabba vatten med farliga vågor och försåtliga underströmmar. Och 
här blir geograferna bara en av många i familjen - om än väl uppö
vade och erfarna av likartade tidigare anspråk. Det är dessutom så att 
en del av den nya metodarsenalen måste hämtas in från annat håll. 

Att strategin kring ansatser för integrativ kunskapsproduktion inte 
är oon1tvistad visar sig fortlöpande i den oförlösta frågan om det ändå 
inte ytterst är summan av delarna som tillhandahåller den djupare 
kunskapsbasen och att det integrativa egentligen är en finalputs på 
det nästan färdiga huset och av relativt ytlig art när väl de bärande 
momenten redan finns på plats med grund, väggar och tak. Den mot
satta hållningen utgår från att det finns fenomen som inte är sum
man av delarnas fenomen, utan uppstår på den systemiska helhet
lighetens nivå Uämför nobelpristagaren Prigogines hållning kring 
frågor av fenomen som uppträder fundamentalt på det systemiska 
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smälter samman till mer homogena, men inåt fortfarande skiktade, 
strukturer. (Detta känns också igen från naturgeografins traditionella 
studier med alla skivor av sediment som pressas ihop eller, på en ännu 
större skala, geologins studier av kontinentalplattornas förskjutningar 
in och över varandra - skapande både Alper och Himalayaberg). 

På samma sätt finns ofta de akademiska öarna oerhört nära var
andra och amalgamerande i varandras kanter där överlappen sker. 
Å andra sidan finns de polynesiska vattenviddernas riken, samman
bundna av djärva kanotfarare i små (men inte individuella farkoster) 
i form av kanotprojekt av sammanbindande art. På de stora vatteny
torna opererar numera också mycket stora "hangarfartyg" i form 
av stora internationella projekt som inte bara sätter människor på 
månen eller kartlägger det mänskliga genomet, utan som med andra 
kunskapsobjekt ändå försöker använda likartade managemodeller i 
kunskapsproduktionen också för traditionella eller semi-traditionella 
geograf-forskningsobjekt, fast nu uppskalade till global nivå. 

Mång-, tvär-, in ter- och 
transdisciplinell forskning 

De systemorienterade ansatserna och den holistiska ambitionen att 
försöka fånga något av den icke sönderdelade helhetens karaktär 
( "helheten som är större än summan av dess delar"-ansatsen) leder till 
anspråk på sättet att rigga till metodarsenalen. Det finns kanske idag 
ett slags trötthet som kommer krypande när frågor om tvärvetenskap 
kommer på tal. Men frågan är fortsatt viktig eftersom den står för 
förhållningssätt till hur det vetenskapliga arbetet kan och bör ord
nas ( och kanske finansieras). Och dessa förhållningssätt är inte alltid 
utsagda och olika former av maktkonkurrenser mellan skolbildningar 
döljer sig i språkbruken. 

Kärnfrågan när det gäller "tvärvetenskapen" är inte om det alltid är 
bättre eller sämre med en sådan ansats. Frågan måste ju relateras till 
den form av kunskap som efterfrågas. Speciellt om det är stora kom
plexa samhällsproblem som aktualiseras (t.ex. det globala klimatet, 
det åldrande Europa, eller den sårbara världsekonomin - dvs. det som 
just nu i EU-sammanhang efter det svenska EU-ordförandeskapet går 
under namnet "the grand challenges") så kommer system och helhets
frågorna direkt in i bilden. Och då finns behov av en typ av kunskaps
produktion som binder samman, och som gränslar tidigare separe-
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därför att allt utspelas i ett rumsligt sammanhang. Och lägger man till 
dynamiken (som Lidsdimensionen ger utrymme för), så har man allt 
som behövs. Och är det sedan så att kunskapso~jekten finns i gräns
snittet mellan nalur och samhälle så är det självklart - enligt denna 
hållning - att det är geograferna som håller med - och kanske bör 
hålla med - det relevanta integrativa kasinobordet i akademia för alla 

möjliga sådana typer av integrativa frågor. 
Att så inte behöver vara fallet visar -för exakt samma natur/sam

hälle objekt- att den integrativa impulsen kan komma från annat håll 
exempelvis från riskteori och/ eller med start i icke-linjär teori för sys
tem. Frågor kring komplexa system och med applikationer kring hur 
sådana kunskapsobjekt förhåller sig till påtvingade yttre förändrings
faktorer ( eller inre inkonsistenser etc.) och då i termer exempelvis av 
motståndskraft, förändringsplasticitet och transformationsberedskap 
är här högaktuella. U tveeklingen har på detta sätt gått vidare de sista 
årtiondena, dels med andra skalor på de fenomen som geograferna 
traditionellt sysslat med (dvs. ofta med ett regionalt fokus) eller den 
systemiska generalitet som "resilience"- eller "sustainability"-typerna 
av forskning nu lyfter fram. Detta gör dessa nya plattformar - exem
pelvis de som sysslar med komplexa system 1ned applikationer inom 
det breda miljöområdet - både till "kusiner" till geograferna, och 
också till konkurrenter om att hålla med kasinobordet för rader av 
intressenter av holistiskt orienterade aktörer med intresse för stora 

samhällsfrågor. 
Här har vi alltså mindre att göra med en arkipelag av sedan länge 

utstakade domäner (med geografin i mitten i geografernasvärldsbild), 
utan en starkt dynamisk utveckling med nya starka vulkanöar uppsti
gande från de konceptuella djupen och med spännande lockelser för 
många som i en tidigare tid kanske skulle känt sig bli kallade till geo
grafins tempelsalar. Men det är samma typ av sjömän och vandrande 
typer som rört sig in och ut och ibland åter till geografins hemö som 
nu befolkar dessa bredare territorier. Vad man får i åtanke är kanske 
ett de akademiska disciplinernas Polynesien. Poly-ja, på grund av plu
raliteten. Men också för de vida oceaniska ytorna emellan öarna som 
förbinds av snabba kanoter, förda av trendernas vindar och de ekono
miska forskningsprioriterande djuphavsströmmarnas krafter som ger 
möjlighet att befolka mycket stora domäner. Ibland kan öarna synas 
ligga så nära varandra att de som isflak på senvintern pressas upp över 
varandra i kustnära situationer och skapar berg av is-skivor som sedan 
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Detta gäller naturligtvis inte bara tids-rumsgeograferna utan även alla 
de andra som har dynamiken i förloppen för ögonen, exempelvis de 
som ägnar sig åt ekonomiska skeenden (ofta med regionalt nedslag) 
och varför inte demograferna som ju aldrig tyckt att e tt tidssnitt av 
den existerande befolkningen är annat än ett av många steg för att 
förstå dynamik och förlopp och därmed kunna komma åt drivkraf
ter och underliggande premisser. Det rumsliga förekommer inte bara 
som en yta utan också som ett tredimensionell t ramverk. Eller uttryckt 
med Hägerstrandska ord som inramningen i tre dimensioner av 'Jord
manteln" - ett tunt skikt (men ändå tredimensionellt lite ner i jorden 
- och dess geo-resurser - (geo-kusinernas domäner inklusive vattnet 
och dess uppträdandeformer) - men också uppåt inkluderande ett 
tunt men ändå voluminöst atmosfäriskt lager som en skådeplats för 
mycket, exempelvis viktiga delar av klimatdynamiken. Och då rör vi 
oss i ett annat av geografkusinernas territorier, här med naturveten
skapliga klangbottnar. 

Talar vi om det rumsligt spatiala som geografernas central domän 
och sen lägger till en hel del av samhällelig dynamik och ser detta ske 
inom ramen för ett sammanvävt system med aspekter såväl från natur 
som från samhälle/ människa så fångar vi nog en hel del av geografdo
mänens ambitionsområde. Men de t finns en tendens att i skala skära 
ut ett "mitt emellan-område" (meso) mitt emellan micro (för vem har 
hört talas om "molekylärbiologisk geografi") och makro (vem har 
h ört talas om "stratosfärisk geografi" eller "planetarisk geografi"?) 
(se Liljenström och Svedin, 2005). Det är därför som internationella 
forskningsprogram som IGBP (International Biosphere-Geospere 
program under ICSU) eller IHDP (International Human Dimensions 
program, som har en bredare bas än bara geografi, om än med starka 
geografintressen och medverkan) är bra exempel på kusinterritorier 
(se IGBP och IHDP). 

Systemintresset 

Men i dessa "kusin"territorier finns också en annan affinitet med 
geograferna representerad - systemintresset. Det är också något som 
geograferna själva anser djupt "geografiskt". Det finns till och med 
ett halvt underförstått ambitionsstråk att det egentligen är främst geo
grafidomänen som konceptuellt tillhandahåller den rimliga basen 
för allt slags integrerande (samhällsrelaterad) forskning- helt enkelt 
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hemmagänget det där suget att kanske en gång också blir sjöfarare 
över de akademiska haven - men inte just idag. 

Kusinernas territorier 

Hur ser då geografernas kusiners territorier ut? Det beror lite på vad 
man menar. Somliga av geograferna opererar redan i normaltillstån
det med plurala områdes-beteckningar. Man kan vara natwgeograf 
eller kultwgeograf. De t måste ju betyda något inne i föräldraboning
arnas hus. Några har en viss preferens för förbindelser åt det naturve
tenskapliga hållet. Andra har mer samhällsvetenskapliga preferenser. 
Andra åter ligger mer åt det humanistiska hållet, exempelvis de som 
ägnar sig åt hermeneutiken kring det egna ämnets egen idehistoria 
eller ligger nära samhällsförståelsefälten som socialantropologi eller 
sociologi. Mer sällan uppträder medicinska geografer, men tekniskt 

orienterade geografer finns det såväl bland dem som ägnar sitt liv åt 
stödteknologier exempelvis sofistikerade GIS system, med eller utan 
satelliter, datoriserade databaser för statistiska bearbetningar som 
genererar metrisk kunskap kring frågor om demografi, ekonomi, tek
nikdiffusion, innovationssystemens regionala uppträdande e tc. Men 
mest av allt är det den spatiala dimensionen som är det sammanhål
lande kittet för geograferna, medan deras applikationsområden kan 
vara hämtade från en vid krets av samhällsutmaningar kring ekono
misk utveckling, immigration och emigration, kunskapsdiffusion, 
energifrågor, managementlösningar på Volvo etc. Kort sagt det kan 
vara nästan vad som helst som rör sig i samhället. 

Geografernas kusiner finns då relativt nära dessa applikationsområ
den. Det kan vara de - som utan att vara geografer - ägnar sig åt mig
rations- och demografifrågor, administration av territoriella resurser, 
stadsplanering, regional utveckling, ekonomisk planering, eller inno
vationssystem. Kusinerna finns just i de områden som ofta är geogra
fernas applikationsområden. Mest av kusin affinitet finns nog hos dem 
i dessa applikationsområden som har en förståelse för det rumsligas 
betydelse. På något sätt är det det som knyter ihop den större famil
jen. Men exemplet med tidsgeografin, med koppling inte minst till 
Lundageografen (numera bortgångne) Torsten Hägerstrand visar att 
det inte alltid är den rumsliga dimensionen som håller samman, när 
det faktiskt också kan vara ett vidare rum - det tids/ rumsliga rummet 
- där också dynamiken och dess bivillkor intar en framträdande plats. 
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den nära akademiska släktens boningar i främmande länder: som 
postdoc, gästforskare, gästprofessor. Men hela Liden "inom famiUen". 
Strandhugg hos andras hemmaplaner, men ofta inte så långt bort. 

Men så finns det de som tidigt böijade röra sig ut i vidare cirklar 
- kanske till "kusinernas" territorier, med institutionella namnskyl
tar s01n ingen tänkt på att de fanns eller kunde konstrueras: TEMA 
kunde det stå på sådana, "den statliga utredningen om den regionala 
transportpolitikens anordnande" på andra, "regionalpolitiska nämn
den", "expertgruppen för regional utveckling" i kanslihuset på ytter
ligare andra. Eller skolöverstyrelsens utredning om geografi.ämnet i 
gymnasiet. Ett kommande och gående. För somliga en rörelse utåt 
från föräldraboningarna ( oberoende av var husen legat i det akade
miska Sverige - och ändå mycket av det välkända och hemmasinnade 
som omgivning) för att sedan kanske mer distinkt återvända efter ett 
par års exkursioner i "kusin-territorierna", men nu "hemåt". 

För ytterligare andra har rörelsen utåt blivit för gott, men med mer 
eller 1nindre goda minnen av ursprunget. Men alltid färgad av dess 
diskurs, dess sätt att se på världen, dess nätverk och dess osynliga men 
alltid starkt existerande oskrivna regler: vi och dom. Så gör vi här. 
Detta är "vår" metod med alla dess delgrenar och med alla sina allt
mer sofistikerade nivåer av applikation - från vaggan till graven skulle 
man kunna säga. Och för somliga av dem som blev kvar i hemmaterri
toriet - även av de stora hemmavarande -vetskapen om vad talesättet 
innebär att "ingen blir profet i sitt eget hemland". 

Så sker rörelserna inåt - som för de sent ankommande - och utåt 
för dem som gradvis eller språnb,vis lämnar uppväxtens landskap. Och 
så "sjöfararna": de som har sin hemmahamn kvar i någon form, men 
som kommer och går och färdas på de stora havsvidderna och där 
besöker de främmande hamnarna och får smak för andra maträt
ter och syner. Inte alltid förstår de hemmavarande de egendomliga 
skrönor som i sena nätter kan berättas av dessa flygande holländare. 
Men rnan ler artigt intresserat åt deras berättelser och lyssnar till den 
främmande klangen i historierna innan vardagen kallar igen för att 
hålla hemmaborgen i någorlunda fin form och också för att möta den 
ständigt förnyade strömmen av nya studenter som måste få sitt. Och 
det gäller ju att se till att rekryterna tas väl om hand så att åtminstone 

några av dessa unga stannar. 
Men ibland - och för att återgå till effekterna av de flygande hol

ländarnas berättelser - så genererar på nattkanten berättelserna för 
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Om samarbete och konkurrens kring 
integrationsutmaningen 

UnoSveclin 

F. N AV 1900- TALET S STORA i den internationella geografin var 
professor ClarenceJ. Glacken, numera bortgången (1989). Han var 
geograf från Berkeley, författare bl. a. till den stora klassikern från 
1967 Tmces on Lhe Rhoclian Shore som handlar om människans rela
tion till naturen från antiken och framåt. En självbiografisk artikel 
av Glacken heter "Late arrival in academia". Här har vi kort sagt en 
av nutidsgeografins stora som om sig själv säger att han ankom sent 
till geografin. Det finns ett drag av att han hela sitt liv sökt efter en 
kunskapsideologisk bas någonstans utan att hitta en sådan förrän sent 
i livet. Ett slags ständigt sökande process efter en kunskapsideologisk 
hemort, som för honom medförde att han som person först efter lång 
tid och sent i livet äntligen kommer hem och finner sin hembas, men 
som egentligen alltid funnits där: geografin. Det rör sig i hans fall om 
vida tidiga cirklar i kunskapsterrängen och sen en sen inzoomning 
- och äntligen hemma. 

För andra har det gått den motsatta vägen. Uppväxten i geogra
fins hägn har för dessa varit lika naturlig som att växa upp i ett för
äldrahem. Sen har alla stegen följt upp mot en vuxenhet med alla 
de olika trappsteg som det akademiska systemet tillhandahåller från 
ung odisputerad assistent, medarbetare i doktorandprojekt, disputa
tion, postdoc, forskarassistent, docent, extra universitetslektor, uni
versitetslektor, professorsvikarie, och sen de olika slagsmålen om att 
spränga målsnöret och få en egen professur. Kort sagt en stor ansats 
över årtionden av anspänning. Och sen - kanske - äntligen ha lyckats 
att komma igenom hela systemet och anlända till den övre divisio
nen. Men hela tiden efter att ha spelat på hemmaplanen i alla divisio
nerna. 

Men för somliga blev hemmahuset redan före detta en smula för 
trångt. Det blev rörelser ut i det vidare landskapet. Först kanske hos 
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Jag har länge ansett att det borde finnas ett sådant sätt ( och trevat 
efter det i egna arbeten) och finner Arthurs arbete övertygande i sina 
huvuddrag. 

Teknikens gränser 1: teknik och naturvetenskap? 

"If technology is everything, maybe it's nothing"2 1
• En meningsfull 

teknikdiskussion måste bygga på några slags yttre gränser: det ska vara 
möjligt att påstå att X inte är teknik medan Y och Z är det. Det är sär
skilt två frågor som anmäler sig som problematiska. Den första av dem 
är förhållandet till naturvetenskapen. 

Det nära förhållandet mellan teknik och naturvetenskap har knap
past gått obeaktat i forskning, politik eller allmän debatt. Den domi
nerande föreställningen är att kopplingen d em emellan är så stark att 
det är onödigt att göra skillnad: naturve tenskapen finns i tekniken 
och tekniken i naturvetenskapen. Det lilla bindeordet and i Science 
and Technolog;y uppfattas som självklart och oproblematiskt. Det är 
dessutom ganska bekvämt när man skall argumentera för forsknings
pengar och andra slags inteckningar i samhällets gemensamma resur
ser Uag återkommer till detta) .22 

Emot hopkopplingen kan åberopas flera argument. Ett är histo
riskt: det är först på sen tid, från 1800-talet och framåt, som teknik och 
naturvetenskap ingått de t nära förbund som de har i vår samtid. Än i 
dag utvecklas viktiga delar av tekniken utan stöd från naturvetenska
pen, och andra delar med ganska vacklande sådan t. Naturvetenskap 
och teknik är två kunskapskulturer som vuxit fram på historiskt skilda 
vägar och ännu inte är fullständigt integrerade. 

Det andra motivet är "kunskapsteore tiskt". Man får inte glömma 
att både teknikens samhällsrol_l och dess avsikter är principiellt annor
lunda än naturvetenskapens. Naturvetenskapen drivs av nyfikenhet 
på hur världen är beskaffad . Sanning är de t som fler talet forskare kan 
ena sig om . Tekniken skapas för att fylla praktiska syften. Varför den 
fungerar är mindre viktigt än att den gör det. 

Tor Ragnar Gerholm (1925-2007) - fysiker och kulturdebattör 
som på djupet kände båda kunskapskulturerna - skrev vältaligt och 
argt om ett "symbiotiskt förhållande [mellan teknik och naturveten
skap] som hotar a tt förkväva dem bägge" (Gerholm 1978). Han plä-

2 1. Detta är en parafras på Aaron Wildawskys ofta citerade maning till planeringsforskande stats
vetare: "lfplanning is evcrything. maybe it's nothing••. 
22. En utfö rligare diskussion finns i min bok Kampen o m kunskapen (1!004) , kapitel 4. 
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derade bland annat för teknik som ett särskilt skolämne, skilt från 
naturvetenskapen. Herbert Simon, nobelbelönad i ekonomiska 
vetenskaper 1978 har i en liten bok (Simon 1969) - en av mina favo
riter - argumenterat för att det som människor producerat (tekniska 
föremål, konst, administrativa system) måste studeras på ett annat 
sätt än "naturen". Det konstgjorda är inte natur. Om teknik betraktas 
enbart som tillämpad naturvetenskap går något väsentligt förlorat. 

Brian Arthur ansluter sig till den problematiserande positionen. 
Hans teori om teknik, och om teknisk utveckling, ger (som vi kommer 
att se) naturvetenskapen en distinkt och tydlig plats i teknikutveck
lingen, men betraktar givetvis inte teknik och naturvetenskap som 
samma sak. 

Teknikens gränser 2: materialiteten 

'Jag gillar burkar och att skramla med muttrar, så jag är nog lite tek
nisk" filosoferade en liten flicka. De flesta av oss förknippar teknik 
med något materiellt: teknik består av föremål som har någon viss 
egenskap. Ordalydelsen i NE2 3 knyter teknik till fysiska föremål. Detta 
fungerar i vardagsspråket- men alla författare som försöker gå längre 
kommer i svårigheter. Ofta finner vi sådana sammanställningar som 
revisionsteknik (som knappast kan knytas till någon särskild apparat 
eller sak) och frisörteknik (som redan i vardagsspråket har dubbel 
betydelse: dels hur man klipper, färgar och så vidare, dels de verktyg 
som en frisör använder). 

Arthur anser sig inte helt och reservationslöst kunna ansluta sig 
till materialiteten, även om praktiskt taget alla hans exempel rör just 
fysiska föremål, apparater eller system. Utgångspunkten för honom är 
tre parallella och överlappande definitioner, eller snarare innebörder 
( meanings), av begreppet teknik: 

1. Teknik är ett medel för ett mänskligt ändamål (pU1pose) 
2. Teknik är en samling av tillvägagångssätt (practices) och 

komponenter 
3. Teknik är den samlade massan av anordningar ( devices) och 

ingenjörsmetoder som är tillgängliga i en kultur. 

23. Nationalencyklopedin (nätupplagan , aug usti 20 10) : teknik (tyska Technik, över franska av 
gre kiska techniko's "konstfärdig", ''hantverksmässig"; "konstgjord'\ av te'chn "konst". "hant
verk"), sammanfattande benåmning på alla människans metod er att tillfredsstålla sina önskningar 
genom att använda fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är 
missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik. 
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Det är uppenbart att dessa tre inte är logiskt likvärdiga, och har gil
tighet på olika nivåer. De återkommer i argumenteringen. Tesen 1 är 
grundläggande, och ansluter väl till annan litteratur. Men genom att 
acceptera den som grunddefinition kan Arthur inte undvika att icke
materiella "tekniker" också slinker med. Han för ett underhållande 
resonemang kring frågan om penningsystemet eller en symfoniorkes
ter bör kunna betraktas som teknik. Om så vore, skulle det inte enbart 
vara en nackdel: en utvecklad teknikteori kunde bli av värde på andra 
områden än dem som gäller tydligt materiell teknik. 2 4 Den vida defi
nitionen 1 kan leda till problem, men gör det som sagt inte i Arthurs 
egen framställning. 

Teknikstudium som bransch 

Arthurs innebörd 3 ovan kommer till stor nytta när han diskuterar 
domänbildning (delsystem) inom tekniken. Men det finns ett annat, 
något ytligare, skäl att stanna upp inför den redan inledningsvis. 
Olika etablerade vetenskaper (discipliner) har nästan utan undantag 
definierat sina syften på ett kort och begripligt sätt. Statsvetenskap 
studerar politiska processer och aktörer. Nationalekonomi studerar 
fördelning av knappa resurser (detta kan och bör diskuteras). Socio
logi studerar sociala grupper och sociala processer i samhället. Och så 
vidare ... 

Om vi hävdar att vi studerar teknik, vanligen med tillägg sådana som 
"teknik i samhällsperspektiv" eller "teknik och social förändring", vad 
är det då vi säger? J ag vill påstå att till skillnad från t.ex. ekonomi eller 
politik så har det kring "teknik" ännu inte vuxit fram en vetenskapligt 
informerad självförståelse. Det finns ingen bra meta-teori för teknik. 
Detta är ett starkt skäl att välkomna en diskussion om teknikens natur. 
Vi måste kunna argumentera och göra troligt att detta "något" som vi 
vill studera har vissa distinkta egenskaper, och att vi genom att forska 
inom området kommer att upptäcka och benämna ytterligare dis
tinkta, intressanta och möjligen också praktiskt användbara egenska
per. "Branschen" teknikstudier är i stort behov av bärande ideer om 
vad som är vårt studieområdes egenart och kärna. Vaga bestämningar 
som Science and Technology Studies (STS) döljer mer än de förklarar. 

24 . En parallell finns i bcgrcppel system, som visat sig användbart och lockande i många sam
manhang. I den mån det verkligen har intellektuell substans måste det ses som ett inlån: ett 
ingcnjörstänkande som berikar andra områden (hlgelstam 2002). 
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Om vi däremot lyckas tala om teknikens natur på ett lödigt sätt får vår 
forskning mening och bör kunna räkna med en lovande framtid. 

Att kommunicera teknik 

Forskare inom samhällsvetenskapliga och humanistiska teknikstudier 
kommunicerar numera relativt väl med varandra. Men både relevans 
och vetenskaplig kvalitet skulle vinna på om forskare inom denna 
bransch hade en tydligare föreställning om vad som faktiskt sker inom 
"det tekniska": hur man tänker och kan tänka om teknikens funktion 
och struktur. Detta är, i va1je fall för det mesta, en förutsättning för 
en insiktsfull och vetenskapligt fullvärdig behandling av tekniken i 
samhället. 

Att kunna etablera en meningsfull intellektuell dialog med tekni
ker är en förutsättning för genuina vetenskapliga framsteg. Normal 
vetgirighet räcker ett gott stycke, men en strukturerad förståelse av 
teknikens natur och de krafter som påverkar dess utveckling skapar 
ännu bättre förutsättningar för kommunikation med dem som sva
rar för "anordningar och ingenjörsmetoder" (se punkten 3 ovan). 
Samhällsvetenskapliga teknikforskare bör notera att även om Brian 
Arthur inte skrivit en samhällsvetenskaplig bok om teknik (och inte 
heller utge r sig för att ha gjort det) så är frågeställningen av mycket 
stor betydelse inom vårt område. 

Teknikens struktur: komponenter och fenomen 

Arthurs grundläggande föreställning om tekniken gäller dess struk
tur. Tekniken är alltid strukturerad som kombinationer. Grund
begreppen är komponent och fenomen. De mest basala teknikerna - som 
hävstången eller kokning av vatten - är kombinationer av ett fåtal 
enkla komponenter och fenomen. Nyckeln till förståelse av teknik, 
menar Arthur, är att se va1je teknik som resultat av kombinationer. 
Ny teknik innebär att nya kombinationer uppstår, vanligast av kända, 
oftast enklare, tekniker och något eller några fenomen. 

Orsakskedjan ser, med en viss förenkling, ut så här. Ett nytt mänsk
ligt ändamål aktualiseras (jfr punkt 1 ovan) . Det kan an tingen vara 
genuint nytt eller också är det ett känt ändamål som man nu anar att 
det går a tt uppfylla. Inger~jörer le tar efter kombinationer som kan 
brukas för ändamålet. T ill deras förfogande står då två saker: all känd 
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teknik och ett i princip nästan obegränsat förråd av fenomen. (Jag 
återkommer till det faktum att man i praktiken inte kan eller hinner 
utnyttja hela förrådet av känd teknik och fenomen.) Redan kombina
tioner av känd teknik kan innebära ett reellt framsteg. Kända tekniker 
utgör komponenterna i den nya tekniken. Ofta tillkommer dessutom 
något fenomen som inte tidigare tagits i bruk. Den viktigaste sortens 
fenomen är, numera, nya naturvetenskapliga rön. Men historiskt och 
ännu i dag kan fenomen vara något annat än naturvetenskap: e tt nytt 
synsätt eller en nyttig princip (som självreglering eller ett smart sätt att 
nedbringa friktion). Här finns alltså en implicit men tydlig polemik 
mot föreställningen att teknik i huvudsak kan förstås som tillämpad 
naturvetenskap. I princip är det både existerande teknik och något 
ännu inte utnyttjat fenomen som kombineras för att skapa ny teknik. 
Bland fenomenen är naturvetenskapliga rön inte de enda. Arthur 
själv går ganska långt och påstår att teknikens utveckling har byggt på 
fenomen som i det stora hela inte har täckts av naturvetenskapen. 

Teknik 1 

Elementarsteget i teknikskapande, enligt Brian Arthur {Arthuer 2009). 

Denna "teori" om ett (elementärt) steg som leder till en ny kombi
nation har relevans för varje teknik som man vill studera. Den beskri
ver hur teknik på en viss nivå uppstår genom att tekniker på en "lägre" 
nivå, plus något eller några fenomen, kombineras. Vaije modern 
någorlunda komplex teknik skulle alltså i princip kunna plockas ner 
i steg efter steg, och varje nivå av kombinationer härledas till enklare 
och enklare komponenter och fenomen. Följer man det hela - nivå 
för nivå - från andra hållet ser man att varj e teknik innehåller en sam
ling fenomen som "fångats in" och tagits i bruk. Även om man inte i 
detalj kan eller orkar genomföra detta ser man ändå att en "avance
rad" teknik (Arthurs favoritexempel är jetmotorn) innefattar en stor 
mängd fenomen som fångats in, tuktats, fogats samman, "uppfostrats" 
och bringats att samverka. Det blir då, menar Arthur, naturligt a tt söka 
andra uttryck och metaforer än de som är natur liga för enkla basala 
komponenter (som skruvar och muttrar) eller fenomen (som gravi-
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tation, elektriska strömmar eller förbränning). Med en liten extra
tur in i systemteori kan man se dem som ändamålsbestämda system 
(purpose-ful systems). En annan bild av en modern avancerad teknik 
i arbete är att den representerar en metabolism: ett helt komplex av 
fenomen som samverkar, bildar kretslopp, "anropar" och "konverse
rar" med varandra. 

Från det grundläggande resonemanget (som i viss grad förutsätter 
och föregriper teorierna om hur teknik utvecklas, se nedan) framträ
d er en mycket allmängiltig bild av teknikens struktur. Varje teknik är 
en kombination av andra tekniker och ibland ett eller flera fenomen. 
Det ligger i sakens natur att nyare tekniker nästan alltid är mera kom
plexa än gamla. Men ibland har det varit möjligt att hitta ett fenomen 
som kan shunta bort en eller ett par generationer av teknik och skapa 
något nytt och enklare (som halvledar-revolutionen). Varje teknik är 
visserligen stig-beroende (path dependent) men den berättar inte all
tid hela historien om den process som ligger bakom den. Normalt 
skall man vänta sig att ju högre upp, och ju senare i tid, man söker 
desto komplexare är den teknik man finner - men inte heller detta är 
fullt generellt giltigt. 

Teknisk utveckling 

Resonemanget fram hit har varit i viss mån statiskt. Arthurs huvudpro
blem, "vad är teknik?", har inte i sig någon tidsdimension. De avgräns
ningsfrågor som diskuterats tidigare ser också ut att vara relativt obe
roende av någon förändring över tid. Å andra sidan har vi redan sett 
att Brian Arthur inte kan skapa en teori för teknik utan att föra in 
starka element av "hur det har blivit som det har blivit". Det är också 
h ans bestämda avsikt att använda en grundläggande begreppsapparat 
och teori för teknik till att också göra reda för hur tekniken utvecklas 
och förändras: underrubriken på The Nature of Technology är What it is 

and how it evolves. Medan Arthur är förhållandevis ensam i sin egensin
niga ansträngning att attackera "what it is" så har å andra sidan frå
gan om teknisk utveckling blivit föremål för massor av forskning och 
många, delvis ganska självmedvetna, skolbildningar. 

Det är omöjligt - och vore dumdristigt att försöka - att söka över
blicka och bedöma alla dessa teorier. Jag väljer därför att även fort
sättningsvis ge Brian Arthur en huvudroll. Hans särskilda syn på vad 
teknik "är" präglar givetvis hans resonemang om hur teknik "utveck-
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!as". Men ämnet motiverar utblickar, paralleller och hänvisningar till 
andra teorier och författare. Det skall återigen sägas att Brian Arthur 
avsiktligt har tonat ner den samhälleliga inbäddningen och mänsk
liga aktörer, men detta sker inte utifrån någon nedvärdering. För
fattaren väljer källor och material utifrån sitt självvalda projekt: att 
komma åt teknikens natur. Han gör endast ett fåtal försök att teori
mässigt anknyta till samhällsforskare som brytt sig om teknik2 S, med 
undantag av några ekonomer (som Nathan Rosenberg och givetvis 
Joseph Schumpeter). Något större plats får teknikhistoriker (Thomas 
P. Hughes, Edwin Layton och några till). Avsikten med boken innebär 
oundvikligen att människorna och organisationerna får en underord
nad roll i framställningen: "People are required in every step of the 
processes that create technology. But I concentrate on the logic that 
drives these processes, not on the humans involved in them." Man kan 
jämföra medjoseph Schumpeter, den av de stora klassikerna somlig
ger Brian Arthur närmast. Hjältarna i Schumpeters framställning är 
entreprenörerna: människor som hittar nya kombinationer och kan 
förverkliga dem. Hjälterollen spelas hos Arthur av kombinationerna 

själva. 

Det naturliga(?) urvalet 

Brian Arthurs tankegång är, som vi redan har sett, evolutionär. Tekni
kens struktur måste förstås utifrån hur den historiskt har tillkommit. 
Detta spelar roll redan i definitionen av teknik som kombinationer av 
(kända) tekniker och fenomen. När han i bokens andra del attacke
rar frågan om varför vi får den teknik vi får måste den evolutionistiska 

tesen skärpas. 
Vid varje tidpunkt och för varje aktuellt ändamål (purpose) står 

många kombinationer av känd teknik och nya fenomen till förfo
gande. Därför ställs givetvis frågan: hur sker urvalet av dem som skall 
komma till förverkligande? 

Arthur väljer att här se släktskapen med Charles Darwins klassiska 
fråga. Denne bö1jade dock i andra änden. Med så många arter av väx
ter och djur som finns, hur kommer det sig att de är olika och hur har 
de blivit det? Darwin leddes då att tänka på alla variationer som var 
möjliga mellan olika individer - ett annat slag av variation än den mel
lan "arter" . Darwin grund tes är att den varelse som "under livets kom
plexa och ibland varierande villkor, kommer att ha en bättre chans att 
25. Däremot utnyttjar han många undersökningar och forskningsresultal från samhällsforskare 
och historiker som vi känner igen från "STS". 
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överleva, och [blir] därmed naturligt utvald". I Darwins teori rör det 
sig om mycket långa tidsperioder och många generationer. Urvalets 
bakomliggande krafter förblir dolda och svårfångade. Hur modifika
tioner och variationer uppkommer hos växter och djur beror på sub
tila mekanismer, och tar framför allt oerhört lång tid. Men i samband 
med teknikens utveckling är det mesta ganska direkt och transparent. 
Att varierade tekniska möjligheter uppstår i fabriker, laboratorier och 
samhälliga praktiker är lätt att se. "Urvalet" görs också på relativt tyd
liga sätt. 

När det gäller urvalet ur en given mängd kombinationer har förstås 
Arthur och Darwin en gemensam poäng: det är någon form av social 
överlevnadsmekanism som reglerar tillval och bortval över tid. I fråga 
om växter och djur gäller det anpassning till levnadsförhållandena. 
För tekniken gäller det hur väl och hur tydligt den kan svara mot det 
ändamål som saken gäller. 26 Parallellerna till darwinistisk utvecklings
teori har alltså ett visst illustrationsvärde och motiverar sin plats, men 
förklarar inte särkilt mycket. 

Detsamma gäller paralleller till naturvetenskapens utveckling. Den 
inflytelserike vetenskapshistorikern Thomas Kuhn får komma till tals 
ett par gånger (Kuhn 1962). I naturvetenskapen kan man iaktta långa 
perioder med gradvisa förändringar, burna av små men tålmodiga 
framsteg. Kuhn benämner detta normal science. Naturvetenskapliga 
genombrott däremot, av Kuhn kallade paradigmskiften, bygger på 
nya kombinationer - i naturvetenskapens fall av tankar och observa
tioner. Här finns en ganska stark strukturlikhet. Större tekniska fram
steg bygger också på nya kombinationer. Men precis som i vetenska
pen finns i teknikens utveckling långa perioder av små men tålmodiga 
framsteg: Motsvarigheten till vad Kuhn kallar normal science (inom 
naturvetenskap) blir hos Arthur standard engineering (inom teknik). 
Denna kontrast mellan det normala och det oväntade återkommer, 

om än i något andra termer, i nästa avsnitt. 

Normalteknik, domäner och innovation 

Det överraskar ingen att man inom standard engineering kan åstad
komma betydande förändringar och förbättringar över tid, utan 
några radikala brott. I svensk forskning och undervisning hänvisas 

26. Jag vill g ivetvis diskutera 1nekanismerna för detta urva], i första hand "marknaden", men väljer 
alt ta upp detta senare, under rubriken Teknik och ekonomi. 
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ofta till Horndalseffekten: under en period av ungefär 15 år gjordes 
i detta mindre järnverk i Mellansverige inte några nyinvesteringar 
utan endast smärre reparationer och ersättningar. Trots detta ökade 
produktionen per arbetstimme med ca två procent per år (Lundberg 
1961). Omvänt finns det rader av exempel på hur överraskande spe
cifika tekniksprång kan komma till stånd genom att man tar i bruk 
ett radikalt nytt fenomen: halvledarfysiken öppnade upp för hela IT
revolutionen,jetmotorn använde ett helt annat fenomen i aerodyna
miken än propellerplanen. Någon gång kan också rena tillfälligheter 
leda till radikala genombrott. Alexander Fleming råkade få syn på 
penicillinets effekter på bakterier. Har var inte först men han var den 
som såg att fenomenet kunde kombineras med sjukvården, till ända
målet bakterie bekämpning. 

För att sådant inte skall stanna vid anekdotisk kunskap fordras något 
mer: en mer generell förståelse. Här tar Arthur startpunkt i begreppet 
teknikdomän. Det syftar på hela familjer av tekniker (bodies or fami
lies of technologies). Grundläggande för tankegången är att det växer 
fram domäner av teknik, och att dessa på olika sätt blir bestämmande 
för vad som kan och inte kan ske. Alla kan inte behärska allting, och 
specialisering är nödvändig. Domänen konsolideras inåt genom kun
skapsutbyte (facktidskrifter, fortbildning, konferenser), organisation 
(företag, branschföreningar) och i förlängningen en gemensatn kul
tur och ofta ett särskilt språkbruk. Med någon förenkling kan man 
påstå att domän bildning är nyttig för evolution genom standard engi.
neeri.ng. man kan ta till vara många små och gradvisa förbättringar och 
hålla ögonen på sådana fenomen (till exempel inom forskningen) 
som tidigare visat sig vara användbara. Samtidigt sluter sig domänen 
för andra intryck, vilket är hindrande för radikala förändringar. En 
domän blir lätt exkluderande och därmed fast i sitt eget sätt att tänka. 
Domäner växer alltid ur något redan känt. De har nästan alltid en 
intressant men trevande "barndom" och mognar sedan under infly
tande av bland annat ekonomiska framgångar. Runt varje domän kan 
urskiljas ett kluster av stödjande domäner; så är till exempel dator
teknik i dag stödjande till en mängd andra teknikdomäner, liksom 
mekanisk teknik (som metallbearbetning) har varit och fortfarande 
är stödjande till nästan alla andra teknikdomäner. 

För länge sedan föreslog jag ett sätt att se på teknik som ett tek
niklandskap (Ingelstam 1979, s. 40-47). I ett sådant är vissa tekniker 
varandra mera närstående än andra. Vissa tekniker är höga (high-
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tech) medan andra är låga. Om vi tillämpar detta synsätt skulle 
Arthurs domäner uppträda som kluster eller tätorter i tekniklandska
pet, medan andra tekniker (i "glesbygd") uppträder mer utspridda 
och utan starka samband med annan teknik eller med vetenskapen. 

Här finns en klar anknytning till den teori om inlåsning (lock-in) 

som Arthur sedan tidigare är känd för (Arthur 1994). Ett exempeJ27: 
många fabriker hade under 1800-talet byggts för att alla dess maski
ner skulle drivas av en enda ångmaskin. När elektriska motorer, som 
kunde placeras u t var som helst och var både smidigare och billigare 
i drift blev tillgängliga dröjde de t ändå anmärkningsvärt länge till 
dess de ersatte ångmaskinerna. En huvudförklaring kan ha varit att 
byggnaderna var olämpliga för den nya tekniken, men självklart fan ns 
också både vanetänkande och egenintressen hos vissa yrkesgrupper 
som bromsade. 

Omvänt är domänförändring och domänöverbryggning (redo
mainings) en mycket viktig faktor i teknikförändring. Till den nu flera 
gånger upprepade tesen att va1je ny teknik innebär att kända tekniker 
kombineras kan vi lägga något minst lika intressant. Ny teknik kan 
uppstå genom att någon får för sig att överskrida domängränserna: 
låna in teknik eller utnyttja fenomen från en annan domän. Arthur 
ger en rad slående exempel på de tta. Ett sådant (som inte låter så upp
hetsande till att börja med) är möte t mellan datorteknik och traditio
nell bokföring. Här kunde man tro att påverkan var ensidig: man låter 
datorer göra sådant som tidigare gjorts med penna och mekaniska 
räknemaskiner. Men, menar Arthur, påverkan gick i båda riktning
arna. En mängd datormänniskor tvingades lära sig procedurer, språk 
och vanor från revisionsbyråer och bankväsendet, och resultatet blev 
på flera punkter radikal innovation. 

Teknik och ekonomi 

Brian Arthur har en bakgrund som högskoleutbildad ingenjör och 
matematiker. Han har dock skapat sig ett namn som (alternativ eller 
heterodox) ekonom, och citeras flitigt i ekonomisk facklitteratur. 
Hans metod (i den aktuella boken) är att sätta allt ljus på tekniken och 
dess struktur. Det innebär att analysen av den ömsesidiga påverkan 
mellan (den kapitalistiska) ekonomin och teknikutvecklingen blir en 
smula förströdd. Arthur tycks dock mena a tt tekniken driver ekono-
27. Standardexemple t är som bekant det ännu dominerande tangentbordet med konfigura tio
nen QWERTY, som fått illustrera otaliga föreläsningar i te knikhistoria och teknikteori. 
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1nin snarare än tvärt om, vilket betyder att han - i varje fall indirekt 
- polemiserar mot den i mainstream economics populära tanken att 
rnarknaden sorterar fram de tekniska lösningar som bäst svarar mot 
uttryckta mänskliga ändamål eller behov. Han trycker definitivt mer 
på teknik.förändringarnas betydelse för ekonomin än det omvända. 
I sammanfattningen av vad som allmänt driver teknikens förändring 
går han långt i denna riktning: "the economy is an expression of its 

technologies, and is becoming generative". 
Arthur menar att många samhällsvetare (och filosofer) visserligen 

har tänkt mycket och skarpt kring teknik, men att de oundvikligen 
gör det utifrån: tekniken blir en black box. Många beundransvärda 
undersökningar har gjorts av specifika tekniker och tekniskt påver
kade processer i samhället, men det känns ändå att forskaren inte rik
tigt kommit åt insidan, teknikens väsen och egenart. Jag kan från egen 
erfarenhet ( och egen underlåtenhet) hålla med Arthur på denna 

punkt. 
Fenomenet black-boxing har fått sin nästan övertydliga i11ustration 

i de bland nationalekonomer vanligast använda tillväxtmodellerna. 
Robert Solow brukar pekas ut som den som lade grunden. Utgångs
punkten är att man kan mäta in puts i en ekonomi i form av arbete och 
kapital. 28 Det visar sig att det ekonomiska utfallet, mätt till exempel 
som BNP, är högre än vad det "borde" vara i de flesta avancerade eko
nomier, och att detta håller i sig över längre tidsperioder. 

Det finns alltså en "oförklarad" komponent i ekonomsk tillväxt, 
och den har kommit att benämnas reslfaktorn eller the Solow residual. 

Solow själv och flertalet ekonomer som arbetat med frågan pekar i 
första hand på tekniken för att förklara residualen. Att produktivete
ten ("utväxlingen" på arbete och kapital) ökar kan alltså tolkas som 
teknisk utveckling, och att nyare teknik i regel ger bättre utväxling 
än äldre. Det är dock fortfarande en smula omstritt bland ekonomer 
vilka faktorer vid sidan av teknisk utveckling (utbildning, samhällskli
mat, tillfälligheter. .. ) som skall anses påverka produktivitetstillväxten 

och ingå i restfaktorn. 2
9 

I stort sett råder dock enighet om att tillväxt kan förklaras av de tre 

28. Solow (född 1924) har varit verksam i USA och fick sin första utmärkelse för resultat och 
teorier kring tillväxt och kapital år 1961. Han tilldelades Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap 
till Alfred Nobels minne år 1987. En sammanfattning av teorierna finns i en mindre bok (Solow 
1970). 
29. Andra ekonomer som förknippas med \F,lfiationer av Solows teori är Harrod och Domar, Ro
mer, Lucas. För vidare fakta och diskussion hföwisas i första hand till Solow (1970) samt till nätet, 
där man kan finna anvisningar på originallitteratur. 
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faktorerna realkapital, arbetskraft och teknisk förändring. 
Denna typ av teori har politiskt betytt oerhört mycket, inte minst i 

Sverige och särskilt under "rekordåren ". Den har fått motivera omfat
tande statliga satsningar på teknik och kommit att bli närmast syno
nym med "teknikpolitik" (i va1je fall fram till 1900-talets slut). Det är 
onekligen ironiskt att denna teori har en oprecis och undanglidande 
föreställning om vad teknik "egentligen" är: teknik blir till slut det 
som man inte kan eller behöver förklara; en restfaktor! 

Entreprenörer, system och innovationer 

Teoribildningar som förknippas med begreppe t innovationssystem 
har gradvis kommit att spela en allt större roll för hur man i poli
tiska sammanhang har uppfattat och uppmuntrat teknik.3° Den är av 
senare datum. De har inte ersatt men väl kompletterat de "tillväxtteo
rier" som nämndes ovan. 

Innan jag kommenterar detta område bör något sägas omjoseph 
Schumpeter (1883-1950). Han var i sin egen tid en nytänkande 
ekonom och hans inflytande har varit enormt. Utgångspunkten för 
Schumpeter är inte tekniken utan hur man skulle förstå ekonomisk 
utveckling, inte minst den "industriella revolutionen". Han leds då 
till två nyckelbegrepp. De t första är entreprenören: den som utifrån 
existerande produkter (befintlig teknik) ser möjlighet till nya kombi
nationer, och sedan genomför dem. Det andra begreppet är innova
tion, där han skiljer på radikal och inkrementell (gradvis) innovation. 
Paralle llerna till Brian Arthurs sätt att resonera om teknik är slående. 
Men Schumpeter utgår från ekonomin och de ekonomiska aktörerna. 
Därför blir hans grepp ett annat. En viktig iakttagelse (som j ag inte 
kan se att Arthur kommenterar) är att radikal innovation kan leda till 
att äldre men fullt användbar teknik tas ur bruk. Sådan "kreativ förstö
relse" beror alltså på ekonomins funktionssätt. Detta hänger inte på 
något enkelt sätt samman med teknikens ändamål (purpose), som är 
huvudpunkten för Arthur. Ekonomin kan, enligt Schumpeter, mycket 
väl förstöra förutsättningarna för en viss teknik, även om denna väl 
fyller sitt ändamål. Trots en betydande överensstämmelse i synen på 
nyskapande skiljer sig alltså Arthurs och Schumpeters teorier på en 

30. Den har Lill och med fått e tt ämbe Lsverk uppkallat efter sig: Vinnova: verket för innovations
S)'Ste rn. Oavsett hur man bedömer värdet av dessa teorier måste det ses som uppseendeväckande 
att en särskild teori-skola fått ge namn åt den hel t dominerande inråtUlingcn som med offentliga 
medel skall stimulera och styra teknisk u tveckling i Sverige. 
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avgörande punkt: Arthur följer den tekniska logiken medan Schum
peter valde den ekonomiska. 

Arthur använder "system" ganska återhållsamt, sannolikt i medve
tande om att ordet är ganska blankslitet både i vardagsspråket och i 
forskningen: det kan behövas en hel del preciseringar för att begrep
pet skall förklara mer än det döljer.3' Jag finner det dock motiverat 
att ställa Arthurs tankegångar i relation till två teoribildningar kring 
teknik och nyskapande, som båda presenterar sig som systemteorier. 
Den första är, som nämnts tidigare, teorin för innovationssystem. 

Genomgående i forskningen om "innovationssystem" är att den 
bygger på en annan syn på ekonomisk utveckling än den neoklassiska, 
vilken sätter det profitmaximerande företaget i centrum och till vil
ken tillväxtteorier (som Solows, se ovan) hör. I stället dominerar en 
evolutionär syn på ekonomin. Grund tanken är att en ekonomi är ett 
komplext och varierat system. Det skapas hela tiden nya möjligheter, 
ibland slumpvis. Systemet väljer, prövar, uppmuntrar och trycker ner 
olika alternativ - på ett sätt som påminner om hur ett biologiskt sys
tem reglerar sin egen mångfald och utveckling, när generation följer 
på generation (evolution) (set.ex. Nelson och Winter 1982). Likhe
ten med det sätt som Arthur resonerar kring urvalet av teknik (se 

ovan) är slående. 
Kärnbegreppet är innovation. I en "naiv" mening betyder innova

tion att en ny teknisk produkt, eller en ny teknisk process kommer till 
stånd. Forskningen kring innovationssystem har prövat utvidgningar 
av denna innebörd. Alla författare inom området inkluderar tekniska 
innovationer i "naiv" och materiell mening, medan däremot buden 
växlar kring hur långt utöver detta man bör gå. Graden av fokusering 
på "det tekniska" varierar alltså mellan olika författare och "skolor" 
inom innovationssystem. Allmänt kan man dock hävda att ekonomi 
och aktörer spelar en överordnad roll i förhållande till tekniken "som 
sådan". Undersökningar som utgår från begreppet innovationssystem 
ligger närmare Schumpeter än Arthur. 

En starkare betoning på tekniken finner vi i teorier kring stora tek
niska system (Large Technical Systems, LTS): en inte minst i Sverige 
betydelsefull teoribildning som räknar sitt ursprung till teknikhisto
rikern Thomas P. Hughes och hans grundläggande verk om elsyste-

31. Det kan behövas en hel bok för att reda ut vad system och srstemanalys betyder i skilda 
sammanhang: se Ingelstam (2002) och Sk)'ttner ( 1996). Generellt sett torde Arthur vara väl hem
mastadd i systembegrepp och systemforskning; han står stadigt och tydligt i den tradition som 
utvecklats från operationsanalys till systemanalys (Se Ingelstam 2002, kap. G). 
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mets utveckling (Hughes 1983). En stor del av litteraturen har i Hug
hes efterföljd handlat om utvecklingen av olika LTS över tid. I sådan 
utveckling tillskrivs entreprenören, som ibland kallas systembyggaren 

en stor roll. Komponenterna i ett LTS är av två olika slag: 
Tehnisha artefahte1: ofta talar man om ett systems tekniska kärna 

( technical core). 

Aktöre1: entreprenörer, användare, företag, organisationer, regle
rande myndigheter ... 

Det fundamentalt intressanta i angreppssättet LTS ligger i hur tek
nik, aktörer och organisation går in i och påverkar varandra. Teknik 
hänger samman med organisation och det ligger i traditionen att 
framför allt studera omfattande och komplexa system: stor teknik krä
ver stor organisation, och omvänt. Två av nyckelbegreppen är critical 
problems och reverse salients; det senare är inlånat från en militär ter
minologi och betyder ungefär "sviktande frontavsnitt". Uppgiften för 
systembyggaren (som mycket väl kan vara en grupp eller en organisa
tion) är att känna igen sådana critical problems och reverse salients 
som kan hindra systemets expansion och utveckling. Det gäller sedan 
att söka lösningar på problem, hitta tekniska artefakter och nya kom
binationer samt mobilisera andra aktörer - allt i syfte att komma 
vidare i systemets utveckling. 

Hughes och LTS-traditionen arbetar sålunda med liknande tanke
gångar som Arthur kring nyskapande av teknik. Dessa är mer utveck
lade inom LTS och där betonas uttryckligen aktörernas roller och 
intressen. Men i det som gäller teknikens väsen har Arthur högre 
ambitioner. Det är dock värt att notera att för sådan teknik som legat 
i centrum för LTS, bland annat infrastrukturella system som el och 
järnvägar, har the technical core fått stor uppmärksamhet. För sådana 
domäner (Arthurs begrepp) har utmejslats flera tekniknära och klar
görande generella begrepp. 

Vem vinner? 

Arthurs betoning av tekniken (ändamålet) och Schumpeters utgångs
punkt i ekonomin (lönsamheten) visar på ett utmanande vetenskap
ligt dilemma. Vilken startpunkt skall man välja? Kanske måste man 
i en specifik undersökning pröva båda? I förlängningen ligger en 
besvärligare men intressant och i grunden politisk fråga. Vilka krafter 
är starkast? Hur avgörs vem eller vad som vinner i urvalet av teknik: 
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blir det ekonomin (marknaden?), det tekniska ändamålet (purpose) 
eller kanske något annat? 

Ute i industrin sitter mängder av tekniker. Åtskilliga av dessa bekla
gar sig över att deras professionella strävan att skapa bästa möjliga 
teknik för ett visst ändamål hämmas av ekonomiska krav: (kortsiktig) 
lönsamhet och rnarknadsanpassning. Samtidigt går det genom mass
media gång på gång ekonomiskt sett häpnadsväckande uppgifter om 
tex Hallandsåstunneln: man kan få intrycket att vissa tekniska projekt 
får kosta hur mycket som helst. Dilemmat är konkret. Vem har rätt? 

Vem smn kommer att vinna eller borde vinna kan inte forskningen 
avgöra. Men det är rimligt att hissa en varningsflagga för att redan 
teorivalet kan föregripa vad som är "rätt" utfall: vad eller vem som 
borde vinna. Det är uppenbart att Schumpeter (på starka empiriska 
grunder) hävdar att ekonomin i en kapitalistisk ekonomi kommer att 
fälla utslaget (och att det skall vara så) .3' Brian Arthur hävdar- i stort 
sett - motsatsen: tekniken driver ekonomin. Och att detta är både bra 
och dåligt ... 

En tredje linje kan man se hos Lewis Mumford, som grundar sin 
bild av teknikens väsen och roll i en imponerande historieskrivning 
över teknikens roll i civilisationsutvecklingen (Mumford 1934). Det 
vore förmätet att referera Mumford på några rader. Hans slutsatser 
kan dock sammanfattas så här: om inte tekniken ställs under politisk 
och demokratisk kontroll så är vi illa ute. Liknande teser finner vi 
hos många framstående författare och intellektuella (Wiener 1950, 

Traube 1978, von Wright 1986). 
Dilemmat finns inte enbart i de stora berättelser som gäller hela 

vår samhällsform. Det dyker upp i konkret forskning ( och borde göra 
det oftare). Ett bra exempel är striden om TV-mediet. Mediamogulen 
Jan Stenbeck utmanade med början kring 1980 det svenska TV-mono
polet. I sin avhandling låter Lena Ewertsson Stenbecks egen tes "tek
niken slår politiken" stå som övergripande forskningsfråga. Var det 
tekniken som vann över det politiskt väl förankrade monopolet? I och 
med starten för TV 3 på nyåret 1987 tycks svaret vara klart. Ewertsson 
nöjer sig givetvis inte med slagord utan granskar hela processen (en 
begåvad tillämpning av teorin för stora tekniska system, LTS) (Ewerts
son 2001) men svaret blir i stora drag det samma. 

Min poäng här är följande. För att tackla sådana, högst relevanta, 
32. Schumpeter hyste dock bekymmer för att denna kapitalismens egenskap skulle väcka miss
stämning och motstånd, och därmed försämra möjligheterna för vad han uppfattade som en 
sund ekonomisk utveckling. 
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forskningsfrågor behövs en teoribildning som dels går djupt och 
grundligt in i de tekniska förutsättningarna, dels håller öppet vem 
eller vad som till slut avgör maktspelet. Båda sakerna måste vara med. 
I det exempel som nämndes kan man se att Stenbeck och hans före
tagsgrupp lyckades med "sin" teknik, direktsändande satelliter, på ett 
sådant sätt att politiken fick vika sig. Under andra förutsättningar och 
med annan teknik kan det gå på något annat sätt. Det viktiga är att 
svaret inte byggs in i själva teoribildningen utan att frågan kan ställas. 
Fakta måste få utrymme att sparka.33 

Om forskningen: två pekpinnar 

Att frågan om teknikens natur kommer upp på dagordningen är upp
friskande. Men är det mer än så? Vad kan nyttan vara? Jag kan se två 
linjer som gärna rekommenderas till mina kolleger. 

Den första är att åter bereda utrymme för de stora berättelserna om 
tekniken i civilisationen och samhällsutvecklingen. Som nämnts kan 
man se Mumford som det stora namnet, men parallellt finns Schum
peter. Andra författare har nämnts ovan mer i förbigående. Brian 
Arthur själv drar viss nytta av de stora berättelserna, även om hans 
egentliga ärende är mer laborativt och kliniskt än civilisationsanaly
tiskt. Det är omöjligt att förbigå Martin Heidegger, trots hans tunga 
belastning av abstraktion och dunkla politiska undertexter (Heideg
ger 1977). Något mer lättillgänglig är Jaques Ellul (Ellul 1967).Jag 
tänker mig att man - som Arthur själv gör i sista kapitlet ("Vad skall vi 
ta oss till med denna vår skapelse?") - kan läsa de stora berättelserna 
utifrån den ganska pragmatiska synen teknik som kombination som 
Arthur lanserar. 

Den andra linjen knyter an till den pragmatiska, empiriska och 
konkreta tradition som (tack och lov!) dominerar svensk samhälls
forskning. Jag bygger vidare på övertygelsen att forskare inom teknik 
och samhälle inte kan nöja sig med att behandla tekniken som en svart 
låda, utan energiskt och med kompetent hjälp bör sätta sig in i den 
aktuella teknikens förutsättningar och egenskaper. Men för att detta 
inte skall bli lösryckt och enbart populärvetenskap (i dålig mening) är 
ett teoretiskt raster till stor hjälp. För många har begreppsbildningen 
kring LTS fungerat som ett sådant raster.Jag är övertygad om att en 
ordentlig förtrogenhet med Brian Arthurs hierarkiska kombinations-

33. Utu·ycket "fakta sparkar" introducerades av Gunnar Myrdal i hans bok O~jektivitetsproblemet 
i samhällsforskningen (Myrdal 1968) . 
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teori för teknik skulle vara mycket klargörande i nästan alla konkreta 
fall. Forskaren kan spåra teknikens ursprung ett eller flera elemen
tarstcg tillbaka, och tillåta sig spekulera kring vad nästa kombination 
(technology in the rnaking) skulle kunna tänkas bli. En professionellt 
genomförd sådan analys kan göras genuint tvärvetenskaplig. Arthur 
påpekar att bristen på självreflexion inom den tekniska professionen 
kan förklaras med att dess kultur värdesätter resultat framför resone
mang, prioriterar framsteg framför förklaring. Att etablera en dialog 
med det tekniska etablissemanget kan därför bäst ske utifrån konkreta 
tekniska förhållanden och i termer som en välutbildad och erfaren 
tekniker någorlunda lätt kan ta till sig. Brian Arthurs framställning av 
teknikens natur förser oss med en sådan terminologi. 
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(teknisk fysik) och disputerade där i 
matematik 1964. Efter e tt par å r som 
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Jenny Palm är docent och kollega till 
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social förändring. Hennes forskning 
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ser kring energi och miljö och även 
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förstår, tolkar och agerar på olika ener
gimarknadcr utifrån de spelregler som 
sätts upp (inter)nationcllt och lokalt. 
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Program Energisystem, där hon ingår 
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Uno Svedin disputerade 1974 i fysik 
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Forskningsrådsnämnden (FRN) från 
1981 bl .a. som forskningschef tills 
rådet ombildades 2001. Därefter var 
Svedin internationell chef i Formas 
2001-2010 fram till sin pensionering. 
Parallellt verkade han som akademiker 
på deltid, bl.a. som professor (a~j. och 
gäst prof. 1993-2004 i Linköping) 
och på senare tid som Senior Research 
Fellow, Resilience Center, Stockholm 
University. 2010 utnämndes Svedin till 
hedersdoktor vid Linköpings Universi
tet. Uno Svedin har känt Kajsa Ellegård 
under flera decennier genom den ge
mensamma personkopplingen till Tor
sten Hägcrstrand. På Torstens önskan 
och efter familjens starka förfrågningar 
efter hans död 2004 slutförde Kajsa 
och Uno redigeringen av Torstens sista 
stora verk som fick titeln Tillvaroväven 
(Formas förlag, Stockholm, 2009) 

Bertil Vilhelmson iir gift med Kajsa. Han 
jobbar på Göteborgs universitet, är 
professor i kulturgeografi och forskar 
om människors mobilitet. 

Sven Widmalm har sedan 2005 varit 
verksam som kollega till Kajsa Ellegård 
vid Tema teknik och social föränd
ring. Han har bedrivit forskning om 
naturvetenskapen och dess tekniska 
tillämpningar inom astronomi, fysik, 
biologi och kemi från 1700-talet och 
framåt. För närvarande forskar han 
om biokemi, innovation och forsk
ningspolitik efter andra världskriget, 
om tyskvänliga nätverk bland svenska 
naturvetare under perioden 1933-
1945, samt om norrskensforskning vid 
1700-talets mitt. 
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Elin Wihlborgdisputerade vid tema 
Teknik och social förändring 2000 
på en avhandling om bredbandsut
byggnaden med I~jsa Ellegård som 
huvudhandledare. Idag är hon docent 
i statsvetenskap vid Linköpings univer
sitet och forskar om lokal och regional 
politik och förvaltning i relation till 
frågor om informationssamhället och 
hållbar utveckling. Hon leder flera 
t,•ärvctenskapliga forskningsprojekt. 
2004-06 var hon ledamot av regering
ens tjugofyra-timmarsdelegation. Från 
och med 2011 kommer hon att ha ett 
Marie Curie-stipendium för att utveckla 
forskning om hållbar e-förvaltning 
med tidsgeografiska perspektiv. 

Olof Wiimeryd, professor i kulturgeo
grafi vid Lunds universitet 1974-1997, 
disputerade 1968 på avhandlingen 
ll!lerdependmce in Urban System vid 
Göteborgs universitet. Han har forskat 
kring befolkningsfrågor, urbanisering 
och hållbart samhälle. "Kajsa läste kul
turgeografi i början av 1970-talet i Gö
teborg och följde mina föreläsningar i 
bland annat tidsgeografi.Jag minns att 
hon särskilt fastnade för Hägcrstrands 
sätt att illustrera individbanor i skriften 
Om en lwnsistenl individon'enternd .rn111-
hällsbesliriv11ingjiirfmmtidsstudiebrul( 
(Hägerstrand 1972). 





ETT STORT TACK TILL 

Forskningsfinansiärerna Ene1gimyndigheten och For
mas, som bidragit med stöd för vårt arbete med 
denna publikation. Publiceringsstöd har även 
erhållits från tre av de miljöer som utgör Kajsas 
och våra vardagliga forskningsmiljöer; 

ProgramEne1gisystem, som är en nationell och 
tvärvetenskaplig forskarskola och forskningspro
gram som startade 1996. Kajsa bidrar här aktivt 
till att utveckla programmet genom att delta i 
forskarskolans styrelse, dess vetenskapliga led
ningsgrupp, i konsortieledningen av Byggnaden, 
samt som handledare; 

Tema Teknik och social fårändring, där Kajsa också 
aktivt bidragit till att utveckla miljön genom att 
vara pm-prefekt, temaansvarig, programansvarig 
för Teknik, Vardag, Samhälle (TEVS). Idag sam
lar TEVS ett 20-tal doktorander och seniorfors
kare, professor och handledare; 

Filosofis ha fakulteten vid Linhöpings universitet, 
där Kajsa varit verksam och utvecklat tvärveten
skaplig forskning och dess organisering samt varit 
suppleant i Anställningsnämnden och i Forskar-
u tbildningsnämnden. 
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