
 1 

���������	
����������������	��
�	����	�����������������
������������	
����������������������	��������	�

���������	�
������	���������
���������������������������
�������
����
����������������������
������������������ �����

Linköpings universitet, Linköping, juni 2006 

��������	��
�	
��	
��	����������������	�
������������	���������������	������������

���	��������������	
������������ !����������	���������
���	�����������
����������	
��
�����

������	���
�!�����	������	�����"�
�������������������#���$�
�����������������
���
�����������	���
���	�������������	�
�����$����������������������� �������������
�������	
��	
��	��
����	�����

����������������%����
%�
������	�������	�$����������	��������������	��	��
�����
�����
������ ��� ���� ������ �������� ���� ����
���� 
����� �!������ 	�������	���� &������ ���
������ 	�������	��� ���� �%��� 
���	��� ���� ��������� �
������� 
��� ���� �����
��������	
��� ���� 
���������� ���� �����
������� �%� ���� ����
�%�	��� 
!���� �����
�����
������
� ����� ���� ��������� �
������� ������ ��	���	����$� �!������	��� ����
��	�������� '��� ������%����� ������� ���� ��

�� ����	���� !�� ���� ��� 	���� ��#	����� ���
�����	��� ����� �%��� 
���	�� ���� �������� 	�������	���� (����� ���� �����
������� ����
��������� 	�������	����� 	� ��� ��#��)�� 
������ ���� ��� �!����� �����	��� 
��� 
���#���
��
�	#����������%����������������
���	������
�����

�
�	���	�	
��
Informationsvisualisering är ett område på 
stark frammarsch och har först på senare tid 
börjat appliceras på informationsintensiva 
system (Chen, 2004). En speciell form av 
information är spatial-temporal data som 
innehåller aspekter av både tid och rum. För 
områden som meteorologi, kartografi och 
geoinformatik är förmågan att kunna 
visualisera stora mängder sådan data av vikt.  

Den spatiala informationen visas traditionellt i 
två dimensioner och det kan då bli 
problematiskt att införa ytterligare en 
dimension för att representera förändring över 
tid. Vanligtvis representeras det temporala 
flödet med hjälp av färgkodning, etiketter, 
animationer eller symboler vilket inte alltid 
fungerar på ett tillfredställande sätt. (Gatalsky 
et al., 2004) 
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En annorlunda infallsvinkel är att presentera 
tiden som en spatial dimension, att lägga den 
som en höjdaxel i kartan. Detta koncept 
introducerades på 1970-talet av Torsten 
Hägerstrand (1970) och kom att kallas 
rymd-tidskub (eng. Space-Time Cube).  

Den spatiala informationen visas i basen av 
kuben samtidigt som den temporala aspekten 
visas i höjdled. Dessa två kombinerat utgör 
kuben. (Kraak, 2003) 
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Ursprungligen utvecklad av Hägerstrand för att 
visa människors rörelser (geografisk 
förflyttning), öppnade rymd-tidskuben nya 
möjligheter för visualisering av information. 
På grund av dåtidens tekniska begränsningar 
utvecklades inte konceptet vidare utan fortsatt 
utveckling har tagits upp först på senare år. 
(Gatalsky et al., 2004) 
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Peter Gatalsky et al. (2004) visade att 
rymd-tidskubkonceptet även kunde användas 
för att representera diskreta abrupta fenomen 
(händelser), så som jordbävningar, över tid. I 
och med detta breddade de kubens möjligheter 
utöver de diskreta gradvisa fenomen (rörelser) 
som Hägerstrand forskade kring. 

�����
Detta projekt syftade till att genomföra den 
första komparativa undersökningen som 
undersöker hur representationsformen 
rymd-tidskub står sig mot de mer 
konventionella sätten vad gäller spatial-
temporal informationsrepresentation.  

Eftersom diskret spatial-temporal information 
kan delas upp i gradvisa och abrupta fenomen 
undersöktes dessa två typer i två olika domäner 
- människors rörelser och blixtar.  

��������
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Informationsvisualisering har enligt Chen 
(2004) sina rötter framförallt i geografisk 
information och som avgränsat forsknings-
område har det funnits i mindre än tio år, men 
har snabbt blivit ett långtgående, tvär-
vetenskapligt forskningsfält. Vidare menar 
Chen (2004) att målet med 
informationsvisualisering är att kunna 
presentera information på ett lättillgängligt och 
överskådligt sätt. Det viktigaste är att få 
insikten av informationen att utmärka sig 
gentemot resterande data (Chen, 2004).  

Enligt Hägerstrands (1970) tid-rymdkoncept 
visades den spatiala informationen på x- och y-
axeln samtidigt som den temporala delen 
presenterades i höjdled, z-axeln. 

Hägerstrand (1970) ansåg att tidigare former 
av visualisering av spatial-temporal 
information hade brister som tid-
rymdkonceptet kunde erbjuda lösningar på. 
Exempel på sådana representationsformer för 
den temporala aspekten av informationen var 
animeringar, färgkodning, etiketter, symboler 
samt kartiteration. Enligt Gatalsky et al. (2004) 
är ett stort problem med dessa former att den 
övergripande helhetsbilden över det temporala 
flödet går förlorad – exempelvis genom att 
informationen styckas upp i ögonblicksbilder.  

På senare år har Hägerstrands idéer 
återupptagits vilket troligen beror på att dagens 
datorer automatiskt kan generera kuberna med 
information (Gatalsky et al., 2004; Kraak, 

2003). Numera benämns konceptet istället 
rymd-tidskuben. Exempel på verktyg inom 
geospatial visualisering som används för att 
skapa en rymd-tidskub är CommonGIS 
(Andrienko et al., 2003; Gatalsky et al., 2004) 
och GeoTime (Kapler & Wright, 2004). En 
skillnad mellan dessa är att CommonGIS 
kombineras dynamiskt med andra 
representationsformer, vilket GeoTime inte 
gör. 

En viktig funktion som betonas av både Kraak 
(2003) och Gatalsky et al. (2004) är den 
interaktion med data i tre dimensioner som 
rymd-tidskuben erbjuder. På detta sätt undviks 
att senare information skymmer tidigare, så 
kallad överlagring. Samtidigt kräver 
tredimensionella system mer interaktion än 
tvådimensionella, vilket leder till ökad kognitiv 
belastning (Keller et al., 2006). Som tidigare 
visats leder dock en djupare bearbetning och 
analys av information till en bättre retention 
(Craik & Lockhart, 1972). 

En anledning till att rymd-tidskuben är av 
intresse är att den kan visualisera både spatial 
och temporal information och samtidigt 
behålla helhetsbilden över den temporala 
aspekten vilket saknas i andra system. 
Helhetsbilden gör att spatiala och temporala 
mönster enklare hittas. (Gatalsky et al., 2004)  

Vid presentation av rörelser uppträder tydliga 
mönster, som exempelvis objekts hastighet 
vilket observeras genom lutningen av linjerna. 
Dessa mönster borde underlätta användarens 
tolkning av informationen (Gatalsky et al., 
2004; Kraak, 2003).  

Intressant att anmärka på är att i den forskning 
som skett på området verkar det saknas 
kvantitativa studier där rymd-tidskuben 
faktiskt utvärderas jämte andra 
visualiseringstekniker. Detta projekt avsåg att 
genom en komparativ studie undersöka 
rymd-tidskubens möjligheter som 
visualiseringsmetod.  
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Undersökningen sökte att besvara följande 
frågor: 

• Finns det skillnader mellan 
rymd-tidskuben och konventionella 
system med avseende på hur lång tid 
det tar att ta fram efterfrågad 
information? 
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• Finns det skillnader mellan 
rymd-tidskuben och konventionella 
system med avseende på korrekthet i 
svar på frågor som kräver 
informationssökning i systemen? 

• Finns det skillnader mellan 
rymd-tidskuben och konventionella 
system med avseende på tid eller 
korrekthet beroende på hur komplex 
information som ska tas fram? 

������
I projektet utvecklades en prototyp baserad på 
Hägerstrand (1970), Gatalsky et al. (2004) och 
Kraaks (2003) tidigare idéer och exempel 
angående rymd-tidskubkonceptet. 

Bottenplanet i prototypen utgjordes av en karta 
i vilken man kunde avläsa den spatiala 
informationen. Det var möjligt att flytta kartan 
i höjdled längs tidsaxeln. Detta för att ge stöd 
vid avgörandet av det temporala läget för en 
händelse. För att kunna avläsa all information 
fanns det möjlighet att rotera, förstora och 
förminska samt ändra lutningen på 
betraktelsevinkeln i prototypen. 

 

Notera att när tredimensionella bilder avbildas 
på en tvådimensionell yta skapas 
föreställningen av djup med hjälp av 
perceptuell illusion. Detta leder till felaktiga 
spatialavläsningar om avläsningsplanet inte är i 
samma höjd som det specifika objektet. 

 !��������������"�����	�	�
I domänen för händelser var det 
tvådimensionella systemet som användes som 
jämförelse mot prototypen ett befintligt system 
för blixtlokalisering. Detta system utvecklades 

i USA och har sedan år 2001 främst använts av 
meteorologer på Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI) samt inom 
försvaret (Anundi, 2006). 

Från SMHI erhölls rådata angående alla 
registrerade blixtar över södra Sverige och 
Danmark under ett dygn. Blixtarna 
representerades på kartan som punkter och 
tiden visades genom att punkterna var färgade 
enligt färgskalan bredvid kartan (se figur 3).  

Varje färg representerade ett tidsintervall på 
två timmar. Färgskalan i systemet togs enligt 
Anundi (2006) fram för ett tidigare system 
under 1980-talet och ändrades inte när detta 
system togs i bruk. 

Systemet modifierades innan undersökningen 
genom att ett koordinatsystem lades på kartan 
för att förenkla lokalisering. Detta eftersom 
brister i geografiska kunskaper hos 
försöksdeltagarna inte skulle komma att 
påverka resultaten av undersökningen.  

#����������	������"�����	�	�
Erhållen rådata från SMHI angående blixtar 
användes även i kubprototypen. I denna (se 
figur 2) markerades varje blixt med en röd sfär. 
Botten i kuben representerade klockan 00:00 
och taket klockan 24:00.  

 !���������������	�	���		�������
���������
Eftersom inget befintligt tvådimensionellt 
system med avseende på rörelser påträffades, 
skapades ett sådant av författarna. Kravet på 
detta system var att alla temporala händelser 
skulle visas under hela tidsspannet. De platser 
en person besökt markerades med en punkt 
med tillhörande tidsetikett. Dessa etiketter 
visade mellan vilka tidpunkter platsen 
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besöktes. Linjer drogs mellan punkterna för att 
illustrera förflyttning.  

Systemet bestod av en statisk bild, baserad på 
en karta över campusområdet Valla i 
Linköping. På kartan ritades fyra studenters 
rörelser över en dag in. Data för detta samlades 
in genom att fyra studenter rekryterades för att 
notera de platser de besökte under en dag samt 
under vilka tider. 

 

Etiketterna samt linjerna som hörde till olika 
personer hade olika färger. Det fanns även 
möjlighet att genom ett knapptryck få fram en 
karta utan inskriven data över området. 
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I kubprototypen lades samma data in över 
rörelserna. Varje registrerad punkt där 
personerna stannade upp representerades med 
en sfär och dessa knöts samman med en linje 
för att visa förflyttning. Sfärerna samt linjerna 

som hörde till olika personer hade distinkt 
skilda färger.  

$�����
Undersökningen i projektet genomfördes med 
mellangruppsdesign med 32 försökspersoner i 
åldrarna 20-25 år. De krav som ställdes på 
försöksdeltagare var att de studerade eller hade 
studerat vid Linköpings universitet, hade god 
datorvana och inte var färgblinda. Den ena 
gruppen använde systemet som visade 
information i kubprototypen medan den andra 
gruppen använde de system som visade 
information i två rumsliga dimensioner. 

������	�������������
Försöksomgångarna för varje person var 
indelade i två delar, en kvantitativ och en 
kvalitativ del. Den dominerande delen var den 
kvantitativa där antalet korrekta svar samt 
tiden det tog att ta fram efterfrågad information 
mättes. Den kvalitativa delen bestod av en 
semistrukturerad intervju med syftet att ta reda 
på hur presentationsformen upplevdes samt 
vilka behov hos en användare rymd-tidskuben 
kan tillgodose. 

Den kvantitativa delen bestod av två faser vari 
de två olika domänerna testades. Varje fas 
började med en kort övningsomgång för att 
personerna skulle bekanta sig med det aktuella 
systemet. Därefter följde testomgången där 
personerna fick som uppgift att med hjälp av 
systemet ta reda på svaret på 15 frågor. Dessa 
besvarades skriftligt en i taget i ordningsföljd. I 
första försöksfasen testades systemet med 
diskret gradvis data, detta följdes därefter med 
fasen som testade systemet med diskret abrupt 
data. 

������	�	
�������
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Frågorna som försökspersonerna svarade på i 
undersökningen var uppbyggda av tre 
komponenter som föreslagits av Peuquet 
(1994, i Andrienko et al., 2003). Denna 
indelning av spatial-temporal data urskiljer tre 
olika komponenter, nämligen rum (var), tid 
(när) och objekt (vad). 
Informationsextraheringen delades upp i två 
olika nivåer - en elementär som hanterade 
enskilda objekt och en övergripande nivå som 
inkluderade flera objekt (Andrienko et al., 
2003). Genom att kombinera dessa nivåer 
kunde frågorna delas in i följande fyra 
kategorier. 
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I blixtdomänen besvarade försökspersonerna 
som använde kubprototypen frågorna mer 
korrekt, på alla frågor totalt (t(30) = -2,791 
p<0,01) och i kategori A (t(30) = -2,544 
p<0,01), än de som använde 2D-systemet. (se 
tabell 1) 

Det gick snabbare för försökspersonerna i 
blixtdomänen att besvara frågorna i kategori A 
i 2D-systemet än i kubprototypen. (se tabell 1, 
t(30) = -3,008 p < 0,01 ).  

I blixtdomänen svarade deltagarna som 
använde 2D-systemet snabbare på de korrekt 
besvarade frågorna, om man ser till alla frågor 
totalt (t(30) = -2,933 p<0,01), i kategori A 
(t(30) = -4,385 p<0,001) och i kategori B 
(t(30) = -2,351 p<0,05). (se tabell 1)  

.����������#���������������������
�����/�  

 %��"�����	�
 !�
������ #����������

�����������

Totalt  0,01 

Kategori A  0,01 

	
��

Kategori A 0,01  

	
�������������������

Totalt 0,01  

Kategori A 0,001  

Kategori B 0,05  
1 Siffrorna indikerar signifikansnivå.  

I domänen människors rörelser svarade 
försökspersonerna som använde 2D-systemet 
mer korrekt på frågorna, med avseende på alla 
frågor totalt (t(30) = 2,152 p < 0,05) och i 
kategori B (t(30) = 3,147 p<0,01). (se tabell 2) 

I samma domän och system som ovan svarade 
deltagarna även snabbare på frågorna i kategori 
A (t(30) = -2,758 p<0,01), medan deltagarna i 
kubprototypen svarade snabbare på frågorna i 
kategori D (t(30) = -2,542 p<0,05). (se tabell 
2) 

I domänen människors rörelser svarade 
deltagarna som använde kubprototypen 
snabbare på de korrekt besvarade frågorna i 
kategori B (t(30) = 2,647 p<0,05). (se tabell 2)   

.����������#����������������
�������������
���
��������/� 

!���	�
��		�������
���������

 !�
������ #����������
�����������

Totalt 0,05  

Kategori B 0,01  

	
��

Kategori A 0,01  

Kategori D  0,05 

	
�������������������

Kategori B  0,05 
2 Siffrorna indikerar signifikansnivå.  

!��������	��
Att kubprotoypen fick signifikant fler korrekta 
svar i blixtdomänen verkar delvis bero på att 
försökspersonerna hade problem med 
färgkodningen i 2D-systemet. Detta nämndes i 
intervjusvaren där 13 personer av totalt 15 
uttalade sig negativt om färgskalan.  

2D-systemet hade signifikant kortare svarstider 
för de rätt besvarade frågorna i blixtdomänen, 
totalt och i kategori A och B. Anledningen till 
resultatet kan bero på att ingen manipulering 
av systemet krävdes för att ta reda på ett svar. I 
kubprototypen var försökspersonerna däremot 
tvungna att rotera, zooma, tippa och ändra 
planets höjd för att ta reda på ett svar. 

I domänen för människors rörelser fick 
2D-systemet signifikant fler korrekta svar än 
kubprototypen. Det är speciellt två frågor som 
rymd-tidskuben presterat markant dåligt på. De 
felaktiga svaren verkar bero på att information 
missas eller missförstås av användare vilket 
kan ha berott på naturen hos perspektivbilden. 
Tekniken att skapa illusionen av djup i en 
genererad bild leder till att det i vissa vinklar 
bildas synvillor gällande objekts placering. Det 
hade varit intressant att veta hur säkra 
försökspersonerna kände sig angående sina 
svar och hur det skulle kännas att använda 
systemet som beslutstöd. Om manipuleringen 
och navigeringen i kubsystemet leder till en 
högre kognitiv belastning, som hävdat av 
Keller et al. (2006), är svårt att säga något om. 
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Att det gick snabbare för försökspersonerna 
med 2D-systemet i domänen för människors 
rörelser att besvara A-frågorna kan bero på att 
de frågorna var på elementär nivå och bestod 
av enkel informationsidentifiering och 
uthämtning. I 2D-systemet behövs ingen 
manipuleringen av systemet för att ta reda på 
denna information medan detta behövs i 
kubprototypen. Detta stämmer även överens 
med resultatet med de högre totala svarstiderna 
kubprototypen fick i blixtdomänen. 

De snabba svarstiderna för D-frågorna i 
domänen för människors rörelser i 
kubprototypen tros bero på att dessa är på en 
övergripande nivå där information från fler än 
en datapunkt måste beaktas. I 2D-systemet 
måste försökspersonerna lägga ihop eller 
jämföra flera olika tidsintervall vilket tar lång 
tid. En person nämnde också i intervjun att det 
hade varit svårt i och med att huvudräkning 
krävdes i 2D-systemet. I kubprototypen kan 
presentationsformens tendens att bilda 
temporala mönster utnyttjas. I frågan om 
vilken person som spenderar längst tid på 
campus (kategori D) kan detta urskiljas genom 
att jämföra hur höga de olika personernas 
färdlinjer blir totalt i höjdled. En intressant 
fråga är hur mycket kuben kan stödja 
distribuerad kognition och om den kan göra det 
i högre grad än andra representationsformer. 

���������
I de resultat som kommit fram under detta 
projekt framträder tendenser som visar på att 
informationsvisualisering i en rymd-tidskub är 
fördelaktig för att ge användaren en överblick 
över generella händelser och mönster i 
informationen. Dessa resultat är dock inte helt 
otvetydiga. 

Undersökningen visar vidare att en rymd-
tidskub i stort sett alltid kräver någon form av 
aktiv interaktion av användaren för att sökt 
information ska hittas. I denna undersökning 
har detta faktum lett till att kubprototypen fått 
längre svarstider generellt gentemot de andra 
systemen. Det är dock möjligt att den ökade 
interaktionen med informationen samtidigt 
leder till ökad förståelse och retention. Detta 
kvarstår att undersöka.  

Då detta är den första undersökningen som 
kvantitativt och kvalitativt utforskar 
rymd-tidskubkonceptet som visualiserings-
metod så återstår det mycket arbete för att 

bättre kartlägga inom vilka områden kuben 
passar som visualiseringsverktyg. Ett 
potentiellt problem för rymd-tidskuben som 
framträtt i denna undersökning är de synvillor 
3D-presentation naturligt medför. Lösningen 
på problemet skulle kunna vara att kombinera 
kuben med andra representationsformer, som 
föreslagits av tidigare forskning. 

En tydlig slutsats man kan dra av resultaten 
från undersökningen är att vilket 
visualiseringsverktyg som är fördelaktigt att 
använda beror på den typ av information man 
vill visualisera. Det faktum att kubprototypen 
som skapades i detta projekt presterade 
signifikant fler korrekta svar än ett 
kommersiellt system använt av SMHI 
indikerar att en rymd-tidskub har en reell 
potential som visualiseringsmetod även utanför 
forskarvärlden. 
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