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This paper demonstrates a project created within the discipline of the digital humanities in the form of

a critical report. The result of the project is an interactive web map created with the free and open

software program QGIS. The interactive web map exhibits the route of the Swedish explorer and

scientist Otto Nordenskjöld (1869–1928) during his lecture tour in the U.S in 1906. To create the map

a collection of newspaper clips concerned with Nordenskjöld’s tour have been digitized and

processed. The map making is in itself an examination of how cultural heritage can be visualized

geospatially, and therefore accessible to the public in an interactive way. The spatial turn in the

humanities calls for an implementation of critical making, and more specific, critical cartography.

Critical cartography is a method where the map making is reflexive to create a dynamic and

transparent process. The result showed that GIS is an appropriate tool to examine and process this

kind of material, as well as a visualization tool. GIS requires a specific type of data to generate a map,

which creates a new way to study and organize the material. The spatial data enriches the material

through different kinds of map layers. The map layers, constituted by data, are accessible to the public

to use or read. The aim with the critical report is to present the map making process and how the

visualization can be used by the public for research or education.
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1 Inledning
I slutet av år 1905 påbörjade den svenska sydpolsfararen, geologen och professorn Otto

Nordenskjöld (1869–1928) en drygt två månaders lång föreläsningsturné i USA.

Nordenskjöld besökte tolv stater runt om i landet, där han välkomnades av både svenskar och

amerikaner med välkomstbanketter, middagar, ett eget fackeltåg i New York och andra typer

av evenemang. Föreläsningen vid namn Antarctica eller två år bland Sydpolens isar handlade

om Svenska Antarktisexpeditionen mellan år 1901–1903 och de vetenskapliga upptäckter

Nordenskjöld gjorde under expeditionen. Nordenskjöld samlade själv artiklar från

amerikanska, svenska, svensk-amerikanska och skandinaviska tidningar som skrev om

föreläsningsturnén. Artiklarna redogör för allt från Antarktisexpeditionen till hur

Nordenskjöld förde sig. Följande citat från svensk-amerikanska tidningen Tribunen i Kansas

City är ett exempel på hur Nordenskjöld mottogs:

En storartad njutning, och på samma gång en stor heder, kommer att beredas vår svenska

koloni härstädes nästa söndag, då den vidtberyktade sydpolsfararen Dr. Otto

Nordenskjöld gör en påhelsning i Kansas City, och gifver landsmännen, såväl som andra,

ett tillfälle att se och höra denna djerfve man omtala sina erfarenheter under sina

upptäcksresor och isynnerhet rörande hans färd till sydpolens isbetäckta regioner.1

Samlingen bevaras hos Handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek i form av

ett urklippsalbum, samt lösa tidningsurklipp med sammanlagt 72 st artiklar.2 Artiklarna berör

ca 50 olika händelser och evenemang som utspelades under Nordenskjölds turné. I projektet

har samtliga tidningsurklipp använts för att visualisera Nordenskjölds föreläsningsturné med

geospatial data i form av en interaktiv webbkarta, samt för att tillgängliggöra artiklarna som

digitala kopior. Geospatial data innebär data med tillhörande geografisk information.3 Kartan

är skapad med hjälp av mjukvaruprogrammet QGIS som använder sig av geografiskt

informationssystem (GIS) och därefter JavaScript-biblioteket Leaflet för att presentera kartan

online.

3 Jen Jack Gieseking, ”Where Are We? The Method of Mapping with GIS in Digital Humanities”, American
Quarterly 70, nr 3 (2018): 641–48, https://doi.org/10.1353/aq.2018.0047, s. 641.

2 “Otto Nordenskjöld”, Göteborgs universitetsbibliotek,
http://www2.ub.gu.se/samlingar/handskrift/landing_page_otto_nordenskjold.xml (hämtad 2021-05-25).

1 Tidningsurklipp från Handskriftssamlingen, Göteborgs universitetsbibliotek: “Nordenskjölds föreläsning
söndag”, Kansas City Tribunen (Kansas City, Mo.), 1906-01-25.
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1.1 Syfte

Projektets syfte är främst att tillgängliggöra arkivmaterial digitalt med hjälp av GIS.

Utformningen av en webbkarta har fungerat som en undersökning av hur material kan

presenteras genom att först brytas ner till kategoriserade datatyper för att sedan byggas upp

som en ny informationsstruktur i form av en interaktiv geospatial visualisering. Således

förändras ingången till materialet och själva kunskapsproduktionen. Formatet möjliggör att

data berikas med hjälp av multipla kartlager med olika typer av information. Istället för att

enbart bläddra igenom tidningsurklipp om Nordenskjölds föreläsningsturné kan användare

följa resan genom att själva navigera i en digital kartmiljö där varje händelse och rörelse finns

utplacerade och kopplade till varandra. Utformningen har även syftet att tillgängliggöra

artiklarnas digitala kopior som en integrerad del av kartan, samtidigt som de kontextualiseras

med geospatial information.

1.2 Avgränsning

Projektets omfång är avgränsat till att enbart arbeta med samlingen med tidningsurklipp i

både visualiseringen och kunskapsproduktionen. Den interaktiva kartan är resultatet av

projektet, där skapandeprocessen har fungerat som ett verktyg för att undersöka och analysera

materialet, men också för att kritiskt undersöka skapandeprocessen i sig. Därmed fokuserar

rapporten på det praktiska genomförandet av projektet. De teoretiska perspektiven är således

till för att stödja och diskutera en kritisk skapandeprocess av kartan. Därmed avgränsas

projektet från en djupare undersökning av Nordenskjöld och föreläsningarna om den Svenska

Antarktisexpeditionen, vilket hade kunnat utföras genom att koppla artiklarna till andra källor

för analys. Den kunskap som produceras genom GIS-kartan sker genom att materialet berikas

med information för att visuellt koppla data till annan data och situera materialets information

geospatialt. Projektet är m.a.o. till för att presentera samlingen med tidningsurklipp i en

digital och interaktiv miljö.

2 Teori
Genom digitala visualiseringar kan material tillgängliggöras och studeras via internet. En

form av digital visualisering är via GIS, som möjliggör en presentation av materialet genom

geografisk situering. Men att använda GIS som visualiseringsverktyg är även en aktiv process
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för själva studiet av materialet i sig. Skapandeprocessen är därmed ett verktyg för att

analysera och kritisera materialet. I det här kapitlet redovisas först den s.k. spatiala

vändningen, som ligger till grund för hur GIS implementerats i humanistisk forskning. För att

specificera användningen av GIS inom fältet digital humaniora undersöks därefter begreppet

DH GIS.

2.1 Den spatiala vändningen

Det finns ett stort intresse för implementering av GIS som forskningsverktyg inom bl.a.

digital humaniora. Ett större fokus på tid och rum inom humanistiska discipliner har gjort att

forskare använt andra verktyg och metoder för att finna nya typer av frågeställningar eller

hitta nya perspektiv på traditionella frågeställningar. Historieprofessorn David L.

Bodenhamer redovisar för hur denna förändring lett till en s.k. spatial vändning inom

humaniora och samhällsvetenskaper (eng. the Spatial Turn).4 I artikeln “Beyond GIS:

Geospatial Technologies and the Future of History (2013)” framlägger Bodenhamer den

spatiala vändningens syfte: “To understand human society and culture, we must understand

how it developed in certain circumstances and in certain times and at certain places.”5 Genom

att fokusera på det spatiala istället för universella och strukturella förklaringar handlar den

spatiala vändningen om händelsers verkliga utveckling i tid och rum. På ett liknande sätt

beskriver Barney Warf, professor i geografi, och Santa Arias, professor vid avdelningen för

spanska och portugisiska vid Kansas Universitet, den spatiala vändningen som viktig. De

menar att “[...] where things happen is critical to knowing how and why they happen.”6 Att

koppla händelser till dess geografiska ursprung är därmed ett sätt att förklara en händelse.

Den spatiala vändningen har även gett upphov till en ny disciplin inom humaniora

kallad spatial humaniora (eng. Spatial Humanities). Professorn Enrique Santos Unamuno,

doktor i filosofi, sammanfattar uppfattningen om spatial humaniora. Däribland Bodenhamers

uppfattning, som ett sätt att utveckla synen på hur det rumsliga påverkar mänskligt beteende

och den kulturella utvecklingen.7 Bodenhamer är dock kritisk till hur den spatiala vändningen

7 Enrique Santos Unamuno, ”GIS and Telescopic Reading: Between Spatial and Digital Humanities”,
Neohelicon 44, nr 1 (juni 2017): 65–81, https://doi.org/10.1007/s11059-017-0381-1, s. 66.

6 Barney Warf och Santa Arias, The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives (London, UNITED
KINGDOM: Taylor & Francis Group, 2008),
http://ebookcentral.proquest.com/lib/gu/detail.action?docID=356413 , s. 1.

5 Ibid, s. 3.

4 David J. Bodenhamer, ”Beyond GIS: Geospatial Technologies and the Future of History”, i History and GIS,
red. Alexander von Lünen och Charles Travis (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 1–13,
https://doi.org/10.1007/978-94-007-5009-8_1.

5

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=AoySYY
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=AoySYY
https://www.zotero.org/google-docs/?YEgTHr
https://www.zotero.org/google-docs/?YEgTHr
https://doi.org/10.1007/s11059-017-0381-1
https://www.zotero.org/google-docs/?9ZtUSi
https://www.zotero.org/google-docs/?9ZtUSi
https://www.zotero.org/google-docs/?9ZtUSi
https://www.zotero.org/google-docs/?tGOeDM
https://www.zotero.org/google-docs/?tGOeDM
https://www.zotero.org/google-docs/?tGOeDM


inom humaniora utnyttjar geografiska verktyg som GIS, utan att inkludera geografi och

geografiska koncept; “[...] we will fulfill the promise of a spatial humanities that draws on a

GIS-enabled fusion of qualitative and quantitative data, that focuses on both space and place,

that acknowledges the reality of space-time, that is multi-scalar and dynamic, and that

enables the dense layering and deep mapping of place.”8 GIS möjliggör det Bodenhamer

benämner som deep mapping. Deep mapping är i relation till den fysiska endimensionella

kartan, en detaljerad karta med flera multimediala lager som visualiserar en plats med

kvantifierbar data. Kartan kan även kombineras med kvalitativ data som skildrar exempelvis

händelser som utspelats på den geografiska platsen.9 På så vis kan deep mapping knyta

platser till händelser och dess ursprungliga källor. Bodenhamer önskar att spatial humaniora,

med hjälp av digitala geospatiala verktyg, representerar material som inte bara är till för

observation, utan material som användaren är en del av i upplevelsen av dess tids-rumsliga

sammanhang. Med deep mapping kan även kartan vara öppen för förändring genom tillägg av

ny data och nya perspektiv som genereras genom kommunikation mellan skapare och

användare.10

2.2 DH GIS

För att skilja på spatial humaniora som begrepp för när GIS implementeras inom digital

humaniora, använder den urbana och digitala kulturgeografen Jen Jack Gieseking termen DH

GIS.11 I artikeln “Where Are We? The Method of Mapping with GIS in Digital Humanities

(2018)” identifierar Gieseking fem olika problem och möjligheter för DH GIS.

Utgångspunkten för dessa problem eller möjligheter är att digital humaniora inte enbart

praktiskt tillgängliggör material digitalt, utan även utför en kritisk produktion och analys av

materialet.12

Första problemet Gieseking identifierar är GIS tillblivelse som en militär teknologi

och därefter som ett kapitalistiskt verktyg med datainsamling för målinriktad

marknadsföring.13 Därmed genomsyras projekt skapade med GIS av verktygets ursprungliga

13 Ibid, s. 642.
12 Ibid, pp. 641-42.
11 Gieseking 2018.
10 Bodenhamer 2013, s. 11.

9 Stefan Gelfgren och Anna Foka, “Visualisering som verktyg och metod för historieforskning,” i Digital
humaniora - humaniora i en digital tid, Per-Olof Erixon och Julia Pennlert (red.), 147-164. Göteborg: Daidalos,
2017, s. 154.

8 Bodenhamer 2013, s. 12.
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ideologi och syfte. Gieseking menar att DH GIS måste skapa nya teknologier, algoritmer och

verktyg som är enklare att använda för att “[...] reinvent GIS beyond its militarized and

commercial past and present.”14 Andra problemet för DH GIS Gieseking urskiljer fortsätter

på samma spår som första problemet. Mjukvaruprogram för GIS är avancerade och kräver

mycket erfarenhet som många forskare inom humaniora inte besitter. Även om GIS används i

stor omfattning inom digital humaniora saknar dessa projekt i grunden komplexitet.

GIS-programmens möjligheter utnyttjas inte, då digitala humanister tenderar till att förlita sig

på enklare representationer och verktyg. För att utveckla DH-GIS potential krävs

tvärvetenskapliga samarbeten med tekniskt kunniga personer.15 Tredje problemet grundar sig

i den ständiga debatten om delningen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, som

beskrivs ovan. Problemet mynnar ut i möjligheten för DH GIS att påverka och forma

framtida användningen av GIS genom att förena den kvantitativa och kvalitativa delningen.16

Unamuno redovisar för hur en sådan förening sker genom s.k. teleskopisk läsning (eng.

telescopic reading).17 Teleskopisk läsning kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder för

att möjliggöra en hybrid mellan närläsning och distansläsning.18 Det digitala formatet tillåter

en multimodalitet som kombinerar olika typer av data, som text, bilder, hyperlänkar m.m., att

tillsammans utgöra en visuell presentation.19 Genom olika typer av element i en karta tillåts

en teleskopisk läsning där data kan visas med hjälp av exempelvis beräkningar samtidigt som

källmaterialet som beräkningarna utgår ifrån finns integrerade i kartan. På så vis kan data

undersökas både genom distansläsning och närläsning.20

Fjärde problemet handlar om vikten av att använda sig av kritisk GIS (eng. critical

GIS), för att reflektera över samtliga delar i en process när GIS används som

forskningsverktyg. Gieseking framlägger hur valet av mjukvaruprogram oftast inte framträder

för användare av en karta skapad med GIS om användaren inte tar del av en teknisk

dokumentation. Ett återkommande problem i Giesekings artikel är forskarens brist på

kunskap och tid att välja ett mer komplext mjukvaruprogram för GIS. Det leder till att flera

forskare förlitar sig på mjukvaruprogram som är gratis och därmed har begränsad

20 Ibid.
19 Unamuno 2017, s. 78.

18 Litteraturvetaren Franco Morettis begrepp distansläsning (eng. distance reading) är en metod där stora
textkorpusar används som studieobjekt för analys. Se: Franco Moretti, “Conjectures on World Literature.” New
Left Review, vol. 1, 2000, pp. 54–68.

17 Unamuno 2017.
16 Ibid, s. 644.
15 Ibid.
14 Gieseking 2018, s. 643.
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funktionalitet och lagringsmöjlighet. Utformningen av projekt som okritiskt väljer program

kan därmed påverkas på olika sätt. Program som Google Maps har även rätt till användning

av all data som läggs upp. Gieseking föredrar därmed användningen av gratis och öppen

mjukvara som QGIS och ser möjligheten för DH GIS att ställa krav på vilken mjukvara som

används.21 Femte och sista punkten presenterar möjligheten för DH GIS som producenter av

webbkartor som undersöker sociala och spatiala maktutövningar.22 Gieseking avslutar artikeln

och femte punkten med att konstatera följande: “Because of the power of maps, DH GIS

projects promote education, conversation, and representation on behalf of the common

good in the public sphere.”23

3 Metod

GIS har använts för att producera en digital karta. Det är dock viktigt att särskilja på metod

och verktyg. Gieseking tydliggör varför GIS inte kan uppfattas som en metod: “[...] to

describe GIS as a method implies that the software will collect the data and evidence for the

research project and conduct the analysis.”24 Analys och kritik sker därmed genom själva

skapandeprocessen när forskaren gör olika val i utformningen av kartan. Projektets metodik

grundar sig i vad som benämns som critical making. Begreppet presenteras i första avsnittet

för att beskriva hur digital humaniora har gått från traditionell läsning och kritik till att utföra

kritik genom processen av att skapa. Andra avsnittet specificerar kritiskt skapande för

skapandeprocessen av digitala kartor, vilket kallas för critical cartography.

3.1 Critical making

Som vidareutveckling av Giesekings fjärde punkt angående kritisk GIS, fokuserar detta

avsnitt på kritiskt skapande (eng. critical making) inom digital humaniora. Som Gieseking

framlägger behöver varje del av processen vid användning av GIS granskas kritiskt. Men

skapandet i sig används även som kritik, allt från val av mjukvaruprogram till hur datan

visualiseras med hjälp av olika verktyg.25 Digital humaniora som disciplin beskrivs av

Stephen Ramsay, professor i engelska och Geoffrey Rockwell, professor i filosofi, som en

25 Ibid, pp. 644-45.
24 Ibid, s. 641.
23 Ibid, s. 646.
22 Ibid.
21 Gieseking 2018, s. 645.
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förflyttning från att läsa och kritisera till att bygga och skapa.26 Detta påstående, bland andra,

är mycket omdiskuterat. Enligt medieteoretikern Patrick Jagoda beror det på att “[...] critics

have made the quick move from an assumption of a hierarchical relation of critique over

making to dismissive conclusions about making as an uncritical method.”27

Begreppet “critical making” används i Matt Rattos, professor i

informationsvetenskap, artikel “Critical Making: Conceptual and Material Studies in

Technology and Social Life (2011). Critical making beskrivs av Ratto som ett sätt att

teoretiskt och pragmatiskt föra samman “[...] critical thinking, typically understood as

conceptually and linguistically based, and physical “making,” goal-based material work.”28

Ratto presenterar tre olika stadier som utgör ett kritiskt skapande, där etapperna inte har en

specifik ordning. Ett stadium innebär att undersöka och samla relevant forskning där teorier

kan användas och prövas i form av materiella prototyper. I en annan fas skapas tekniska

prototyper för att både utveckla kunskap inom ett tekniskt område och för att utforska olika

koncept. I ett tredje stadium behandlas och utvecklas den tekniska prototypen genom

reflektion kring olika typer av konfigurationer och valmöjligheter. På så vis kan modeller och

teorier utvecklas genom genom den skapande processens reflexiva fas, men även genom

själva skapandet.29 Jagoda ser inte kritiskt skapande som en ersättare till kritik, utan som ett

sätt att förlänga och bygga vidare på kritisk teori och kulturvetenskaper.30 Jagoda menar att

nya typer av kunskap kan genereras av kritiskt skapande, genom att använda annorlunda

tillvägagångssätt för att utföra kritiskt tänkande.

3.2 Critical cartography

I artikeln “Beyond the Map: Unpacking Critical Cartography in the Digital Humanities

(2015)” argumenterar Tania Allen, docent i konst och design, och Sara Queen, docent i

arkitektur, för behovet av teoretiska perspektiv som inkluderar kritik gällande

skapandeprocessen för kartor inom digital humaniora. Allen och Queen integrerar teoretiska

30 Jagoda 2017, s. 357.
29 Ibid.

28 Matt Ratto, ”Critical Making: Conceptual and Material Studies in Technology and Social Life”, The
Information Society 27, nr 4 (juli 2011): 252–60, https://doi.org/10.1080/01972243.2011.583819, s. 253.

27 Patrick Jagoda, ”Critique and Critical Making”, PMLA 132, nr 2 (2017): 356–63,
https://doi.org/10.1632/pmla.2017.132.2.356, s. 358.

26 Stephen Ramsay and Geoffrey Rockwell, “Chapter 5: Developing Things: Notes toward an Epistemology of
Building in the Digital Humanities”, i Debates in the Digital Humanities,
https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled-88c11800-9446-469b-a3be-3fdb36bfbd1e/section/c733786e-5787-45
4e-8f12-e1b7a85cac72 (hämtad 2021-05-17).
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perspektiv och metoder från research inom design med digital humaniora, då båda diskurser

har gemensam metodologi. Båda utgörs av en tvärvetenskaplig skärningspunkt mellan

vetenskap och konst, visualiseringar används som forskningsmetod i och med båda diskursers

teoretiska och praktiska beskaffenhet, samt att båda använder sig av kritisk och reflexiv

kartläggning.31 Allen och Queen förespråkar för en integration av kritiskt skapande med

argumentet att “Successful integration of critical making into the mapping and research

process necessitates reframing the emphasis of mapping from product to process.”32 För att gå

“beyond the map”, som artikelns titel anmodar, krävs kritisk undersökning av själva

aktiviteten att skapa en karta, d.v.s. kritisk kartografi (eng. critical cartography). Allen och

Queen tar fasta vid fyra grundläggande kännetecken gällande teoretiska perspektiv för en

kritisk skapandeprocess för kartor. Skapandeprocessen för en karta bör behandlas som en

iterativ process istället för en linjär process, som förklarande och inte som bevisande, som

komparativ istället för singular, samt som textuell och inte estetisk.33

Med en iterativ skapandeprocess behandlas kartan som en pågående process, vilken

ger upphov till kritiskt och kreativt tänkande och aldrig som en färdig produkt. Ett sådant

förhållningssätt innebär ett ständigt laborerande av tillvägagångssätt där skaparen av kartan

reflekterar över varje val och hur kunskap genereras utifrån dessa val som utgör kartan. Allen

och Queen framlägger även att ett sådant experimenterande möjliggör integrering av

exempelvis medborgarforskning.34 Med en förklarande skapandeprocess menar Allen och

Queen att kartan i sig är ett verktyg för att finna nya samband och ny kunskap i ett material

och inte som ett verktyg för att enbart bevisa en poäng.35 Likt skapandeprocessens iterativa

kännetecken, måste syftet med kartan vara processen och inte slutprodukten. En komparativ

skapandeprocess innebär, som de iterativa och förklarande kännetecknen, en öppen och

experimentell process. Sammantaget är det mer specifikt tillvägagångssättet att kombinera

olika typer av datasets för att finna nya och olika samband i materialet.36 Sista kännetecknet

för Allen och Queens teoretiska perspektiv gällande kritiskt skapande av kartor är att kartan

är text. Att kartan är text innebär på samma sätt som att andra icke-verbala teckensystem,

exempelvis som film, musik och tavlor, förstås som text. Således består en karta av olika

36 Ibid.
35 Ibid.
34 Ibid, s. 90.
33 Ibid, s. 89.
32 Ibid, s. 82.

31 Tania Allen och Sara Queen, ”Beyond the Map: Unpacking Critical Cartography in the Digital Humanities.”,
Visible Language 49, nr 3 (2015): 79-98, s. 79.
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textuella element som utgör en intertextualitet. Allen och Queen beskriver hur en

medvetenhet gällande kartans intertextualitet krävs för att förstå kartans retoriska anspråk:

“The potential complexity in the authorship and reading of the map’s content begs that the

map maker be not only aware of, but in command of, how abstraction and translation

processes inform the map’s rhetorical nature.”37 Ett kritiskt skapande innebär därmed att

skaparen måste förstå hur mening skapas, men också framlägga hur mening skapas genom

olika textuella elements kulturella uppbyggnader.38

4 Genomförande
Följande kapitel beskriver projektets arbetsprocess från val av material till en färdig interaktiv

webbkarta. Projektet fungerar som en undersökning av hur arkivmaterial kan tillgängliggöras

digitalt med hjälp av GIS. Webbkartans utformning är anpassad till materialet, men

presenterar även möjligheter för hur fysiska arkivhandlingar generellt kan exponeras i en typ

av digital utställning. Förutsättningen för idén om en webbkarta är de interaktiva elementen.

Även om varje val i processen grundar sig i urval är tanken att webbkartan är ett

icke-hierarkiskt format där användare kan bestämma hur de vill interagera med materialet.

Webbkartans multipla lager möjliggör olika ingångssätt till materialet och användare kan

välja vilken typ av information som ska studeras.

4.1 Material

Arkivmaterialet som projektet använt sig av är urklipp av artiklar som handlar om Otto

Nordenskjölds föreläsningsturné i USA under perioden 30 december år 1905 till 8 februari år

1906. Valet av just detta material började med möten med Handskriftsavdelningen vid

Göteborgs Universitetsbibliotek. Personarkivet för Otto Nordenskjöld bevaras oförtecknat i

handskriftssamlingen.39 Eftersom arkivet är oförtecknat är det svårt för utomstående att

upptäcka eller få tillgång materialet utan hjälp av institutionens personal. Följaktligen är

samlingen inte digitiserad.

Materialet består av ett urklippsalbum, samt lösa urklipp samlade i en arkivbox.

Själva materialet är av intresse då det berättar en mångsidig historia om Nordenskjölds tid i

39 “Handskriftssamlingen”, Göteborgs universitetsbibliotek,
http://www2.ub.gu.se/samlingar/handskrift/samlingarna/ (hämtad 2021-04-27).

38 Ibid.
37 Allen och Queen 2015, s. 91.
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USA. Allt från Nordenskjölds utseende och manér till föreläsningens innehåll beskrivs av

tidningar från olika städer och av olika nationaliteter. Materialet är även en god kandidat för

digitisering, då det är fragilt och redan skadat på ett flertal ställen. Genom att använda

tidningsurklippen i ett digitalt projekt kan informationen frigöras från sin materialitet och

framställas i ett nytt format som ger olika perspektiv på Nordenskjölds föreläsningsturné. Vid

hantering av de fysiska handlingarna uppfattades materialet som svåröverskådligt, speciellt

de lösa tidningsurklippen. Det var svårt att komma underfund med föreläsningsturnéns

ordningsföljd i tid och rum, då urklippen inte ligger i en förutbestämd ordning. Det är även

sammanlagt mycket text där flera artiklar redogör för samma händelser, vilka sammanblandas

med andra händelser. Materialets otillgänglighet och oöverskådlighet är anledningar till valet

för det digitala projektet. Genom att materialet digitiseras och transkriberas finns det nya

möjligheter att studera Nordenskjölds föreläsningsturné i USA. Den interaktiva webbkartan

kan användas som en förlängning av eller ett verktyg för att studera materialet digitalt.

Informationen i samtliga artiklar delas då upp och ordnas som data för att sedan situeras

geografiskt. Då kan användaren av kartan röra sig fritt i materialet och samtidigt visuellt

förstå turnéns rörelse rent fysiskt och tidsmässigt.

Ett grundläggande problem med valet av material är den bristfälliga information

gällande materialets ursprungskällor. En stor nackdel med tidningsurklipp är att de är

separerade från sin kontext, vilket gör att de oftast saknar information om tidningsutgivare

och publiceringsdatum. I albumet har enbart några av urklippen identifierats med handskrivna

notiser. Alternativa lösningar beskrivs mer ingående under rubriken 4.2.2 Organisering av

dataset: artiklar.

4.1.1 Digitisering

Materialet har digitiserats av Göteborgs universitetsbiblioteks digitaliseringsteam vid

Samhällsbiblioteket. Teamledaren Lennart Stark var med under ett av de första mötena

gällande val av projekt och material. Det var viktigt att Stark var med tidigt i processen då

han kunde avgöra vilken storlek av material som avdelningen kunde hjälpa till med. P.g.a.

den rådande pandemin har förutsättningarna för digitaliseringsteamet ändrats, där enbart en

person får vistas i rummet där all digitisering utförs. Därmed är det långa väntetider. För att

kunna påbörja projektet i väntan på digitala kopior fotade jag samtliga tidningsurklipp med

en mobilkamera. Mobilbilderna har använts under hela projektets gång och har behandlats
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som de riktiga digitala kopiorna. När digitaliseringsteamet levererade det digitiserade

materialet var det möjligt att ersätta mobilbilderna som använts direkt i QGIS.

Masterfilerna är i filformatet TIFF (Tagged Image File Format), vilket är ett

rekommenderat bevarandeformat då det är okomprimerande filformat. Enligt Digisams

Vägledning till digitalt bevarande bör filformat väljas utifrån bildernas tänkta

användningsområde.40 Medan masterfiler som ska bevaras under en lång tid kräver ett

okomprimerat filformat, som TIFF, bör bildfiler med syftet att tillgängliggöras genom

publicering på internet konverteras till ett mer passande filformat. De beskärda urklippen som

finns tillgängliga i webbkartan har därmed konverterats till filformatet JPEG (Joint

Photographic Experts Group). JPEG-filer passar bättre för visningsbilder då de är mindre än

TIFF-filer och därmed lättare att dela och publicera på en webbsida.

Lars Björk presenterar i sin doktorsavhandling How reproductive is a reproduction,

begreppet informationskapacitet (eng. informative capacity) för att beskriva en

digitiseringsprocess. Björk menar att informationskapaciteten redogör för den digitala

reproduktionens kapacitet att fungera som ett substitut för orginaldokumentet.41 De lösa

urklippen har inte redigerats, medan artiklarna i urklippsalbumet har delats upp som lösa

urklipp. Urklippen från albumet har därmed förlorat sin proveniens. Samtidigt som de

behöver vara uppdelade för att kunna visas i webbkartan. Urklippen i albumet har dock inte

en speciell ordning och det finns inget tillägg i form av anteckningar som förloras när ett

urklipp isoleras från resterande urklipp på samma sida ur albumet. Men de digitala

reproduktionerna som har klippts ut från albumet har förlorat sin ursprungliga kontext.

Reproduktionen i webbkartan har därmed ändrat relationen till orginaldokumentet.

4.2 QGIS

QGIS är ett geografiskt informationssystem (GIS) utvecklat med öppen källkod, d.v.s. källkod

som är fri att läsa, redigera och dela. Mjukvaruprogrammet används för att skapa, bearbeta

och analysera geospatial data. GIS-program är annars dyra och exklusiva, medan QGIS har

utvecklats för alla med tillgång till en dator.42 I projektet har QGIS version 3.16.3-Hannover

42 ”2. Foreword”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/preamble/foreword.html (hämtad 2021-04-28).

41 Lars Björk, ”How Reproductive Is a Reproduction?: Digital Transmission of Text-Based Documents” (Borås,
University of Borås, 2015), s. 43.

40 Digisam. Vägledning till digitalt bevarande, Digisam, 2021,
https://www.digisam.se/wp-content/uploads/2021/04/Digisams-v%C3%A4gledning-till-digitalt-bevarande.pdf
(hämtad 2021-04-28), pp. 55-56.
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använts, vilket är den senaste s.k. Long Term Release-versionen (LTR). En utgåva klassas

som LTR när den anses tillräckligt stabil efter grundliga tester.43

QGIS har använts för att visualisera Nordenskjölds föreläsningsturné i USA 1906,

genom att geografiskt gestalta resvägen och turnéns evenemang. Kopplat till turnéns samtliga

evenemang har de digitala kopiorna av tidningsurklippen förankrats geografiskt och kan visas

direkt på webbkartan som har skapats baserat på de lagren som utformats i QGIS. Den data

som ligger till grund för de lagren som skapats i QGIS har först skapats och organiserats i

Google Kalkylark i form av dataset eller tabelldata, för att sedan importeras till QGIS. Efter

importen till QGIS har de sparats som vektordata.Vektordata är den vanligaste datatypen

inom GIS och representerar geografisk information i form av antingen punkter, linjer eller

polygoner.44 En punkt utgörs av ett koordinatpar, en linje av minst två koordinatpar, medan en

polygon kräver flera koordinatpar där första och sista är samma. Den andra typen av

geografisk information inom GIS är rasterdata. Rasterdata presenterar geografisk

information i form av bilder, där varje pixel utgör ett geografiskt område.45 Jag har valt att

enbart arbeta med vektordata, eftersom datan som visualiseras består av geospatial

information som gör sig bäst som punkter, linjer och polygoner. Vektordata kan lagras på

olika sätt, men vanligast är att de lagras i form av shapefiler. En shapefil är ett filformat som

består av minst tre olika filer som tillsammans lagrar datan i ett vektorlager.46 En shapefil

innehåller även eventuella attribut som är associerade med varje punkt, linje eller polygon.

Attributen visas i något som kallas för lagrets attributtabell.

I följande avsnitt beskrivs närmare hur datan har skapats och organiserats i form av

två olika dataset i Google Kalkylark innan exportering till QGIS. Därefter redogörs hur dessa

datasets har använts för att visualisera geodatan i QGIS i form av vektorlager.

4.2.1 Dataset

Den grundläggande komponenten för att översätta tidningsurklippen till punkter på en digital

karta i mjukvaruprogrammet QGIS är att konstruera ett eget dataset. Ett dataset består av en

46 “5. Data Capture”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/gentle_gis_introduction/data_capture.html?highlight=shapefile (hämtad
2021-04-29).

45 “13.3.1. Raster Data”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/managing_data_source/supported_data.html?highlight=raster%2
0data#raster-data (hämtad 2021-05-10).

44 “3. Vector Data”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/gentle_gis_introduction/vector_data.html (hämtad 2021-04-29).

43 “Download QGIS”, QGIS, https://qgis.org/en/site/forusers/download.html (hämtad 2021-01-15).
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samling strukturerad data, som vanligtvis presenteras som en tabell i form av ett antal rader

och kolumner. Datan i ett dataset kan beskrivas som bl.a. värden eller register av värden.47

Google Kalkylark har använts för insamling och organisering av data från

tidningsurklippen. Programmet är användarvänligt och kostnadsfritt, samt har fördelen att det

är lätt att dela med andra då det är webbaserat. Ett färdigställt eller pågående dataset i Google

Kalkylark kan sedan exporteras som filformatet Comma Separated Value (CSV). Det innebär

att kalkylarket omvandlas till en textfil, som kan överföras från en applikation till en annan, i

det här fallet från Google Kalkylark till QGIS. CSV-filer är en typ av Delimited Text File

(DTF), vilken använder sig av kommatecken för att separera data.48 CSV-filen kan sedan

laddas upp som ett Delimited Text Layer (DTL) för att QGIS ska kunna tolka datan och

producera en punkt för varje rad som har geografisk information i kalkylarket.49 Då krävs

longitud- och latitudkoordinater i separata kolumner. Den geografiska informationen är det

som utmärker CSV-filen och skiljer den från annan tabelldata. Med dessa två koordinater

skapas en punkt i QGIS från varje rad som är geografiskt situerad. En rad i datasetet kan

därutöver bestå av ett obegränsat antal kolumner. Dessa kolumner fungerar som attribut till en

geografisk punkt i QGIS med relevant information. För att skilja på arbetet med ett dataset i

Google Kalkylark och arbetet med vektordata i QGIS benämns datan som “attribut” i QGIS

och “värden” i ett dataset. Det är för att attribut som begrepp preciserar att datan gått från

information, i form av ett värde, till att ha funktionen som attribut till en visuell punkt på

kartan.

I avsnitt 4.2.2 Organisering av dataset: evenemang och 4.2.3 Organisering av

dataset: artiklar, redovisas för vilka värden som har valts för att beskriva geodatan. Båda

dataseten består av värden som ska analyseras i QGIS, m.a.o. hur datan visualiseras genom

olika kartlager. Avsnitten beskriver enbart de värden som skapats och organiserats i Google

Kalkylark utifrån tidningsurklippen om Nordenskjölds föreläsningsturné. I avsnitten efter

beskrivs hur dataseten används och visualiseras i QGIS som kartlager.

49 “13.1.3.3. Importing a delimited text file,” QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/managing_data_source/opening_data.html (hämtad 2021-04-27).

48 “13.3.2.3. Delimited Text Files”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/managing_data_source/supported_data.html?highlight=delimite
d%20text%20file#delimited-text-files (hämtad 2021-04-27).

47 Allen H. Renear, Simone Sacchi, och Karen M. Wickett, ”Definitions of Dataset in the Scientific and
Technical Literature”, Proceedings of the American Society for Information Science and Technology 47, nr 1
(2010): 1–4, https://doi.org/10.1002/meet.14504701240.
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4.2.2 Organisering av dataset: evenemang

Projektets första dataset utgår ifrån de olika evenemang som utspelades under Nordenskjölds

föreläsningsturné i USA. Syftet är att skapa ett kartlager i QGIS som består av en punkt för

varje evenemang för att kartlägga vilka platser Nordenskjöld besökte under sin resa.

Kartläggningen var en av de mer tidskrävande delar i projektet eftersom tidningsurklippen är

svåröverskådliga och ofta har avsaknad av information i form av datum och urklippets

proveniens. Därmed blev datainsamlingen i Google Kalkylark ett viktigt forskningsverktyg

för att studera föreläsningsturnéns ordning och datumföljd. Processen kan liknas vid ett

pussel, där bitar föll på plats under datainsamlingens gång. Eftersom det skrevs så pass

mycket om föreläsningsturnén nämndes ett besök oftast flera gånger i olika tidningar med

olika typer av information. Därmed var det möjligt att föra samman bitar av information för

att få fler uppgifter om ett besök.

Varje rad i datasetet utgörs av tio kolumner: index, plats, latitudkoordinat,

longitudkoordinat, eventets värd, stad, stat, typ av evenemang, datum och anteckning. Dessa

har valts för att möjliggöra att avgränsa datasetet på olika sätt såsom till föreläsningsturnéns

olika typer av evenemang. Indexet visar evenemangens ordning med nummer, vilket har

syftet att ordningsföljden representeras även när turnén visas som punkter på en karta. Men

även för att kunna koppla samman olika dataset i QGIS för att skapa nya kartlager eller vid

skapandet av ett nytt kartlager från datasetet. Index kan därmed sägas fungera som en nyckel

mellan olika dataset.

Värdet “plats” presenterar mer eller mindre specifikt var ett evenemang ägt rum.

Några av platserna eller lokalerna har beskrivits med en exakt adress i tidningsurklippen.

Vissa av dessa har fortfarande varit svåra att hitta då en byggnad helt enkelt inte existerar

längre. Det finns också evenemang där endast staden nämns eller enbart privatpersoners hem,

exempelvis en lunch hemma hos Edwin Swift Balch. För att göra det så transparent som

möjligt för användare av kartan beskrivs punktens precision i anteckningsfältet. Fälten för

koordinater har, som tidigare nämnts, syftet att omvandlas till punkter på en karta i QGIS. De

har har hämtats från Google Maps och Wikipedias GeoHack. Google Maps har använts vid

de tillfällen då exakta adresser har skrivits ut i tidningsurklippen, eftersom de flesta adresser

inte har en egen Wikipediasida. Wikipedias GeoHack är kopplat till en Wikipediaartikel och

visar bl.a. koordinater i decimalform, vilket projektet använder.50

50 “GeoHack”, MediaWiki, https://www.mediawiki.org/wiki/GeoHack (hämtad 2021-04-27).
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“Eventets värd” är ett värde som används vid de tillfällen då organisatören nämns i

tidningsurklippet eller när det ger adderande information till ett evenemang. Ett exempel är

när den geografiska platsen är Vita Huset och “värden” är President Roosevelt. De två värden

behövs för att tillsammans utgöra en helhetsbild av en historisk händelse, där både plats och

personer spelar roll. De två följande värden “stad” och “stat” används som textuellt stöd för

att berätta vart en punkt är, då det kan vara svårt att utläsa beroende på hur in- eller utzoomad

kartan är.

“Typ av evenemang” är indelat i nio olika kategorier: ankomst, avfärd, bankett,

middag, lunchmöte, föreläsning, besök, reception, besök, samt fackeltåg. Ankomst, avfärd

och fackeltåg är de enda värden som enbart har en punkt var på kartan. Dessa har egna

kategorier då de visas som olika symboler med varierande storlekar och olika färger på kartan

för att användaren ska kunna särskilja de olika typerna. De tre händelserna är även mycket

omskrivna, vilket krävde egna punkter och kategorier.

Näst sista värdet i datasetet är “datum”. Detta är grundläggande information för både

mig som skapare och för användare av kartan. Flera av evenemangen utspelar sig under

samma dag, vilket har åtgärdats genom nummerordningen i indexkolumnen. Eftersom

källmaterialet består av tidningsurklipp har datum oftast saknats. Det har varit en del av

pusslandet i arbetsprocessen, vilket nämns ovan. Jag har fått jobba utifrån de datum som

tydligt skrivs ut i texten, finns kvar tryckt på urklippet eller där det finns en handskriven

anteckning. De evenemang som har okänt datum har sedan kunnat placeras in i tidslinjen. Ett

evenemang har fortfarande ett osäkert datum, då resdagarna runt händelsen gjort det svårt att

fastslå exakt datum, vilket skrivs ut i anteckningar. “Anteckningar” är sista värdet och

fungerar som ett sätt att presentera olika val eller problem i processen för användaren av

kartan. Detta är viktigt för projektets transparens.

4.2.3 Organisering av dataset: artiklar

Detta dataset bygger helt och hållet på samtliga artiklar om Nordenskjölds föreläsningsturné i

USA, vilket är sammanlagt 72 stycken. Syftet med datasetet är att varje artikel ska

presenteras som en punkt i ett nytt kartlager i QGIS. Dessa punkter innehåller metadata om

artiklarna och de digitiserade tidningsurklippen i form av en förminskad och i vissa fall

beskärd kopia av tidningsurklippen. I en av kolumnerna finns även en länk som öppnar bilden

på artikeln i full storlek i en ny webbsida. Möjligheten att associera de digitala kopiorna av

urklippen med punkterna på kartan är en anledningen till varför mjukvaruprogrammet QGIS
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har använts. Den digitala kartan bygger på urklippen och det är essentiellt att användare

själva kan studera urklippen som en integrerad del av kartan. Resterande lager i kartan med

punkter, polygoner och linjer, fungerar som visuellt stöd till de digitala kopiorna genom att

situera urklippens textuella information geografiskt och i tid. Artiklarnas dataset är därmed

uppbyggt utifrån hur användaren kan interagera med urklippens digitala kopior på enklast

sätt.

Datasetet utgörs av 11 olika värden: index, tidning, datum, longitud- och

latitudkoordinater, stad, stat, antal tecken per artikel, anteckning, digital kopia av artikeln och

länk till artikeln. Index visar, som i det första datasetet, artiklarnas ordningsföljd i tid. Värdet

“tidning” presenterar vilken tidning urklippet härstammar från. Detta har varit ett problem, då

de flesta urklippen inte avslöjar vilken tidning som är ansvarig utgivare. Där tidningens titel

inte funnits med har vissa utgivare kunnat identifieras med hjälp av att jämföra urklippens

format och andra har haft en handskriven anteckning. Chronicling America, producerad av

the National Digital Newspaper Program, är ett digitalt arkiv för tidningar mellan 1777-1963

i USA, vilken har använts som hjälpverktyg för att kunna identifiera vissa tidningar.51 Det är

ett problem att inte kunna presentera källan till materialet. Men själva upplevelsen av

berättelsen som uppvisas genom kartan påverkas inte allt för mycket, eftersom det är

berättelserna om föreläsningsturnén som är kärnan i projektet. Liknande problem har varit att

identifiera exakt utgivningsdatum för urklippen, då dessa sällan står med. Det har varit lättare

att koppla samman när evengemangen som beskrivs utspelats. Därmed har nästintill hälften

av artiklarna ett ungefärligt datum, vilket även redogörs för i anteckningarna.

Koordinaterna för artiklarna på kartan har varit svåra att avgöra. Punktlagret för

evenemang sträcker sig från östra till mittersta delarna USA, medan det finns artiklar från

Sverige. För att kartan ska vara översiktlig och enkel att navigera i valde jag att inte

positionera punkter i Sverige. De flesta artiklarna har kunnat härröras till städer eller stater,

men flera av artiklarna skrivna i Sverige är mer översiktliga och beskriver händelser från flera

delar av turnén. Som en temporär lösning har sex stycken artiklar skrivna i Sverige fått

koordinaterna för USA, d.v.s. för landets mittersta punkt. Rent visuellt och interaktivt

fungerar det då dessa inte blandas med närliggande punkter, men vetenskapligt stämmer inte

koordinaterna med artiklarnas geografiska information. Om det fanns tillgång till

tidningarnas namn för varje artikel skriven i USA skulle koordinaterna kunna sättas ut på

platsen för tidningsutgivaren. Men då majoriteten av urklippens utgivare inte har kunnat

51 “Chronicling America”, The Library of Congress, https://chroniclingamerica.loc.gov/ (hämtad 2021-04-27).
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identifieras bestämde jag mig tidigt för att placera artiklarna i de städer som artiklarna

handlar om. På det sättet blir punkter för evenemang som är relaterade till punkter för artiklar

mer sammankopplade eftersom de ligger nära varandra på kartan.

Slutligen visar värdet “tecken” hur många tecken som har skrivits per artikel.

Artiklarna har först transkriberats och sedan har teckenmängden per artikel noterats med

hjälp av ordräknare. Värdet används för att räkna ut hur mycket som skrevs om Nordenskjöld

i varje stat och genom att använda punkterna för att skapa ett nytt datalager, vilket beskrivs

mer under rubriken 4.2.5 Polygonlager: existerande data.

4.2.4 Punktlager

Som tidigare beskrivits har punktlagret skapats genom att ett dataset i Google Kalkylark har

exporterats som CSV-fil och importerats till QGIS som Delimited Text Layer. QGIS

omvandlar då den geografiska informationen till punkter. För att göra lagret permanent sparas

det som ett vektorlager, d.v.s. ett punktlager. Punkterna har därefter utformats på olika sätt för

att visualisera vilken typ av information punkten utgörs av, t.ex. för att särskilja evenemang

från artiklar. För att ge kontext till punkternas geografiska positioner används en

bakgrundskarta genom QGIS XYZ Tiles OpenStreetMap (OSM) (se figur 2).52 OSM erbjuder

digitala och uppdaterade digitala kartor som är fria att använda. Kartan är aktuell, vilket gör

att vägar och byggnader inte överensstämmer med 1906 års infrastruktur. Vid en

vidareutveckling av projektet skulle förståelsen för föreläsningsturnén gynnas av historiskt

korrekta kartor där samtliga byggnader som besöktes existerar. En sådan historiskt korrekt

karta över hela föreläsningsturnén för år 1906 finns inte att tillgå på en detaljnivå som

inkluderar byggnader. En lösning hade kunnat vara att använda flera olika historiska kartor

som syns när användaren zoomar in på ett mindre område.

52 “13.1. Opening Data”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/managing_data_source/opening_data.html?highlight=tiles#using
-xyz-tile-services (hämtad 2021-04-29).
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Figur 1: Bakgrundskarta från OpenStreetMaps med punktlager för evenemang.

Ett problem i punktlagret är att flera punkter ligger för nära varandra geografiskt och

syns därmed inte när kartan är utzoomad (se figur 1). Genom att applicera olika storlekar och

färger på punkterna syns de bättre, men vissa områden kräver att användaren själv zoomar in

för att samtliga punkter ska manifesteras (jmf figur 1 med figur 2). Dessa punkter visar den

geografiska platsen, men inte tid. För att ge användare möjligheten att se ordningen för de

olika evenemangen på kartan har punktlagret kopierats till en ytterligare instants av samma

punktlager. Punktlagret består därmed av samma punkter, men skillnaden är hur de har

utformats visuellt. Punkterna är mindre och har samma färg för att de inte ska synas, men vid

varje punkt finns en siffra som visar evenemangens ordning i tid. Genom att punkterna med

siffror har ett eget kartlager är det möjligt för användaren att stänga av och på lagret vid

behov (se figur 2).
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Figur 2: Punktlager med siffror som visar evenemangens nummerordning i tid.

Eftersom artiklarnas geografiska positioner valts utifrån vilka städer de publicerats i eller

handlar om ligger flera av punkterna på samma koordinater. Det gör att flera punkter inte är

synliga (se figur 3). Exempelvis i New York City har 26 stycken artiklar samma koordinater.

Det innebär att 25 stycken punkter göms under en och samma punkt. För att synliggöra

samtliga artiklar utan att behöva separera punkterna från samma koordinater har en plugin

använts kallad Marker Clustering.53

Figur 3: punktlager för 72 st artiklar där enbart 17 st punkter är synliga.

53 “Leaflet/Leaflet.markercluster”, JavaScript (2012; repr., Leaflet, 2021),
https://github.com/Leaflet/Leaflet.markercluster (hämtad 2021-04-28).

21

https://www.zotero.org/google-docs/?RkQV4m
https://github.com/Leaflet/Leaflet.markercluster


Marker Clustering gör att flera närliggande punkter samlas i en grupp. Gruppens antal visas

med en siffra. När användaren trycker på klustret sprids punkterna i gruppen ut på kartan så

att varje punkt blir synlig (se figur 4 och 5). Då kan användaren interagera med samtliga

punkter som delar samma koordinater. Marker Clustering är ett tillval när projektet exporteras

som webbkarta. Processen för exportering beskrivs närmare i kapitlet 4.3 Interaktiv

webbkarta.

Figur 4: Marker Clustering är en plugin som samlar närliggande punkter i en grupp.

Figur 5: När användaren klickar på ett kluster sprids punkter ut och blir synliga.
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4.2.5 Polygonlager: existerande data

Trots att bakgrundskartan från OSM visualiserar staternas gränser i USA, var det viktigt att

tydliggöra gränserna ytterligare. Jag valde att använda mig av existerande data i form av ett

polygonlager över stater i USA. Via United States Census Bureau, hämtades en shapefil för

USAs stater i skala 1:5,000,000 från år 2019. Den geografiska databasen tillhandahåller filer

med kartografiska gränser (eng. cartographic boundary files) i förenklade avbildningar av

geografiska områden.54 Detta passade projektet då polygonerna främst används som stöd till

andra kartlager i visualiseringen. Shapefilen lades till i QGIS som ett nytt kartlager. När

ytterligare kartlager läggs till kan dessa utformas på en mängd olika sätt. För att göra

gränserna tydliga och för att de inte ska dölja bakgrundskartans information ändrades lagrets

symbologi till en enkel linje i passande färg och tjocklek utan ifyllnad (se figur 6). För att

markera föreläsningsturnéns resväg ytterligare skapades ett nytt datalager med enbart de

stater som besöktes av Nordenskjöld. I nästa steg exporterades de markerade staterna till ett

eget polygonlager (se figur 7).

Figur 6: polygoner som markerar samtliga staters gränser i USA.

54 “Cartographic Boundary Files”, The United States Census Bureau,
https://www.census.gov/geographies/mapping-files/time-series/geo/cartographic-boundary.html (hämtad
2021-04-30).
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Figur 7: polygoner som markerar utvalda staters gränser i USA.

I nästa steg har polygonlagret med de aktuella staterna använts tillsammans med en

CSV-fil för att visualisera hur mycket som skrevs om Nordenskjöld per stat, samt hur många

evenemang som utspelades i respektive stat. Verktyget “Join attributes by field value” har då

använts för att förena polygonlagret med CSV-filen.55 Först skapades ett nytt dataset med de

aktuella staternas namn, antal tecken skrivna per stat och antal evenemang per stat. Datasetet

exporterades därefter som en CSV-fil till QGIS. Staternas namn fungerar som en nyckel

mellan CSV-filen och polygonlagret när filerna förenas, eftersom det är ett gemensamt

attribut. Verktyget förenar det gemensamma fältet i CSV-filen och det existerande attributet

för stater i polygonlagret. När föreningen har utförts finns attributen från CSV-filen tillagda i

attributtabellen för det befintliga polygonlagret. För att göra föreningen permanent

exporterades lagret till en ny shapefil. Syftet med föreningen är att rent visuellt representera

kartlagrets värden från utvalda attribut (se figur 9 och 10). Dessa lager kan sedan slås av och

på av användaren beroende på om användaren är intresserad av artiklarna eller de evenemang

som utspelades under turnén. För att presentera attributets olika värden med färg appliceras

först “graduated” som symbologi och värdet som “antal tecken” (anges som “Characters” i

QGIS). Då graderas värdet utifrån en färgramp. Värdet graderas utifrån fem olika klasser och

därmed fem olika färger i samma färgskala (se figur 8).

55 “24.1.14. Vector general”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorgeneral.html?highlight=join%20attri
butes%20field%20value#join-attributes-by-field-value (hämtad 2021-04-30).
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Figur 8: QGIS symbolbibliotek för polygonlagret om antal skrivna tecken per stat.

Figur 9: Polygonlager som visar hur mycket som skrevs (räknat i tecken) per stat.
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Figur 10: Polygonlager som visar antal evenemang per stat.

4.2.6 Linjelager och temporalt lager

Punkterna i kartlagret visar var ett evenemang har utspelat sig, men förmedlar varken rörelse

eller koppling mellan platserna. För att visualisera evenemangens koppling till varandra har

ett ytterligare vektorlager skapats, men med linjer istället för punkter (se figur 11). Verktyget

“Points to Path” används för att konvertera punktlagret till ett linjelager genom att förena

punkter med linjer i en definierad ordning.56 Eftersom flera punkter har samma datum

används attributet “index” för att definiera resans ordningsföljd. Detta gör att verktyget kan

läsa av mellan vilka punkter linjer ska skapas. Resultatet är ett vektorlager med en lång linje

som representerar alla kopplingar. I attributtabellen finns därmed endast en rad som

representerar denna och dess attribut är “fid”, “begin” och “end” (se figur 12).

56 “24.1.13.8. Points to path,” QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorcreation.html?highlight=points%20p
ath#points-to-path (hämtad 2021-05-05).
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Figur 11: Vektorlager med linjer mellan varje punkt för att visa resvägen.

Figur 12: Attributtabell för linjelager skapat med verktyget “Points to Path.”

För att visa resvägens följd med relaterade attribut för datum och eventtyp ska det finnas

individuella linjer mellan punkterna istället för en enda lång linje. Därmed används ett

verktyg vid namn “Explode lines” för att dela upp samtliga linjer.57 Ett nytt vektorlager

skapas där samtliga linjer har varsin rad i attributtabellen. Då kan attribut för “datum” och

“typ av evenemang” läggas in manuellt (se figur 13). Genom att addera attributet för eventtyp

kan linjerna tilldelas samma färger som evenemangen i punktlagret. Det nya vektorlagret med

linjer visar därmed vilka typer av evenemang som linjerna är kopplade till genom färg,

57 “24.1.15.25. Explode lines,” QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorgeometry.html?highlight=explode%2
0line#explode-lines (hämtad 2021-05-05).
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ordning och datum när användaren klickar på en utvald linje när lagret sen har exporterats till

webbkartan.

Figur 13: Attributtabell för linjelager skapat med verktyget “Explode Lines.”

Om användaren inte klickar på varje linje syns inte resvägens ordningsföljd i kartan.

Ett alternativ till att visualisera ordningsföljden i tid är ett skapa ett temporalt lager där

linjerna visas och tas bort enligt bestämd ordning. En animation kan skapas från detta. I

QGIS applicerades ett temporalt lager på vektorlagret, där ordningen utgår ifrån linjernas

nummerordning. I en temporal kontrollpanel definieras tidsramen för när och hur snabbt

nästa steg ska visas. Därefter kan animationen spelas upp i QGIS där linjer läggs till på kartan

i ordningsföljd. Dessvärre kan inte animationen i sig exporteras till webbkartan, utan endast

separata PNG-filer som får behandlas och monteras till en animation i ett annat program. Ett

återkommande problem är att flera punkter ligger för nära varandra geografiskt, vilket även

gör att flera linjer inte syns när kartan visar hela resvägens område. För att visualisera varje

steg i resan på tydligast sätt skulle det behövas en animation som följer linjerna genom att

zooma in och ut beroende på linjens räckvidd.

Under projektets gång skapades ett linjelager där artiklarnas indexnummer användes

för att koppla ihop artiklar med evenemang i andra punktlagret. Tanken var från början att

visuellt visa vilka artiklar som kopplades ihop med vilka evenemang med hjälp av linjer på

kartan. Oftast nämns flera platser i en artikel, vilket skapar ett spröt av linjer från

artikelpunkterna. Linjerna digitaliserades manuellt direkt i QGIS från artiklarnas geografiska

punkter till nämnda geografiska platser i artiklarna. Linjerna gavs samma indexnummer som

artiklarna och sedan användes verktyget “Dissolve” för att gruppera linjer med samma
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indexnummer.58 I QGIS kunde detta linjelager användas genom att markera en vald

linjegrupp i lagrets attributtabell för att markera de linjer som hör till samma artikel i kartan.

Detta linjelager har dock inte tagits med i slutprodukten, då jag inte fann ett enkelt sätt att

koppla samman punktlagret med linjelagret och kunde därmed inte utnyttjas av användare i

den slutgiltliga webbkartan. Så att när en punkt markeras korresponderas enbart de linjer som

är kopplade till punkten och visas på kartan. Att enbart ha ett lager med alla linjer samtidigt

blev för rörigt och fungerade inte som ett visuellt hjälpmedel.

4.3 Interaktiv webbkarta

I QGIS 3.16 är det möjligt att exportera ett projekt till en interaktiv webbkarta direkt i

programvaran med hjälp av en plugin, kallad QGIS2Web.59 För att kunna visa en karta i ett

HTML-dokument behövs ett JavaScript-bibliotek och i QGIS2Web kan man välja mellan

OpenLayers, Mapbox GL JS eller, som detta projektet har använt, Leaflet.60 Exportering med

QGIS2Web skapar en folder med all information som behövs för att publiceras för att visa

webbkartan på internet. Den inkluderar de geografiska datalager som visas på webbkartan

och all information om hur de ska stylas. Paketets filstruktur redogörs för i avsnittet 4.3.2

Modifiering i webbkarta. I nästkommande avsnitt beskrivs de förberedelser som behövs inför

exportering med QGIS2Web. I avsnittet därefter redovisas de modifieringar som gjorts för att

förbättra webbkartans användarvänlighet och visuella komponenter.

4.3.1 Exportering med QGIS2Web

Innan projektet exporteras med hjälp av plugin-verktyget QGIS2Web till Leaflet, krävs en del

förberedelser. Slutprodukten är en interaktiv webbkarta som består av ett flertal kartlager med

geodata som visas som punkter, linjer eller polygoner. Dessa går att interagera med genom att

t.ex. klicka på en punkt och ett popup-fönster öppnas med tillhörande information. Samtliga

kartlager visas i en fixerad informationsruta, en s.k. legend. Legenden fungerar som en

kontrollpanel där användaren kan stänga av och på utvalda kartlager. Därmed kan olika lager

kombineras av användaren, beroende på vilken information som är av intresse.

60 “Leaflet – an open-source JavaScript library for interactive maps”, Leafletjs, https://leafletjs.com/ (hämtad
2021-05-03).

59 “QGIS Python Plugins Repository”, QGIS, https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2web/ (hämtad 2021-05-03).

58 “24.1.15.21. Dissolve”, QGIS Documentation,
https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorgeometry.html?highlight=dissolve#d
issolve (hämtad 2021-05-01).
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Innan projektet exporteras är det viktigt att alla kartlager har tydliga rubriker, eftersom

rubrikerna presenterar vad för information som visas på kartan. Minst lika viktigt är att

informationen i attributen som presenteras i popup-fönstret är tydlig och korrekt. Vid

exportering är det möjligt att ändra inställningar för lager och kartans utseende. I

inställningarna för lager väljs vilka kartlager som ska exporteras till webbkartan, om lagret

ska ha popup-fönstren, hur informationen i popup-fönstret presenteras (med eller utan

rubrik), samt om närliggande punkter ska visas som kluster. Inställningen för

klustergrupperingar var, som tidigare påpekat, viktig för kartlagret med punkter för artiklarna.

I inställningar för kartans utseende valdes funktionen att kartobjekt ändrar färg när

användaren “hovrar” över objektet, vilket är ett verktyg för att lokalisera klickbara element

med geodata. Det går även att ställa in kartans skala och zoom, kartans storlek på skärmen,

bakgrundsfärg, m.m. För att upptäcka om ändringar behövs göras innan exportering finns en

ruta som förhandsvisar kartans utseende och funktioner i inställningar för exportering. Vissa

element framställs annorlunda i webbkartan, vilket kan upptäckas innan man exporterar

kartan. Exempelvis blir markörerna mycket större i webbkartan än i QGIS, vilket enkelt

ändras i vektorlagrets symbologi-inställningar. En del funktioner följer inte med i

exporteringen, såsom ett kartlagers opacitet. Det går dock att åtgärda i HTML-filens kod. För

att inte behöva exportera en ny webbkarta i Leaflet varje gång ändringar har gjorts, går det att

ändra det mesta i HTML-filen. Det kräver dock förståelse för den kod som har skapats från

QGIS och hur koden responderar till samtliga filer.

4.3.2 Modifiering i webbkarta

När projektet i QGIS har exporterats till en webbkarta lagras all data som utgör kartan i ett

antal filer. Mappens olika filer visas i figur 14 med tillhörande siffror. Mapp nummer 1 består

av CSS-filer, vilka används för att utforma samtliga kartlager i GeoJSON-format.61 Mapp

nummer 2 innehåller en GeoJSON-fil per kartlager. JSON är text skrivet i JavaScript Object

Notation och är ett märkspråk som används för att lagra och utbyta data.62 GeoJSON är

textfiler som används för att koda geografiska element.63 I mapp nummer 3 finns samtliga

artiklar som digitala kopior. Nummer 4 är enbart en HTML-fil. HTML-filen kan öppnas i

valfri webbläsare för att visa webbkartan eller öppnas i en textredigerare för att modifiera

JavaScript-koden. Mapp nummer 5 innehåller de Leaflet-filer som deklarerar för olika

63 “Using GeoJSON with Leaflet”, Leafletjs, https://leafletjs.com/examples/geojson/ (hämtad 2021-05-05).
62 “JSON Introduction”, W3Schools, https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp (hämtad 2021-05-04).
61 “CSS Tutorial”, W3Schools, https://www.w3schools.com/css/ (hämtad 2021-05-04).
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funktioner i webbkartan, såsom hur markörerna i kartan ska agera i ett Marker Cluster. Mapp

nummer 6 innehåller PNG-filer för markörer som visas i webbkartans legend. Mapp nummer

7 med titeln “markers” är tom och finns för om man väljer att lägga till egna markörer som

ska visas i webbkartan. Slutligen innehåller mapp nummer 8 ett filformat kallat Web Open

Font Format (WOFF). WOFF är ett typsnittsformat som hjälper webbtypsnitt att ladda

snabbare genom att reducera dess filstorlek.64

Figur 14: Webbkartans filstruktur efter exportering med QGIS2Web.

Den första modifieringen i koden var att ändra opaciteten i de två polygonlagren som

visar hur mycket som har skrivits om Nordenskjöld i varje stat, respektive hur många

evenemang som utspelades i varje stat under föreläsningsturnén. Det är viktigt att båda lagren

har en opacitet på 50% för att ett lager ska kunna vara aktivt samtidigt som bakgrundskartan.

Annars täcker polygonlagret geografisk information. Samtidigt är det viktigt att färgerna i

lagret är tillräckligt distinkta för att användaren ska kunna avläsa värdet som färgen

korresponderar med (se figur 15). Opaciteten har även ändrats till 65% för objekt som ändrar

färg när användare hovrar över objektet med muspekaren (se figur 16). Detta med samma

anledning för att inte dölja geografisk information i bakgrundskartans lager.

64 “CSS Web Fonts”, W3Schools, https://www.w3schools.com/css/css3_fonts.asp (hämtad 2021-05-10).
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Figur 15: Kartlager som visar hur många tecken som skrivits per stat med graduerade färger.

Figur 16: Polygonen för Minnesotas gränser markeras med en gul färg när användare hovrar över

objektet med muspekaren.

De största förändringarna som skett i HTML-filens kod berör utformningen av

popup-fönstren som hör till punktlagret för artiklarna. Dessa popup-fönster har den

essentiella funktionen att förmedla och informera om artiklarna (se figur 16). De innehåller

även miniatyrbilder som fungerar som översiktsbilder för de digitala kopiorna och slutligen
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en hyperlänk till artiklarna i full storlek.65 Vissa artiklar är tillräckligt korta för att kunna läsas

direkt i popup-fönstret, medan andra är längre och kräver ett helskärmsformat med

möjligheten att förstora artikeln och bläddra bland flera bilder som utgör en artikel. Bilderna

av artiklarna i popup-fönstret har varierande storlekar. Ett problem i processens början var att

bilderna var för stora och gick utanför popup-fönstret. Det enklaste sättet att åtgärda bildernas

storlek var att redigera bildfilerna direkt i webbkartans filmapp. Kortare artiklar som inte tog

för mycket plats förminskades enbart till en passande storlek, medan längre artiklar även

beskärdes för att enbart visa en artikels början. Det var viktigt att beskära bilderna i mitten av

en mening, så att användare förstår att artikeln fortsätter. För att anpassa popup-fönstret

krävdes dock ändring i HTML-filens kod. Genom att sätta kodsträngens “maxWidth”

(maxbredd) till auto, ändras popup-fönstrets storlek beroende på innehållet:

layer.bindPopup(popupContent, {maxWidth: "auto"});. Ytterligare modifieringar i koden för

artiklarnas popup-fönster är omvandlingen av länken till en hyperlänk, d.v.s. klickbar text

som leder till den digitala kopian av den aktuella artikeln. Koden ger även instruktioner att

öppna länken i en ny webbsida.

Figur 16: Popup-fönster i webbkartan som visar beskärd bild av artikel med tillhörande information.

65 Samtliga länkar i popup-fönstret för artiklarna går till Göteborgs universitetsbiblioteks sida för Otto
Nordenskjöld för nuvarande. Vid publicering av webbkartan ska länken gå till respektive kopia av artiklarna.
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I popup-fönstret för artiklarna finns en del attribut som använts i QGIS som

användaren inte behöver. Artiklarnas koordinater behövs inte, eftersom dessa koordinater inte

är specifika för artiklarnas ursprung och har endast använts för att skapa punkterna i QGIS.

Attributet för antal tecken per artikel tillför inte heller något till webbkartan och användes för

att räkna ut antal tecken skrivna per stat i QGIS. Variabeln popupContent innehåller tabellen

(eng. table) med kod för datasetets attribut. Kodsträngar för tabelldata som inte behöver visas

i popup-fönstret har därmed tagits bort. Attributet anteckningar behövs för att informera

användaren om problem eller val i processen. Flera punkter har dock inga anteckningar,

vilket gör att rubriken “anteckningar” (“notes” i webbkartan) står ensam. Den ultimata

lösningen vore att använda ett s.k. Conditional Statement genom ett if Statement. Conditional

Statements används inom JavaScript som ett kommando för att något ska eller inte ska hända

beroende på om ett villkor uppfylls.66 Ett if Statement skulle implementeras i tabelldatan för

“anteckningar,” där rubriken endast visas om det finns tillhörande text och inte visas om fältet

är tomt. Efter misslyckade försök valdes istället en enkel lösning där tomma fält ersätts med

ett bindestreck för att visa att punkten saknar anteckningar.

5 Utvärdering

Detta kapitel kommer att studera projektets kunskapsteoretiska ansats i tre delar;

genomförande, resultat och utveckling. Första delen, 5.1 Kritisk skapandeprocess, tar hjälp av

Allen och Queens fyra grundläggande kännetecken gällande teoretiska perspektiv för en

kritisk skapandeprocess för att utvärdera projektets genomförande ytterligare. Andra delen,

5.2 Webbkarta som visuell presentation, redogör för hur resultatet av projektet kan användas

som ett interaktivt presentationsformat. Tredje delen 5.3 Nordenskjölds föreläsningsturné

genom GIS diskuterar hur GIS som verktyg har påverkat kunskapsprocessen och

kunskapsproduktionen gällande materialet. I sista delen, 5.4 Utveckling av kartans

kunskapsproduktion, diskuteras vad för forskningsfrågor som möjliggörs genom att använda

GIS som visualiseringsverktyg och hur projektet kan utvecklas för att besvara andra frågor

utifrån webbkartan med Nordenskjölds föreläsningsturné.

66 “JavaScript if else and else if”, W3Schools, https://www.w3schools.com/js/js_if_else.asp (hämtad
2021-05-04).
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5.1 Kritisk skapandeprocess

I och med att informationen frigörs och sedan byggs upp igen, sker ett urval av vad för

information som ska användas som byggstenar i visualiseringen av Nordenskjölds

föreläsningsturné. Avsnittet 4.2.2 Organisering av dataset: evenemang redovisar för vilka

kategorier materialets information har delats in i för att sedan användas som punkter i kartan.

En viktig del av skapandeprocessen var att kartlägga olika typer av evenemang och deras

tidsliga ordning och geografiska situering. En händelse beskrivs på olika sätt i olika artiklar,

vilket gör det svårt att koppla samman samtliga informationsbitar. Det kan även vara svårt att

förstå i vilken ordning de olika händelserna utspelas. Den förberedande kartläggningen är en

del av den förklarande skapandeprocessen Allen och Queen redovisar för som ett av den

kritiska kartografins kännetecken.67 Genom att samla all information i ett kalkylark var det

möjligt att koppla samman bitar av information för att få en helhetsbild. Men det krävdes

också efterforskning bland andra källor, som Chronicling America.68 Med kompletterande

information kunde fler relationer skapas mellan händelser och som kunde kopplas till

varandra. Kartans skapandeprocess används därmed som ett forskningsverktyg, eftersom

händelser beskrivna i artiklarna kräver information om plats och tid för att kunna visualiseras

och placeras på kartan i relation till andra händelser.

Kartans utformning och innehåll har utvecklats och testats parallellt med

datainsamlingen, vilket är en del av den iterativa skapandeprocessen.69 Ett tydligt exempel av

en iterativ skapandeprocess är utformningen av punktlagret för artiklar. Flera av punkterna

har samma koordinater, vilket gör att flera punkter göms under en och samma punkt. Först

spreds dessa punkter ut till närliggande koordinater för att samtliga punkter skulle vara

synliga på kartan. Även om punkterna nu var synliga, var deras koordinater felaktiga. Efter

övervägande mellan den interaktiva designaspekten och korrekthet gällande koordinater

ändrades kartlagrets utformning till att använda marker clustering istället. Ratto argumenterar

också för att ett kritiskt skapande kräver reflexiva konfigurationer för att utveckla analyser i

skapandeprocessen.70 Varje val för kartans utformning förmedlar olika typer av information

och att göra designval som inte stämmer med verkligheten påverkar kartans

kunskapsproduktion kopplad till sanningsenlighet. Den iterativa skapandeprocessen är även

70 Ratto 2011, s. 253.
69 Allen och Queen 2015, pp. 89-90.
68 Se 4.2.3 Organisering av dataset: artiklar för information om Chronicling America.
67 Allen och Queen 2015, s. 90.
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en del av det Ratto presenterar som ett stadium för kritiskt skapande, där själva skapandet av

prototypen är en del av utvecklingen av den egna kunskapen inom ett tekniskt område.71

Som stöd till båda kartlager med punkter för artiklar och evenemang har datasets

förenats med andra vektorlager för att visualisera antalet tecken skrivna per stat, samt antal

evenemang per stat. Detta skapar nya samband i materialet, vilket är en del av den

komparativa skapandeprocessen.72 I New York skrevs det mest om Nordenskjöld (42790

tecken) och det var även där flest evenemang utspelades under turnén (9 st). Men exempelvis

i Missouri, vilken är den stat med tredje mest skrivna tecken (17667 st), utfördes enbart två

evenemang. Genom att koppla samman datasets med olika typer av information kan

relationer i materialet upptäckas och visualiseras. För att förstå dessa relationer behövs en

mer djupgående analys, där exempelvis vilka tidningar som skrev undersöks och om de har

en koppling till det svensk-amerikanska samhället. Men i detta projekt fungerar sambandet

mer som en informerande visualisering och som exempel på hur information från artiklarna

kan användas för att upptäcka nya samband. Genom att visualisera samband berikas den data

som ligger till grund för samtliga kartlager.

Eftersom webbkartan består av interaktiva symboler är det viktigt att kartan förstås av

användare. Kartans användning av tre olika vektordata; punkter, linjer och polygoner, gör

olika argument för vilken typ av data som visualiseras. Tillsammans presenterar de hur kartan

ska användas, genom t.ex. att linjerna är kopplade till olika punkter för att visa hur

Nordenskjöld reste. När användare hovrar med musen visar även kartan vad användaren kan

interagera med genom att färgen ändras till gul. Kartan är text, som är ett av Allen och

Queens teoretiska perspektiv för kritisk kartografi, genom att det visuella har olika

konnotationer som tolkas på olika sätt.73 Legenden i kartan presenterar vad de olika

symbolerna betyder, men själva utformningen av verktordatan måste kunna tolkas för att ge

mening till och förståelse för kartans olika funktioner. GIS-kartor är mycket användbara för

visualiseringar eftersom oändligt med information kan implementeras i samma digitala

format. Formatet gömmer dock information, vilket gör att kartans utformning måste kunna

guida användare hur information kan upptäckas. Den visuella presentationen diskuteras

vidare i nästa avsnitt 5.2 Webbkarta som visuell presentation.

73 Allen och Queen 2015, s. 91.
72 Allen och Queen 2015, s. 90.
71 Ibid.
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5.2 Webbkarta som visuell presentation

En av Giesekings farhågor för när GIS används inom digital humaniora är att det skapas för

enkla kartrepresentationer som inte utnyttjar programvarans mer avancerade verktyg.74

Kartans komplexitet bör dock överensstämma med kartans syfte och bör inte sträva efter

komplexitet endast för verktygets kapacitet. Eftersom kartans syfte är att visualisera och

samtidigt tillgängliggöra digitala faksimiler har kartan i detta projekt eftersträvat en

användarvänlig och distinkt utformning. Den ska vara tydlig och enkel att navigera i för

användare som vill ta del av Nordenskjölds föreläsningsturné i USA.

Kartan utgörs av ett flertal kartlager som har olika syften för att tillsammans

visualisera Nordenskjölds rörelse i tid och rum under sin föreläsningsturné. I webbkartan kan

användare interagera med legenden för att stänga av och på olika kartlager för att skapa olika

ingångar till materialet. De två grundläggande perspektiven berör hur Nordenskjöld rörde sig

mellan olika evenemang genom punktlager och linjelager, samt vad som skrevs om

Nordenskjölds turné genom ett punktlager med popup-fönster som presenterar en digital

kopia av en artikel. De olika ingångarna till materialet möjliggör en teleskopisk läsning av

kartan, där användare kan välja att studera en “utzoomad” version där en samling data

representerar en översiktlig version av föreläsningsturnén eller en “inzoomad” version där

källmaterialet kan undersökas direkt i kartan.75 Det utzoomade perspektivet med punkter,

linjer och polygoner går även att interagera med genom att exempelvis en punkt väljs och då

presenteras tillhörande information om den geografiska platsen. Översiktligt är en punkt på

kartan enbart en geografiskt utmarkerad plats, medan punkten samtidigt innehåller

information om exempelvis hur ett föredrag hölls den 25 januari 1906 av Nordenskjöld vid

Svenska Nationalförbundets årliga midvinterfest inför 2200 åhörare i Chicago. I relation till

föreläsningen i Chicago visualiseras vilka andra händelser som evenemanget är kopplade till

geospatialt. På så vis kan två olika metoder för studiet av data, både kvantitativ och kvalitativ

läsning, parallellt existera i samma digitala visualisering.76

Grundtanken för webbkartan är de interaktiva och multimodala elementen där

informationen utvecklas i ett tidsligt och rumsligt sammanhang med hjälp av olika kartlager.

Exemplet ovan redovisar för det som Bodenhamer beskriver angående GIS som verktyg för

att möjliggöra en sådan visualisering genom deep mapping av ett geografiskt område.77

77 Bodenhamer 2013, s. 12.
76 Gieseking 2018, s. 644.
75 Unamuno 2017, s. 78.
74 Gieseking 2018, s. 643.
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Webbkartan möjliggör en immersion för användare, där ett linjärt narrativ omvandlas till “[...]

a more fluid and reflexive process in which we can see and experience interaction as a way of

understanding it more fully.”78 De fysiska artiklarnas ordning och innehåll är svårt att

överskåda och därmed fungerar webbkartan som ett verktyg för att omvandla artiklarnas

innehåll till en sammanhängande värld.

5.3 Nordenskjölds föreläsningsturné genom GIS

Nordenskjölds samling med tidningsurklipp vittnar om hans drygt två månader långa

föreläsningsturné i USA under år 1905–1906. Samlingen består av allt från korta notiser om

plats, tid och kostnad för föreläsningen till långa artiklar med personporträtt och

föreläsningens redogörelse för expeditionen till Sydpolen år 1901–1903. Varken det fysiska

albumet eller samlingen med lösa tidningsurklipp har en kronologisk ordningsföljd. Flera av

urklippen som handlar om samma händelser ligger inte tillsammans. Det resulterar i att

samlingen är svåröverskådlig och det är besvärligt att förstå hur Nordenskjölds

föreläsningsturné utvecklades i tid och rum, samt hur händelser är kopplade till varandra. GIS

är ett passande verktyg för att tillgängliggöra samlingen, eftersom olika typer av vektorlager

kan visualisera både Nordenskjölds spatiala rörelse och relaterad information till de

geografiska punkterna. Men GIS som verktyg har även varit en del av kunskapsprocessen och

produktionen där materialet har undersökts på olika sätt genom utformningen av kartans olika

element.

QGIS kräver koordinater för att kunna skapa punkter, linjer eller polygoner på en

karta. Flera av de platser Nordenskjöld besökte under sin föreläsningsturné beskrivs enbart

med en byggnads eller en institutions namn. En viktig del i processen var därmed att

kartlägga samtliga evenemang under turnén och hitta deras dåvarande adresser. Flera

byggnader har rivits eller flyttat, exempelvis Coates House Hotel i Kansas City, Missouri,

som brann ner år 1978.79 Utan externa historiska källor hade det inte varit möjligt att placera

ut byggnader som längre existerar med exakta koordinater på kartan. I en utveckling av den

interaktiva kartan kan källor till dessa byggnader länkas till punkterna på kartan för vidare

läsning. Det digitala kartformatet erbjuder i nuläget att platser som beskrivs i artiklarna har

förankrats geografiskt, vilket gör att Nordenskjölds resväg visualiseras. Städer och t.o.m.

79 Jason Roe, “The Worst Fire in Kansas City History”, The Kansas City Public Library,
https://kchistory.org/week-kansas-city-history/worst-fire-kansas-city-history (hämtad 2021-06-01).

78 Ibid, s. 11.
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stater kan vara svåra att identifiera i den fysiska samlingen, då urklippens proveniens saknas

samtidigt som stad eller stat inte nämns i texten. Utan GIS hade det inte varit en självklarhet

att studera varje byggnad eller plats som nämns i artiklarna, men med GIS är det arbetet en

naturlig del av den forskningsprocess som hjälpt att studera materialets historiska och

geospatiala koppling.

Föreläsningsturnéns kronologi är också ett viktigt inslag i kartan och är därmed av

stor betydelse för forskningsprocessen. Kartan visualiserar evenemangens geografiska

positioner, men också hur de är kopplade till varandra kronologiskt genom linjer mellan

punkterna. Linjerna visualiserar både den kronologiska kopplingen mellan evenemangen,

men även avståndet i fågelväg. Som tidigare beskrivits har Google Kalkylark använts för att

mata in data gällande samtliga evenemang, där datum är ett värde. Under processens gång

användes ett ytterligare värde för ungefärlig tidpunkt, då flera evenemang utspelades under

samma dag. Efter närläsning av artiklarna gick det att utläsa ordningen genom att jämföra ett

antal artiklar. I ett tidningsurklipp informeras att “This evening Dr. Nordenskjold will lecture

at the Augustana church.” Tidningsurklippet har okänd proveniens och inget noterat datum.

Urklippet berättar därmed inte Augustanakyrkans geografiska position, när händelsen

utspelades eller föredragets kontext. I ett annat urklipp avslöjas desto mer information:

Tisdagsaftonen den 23 jan. håller d:r Nordenskjöld sitt berömda föredrag “Antarctica”,

som skildrar de två år, den orädde forskaren tillbragte bland Sydpolens isar. Föredraget

kommer att hållas i Augustanakyrkan, hvars församling med stor beredvillighet ställt sitt

rymliga och nyligen totalt renoverade auditorium till arrangemangskommitténs

förfogande. Alla anordningar för d:r Nordenskjölds besök komma att omhänderhafvas af

den exekutiva kommittén inom styrelsen vid Minnesota College, hvilken består af Rev. E.

O. Stone, d:r C. J. Petri samt messrs Axel Anderson och Erland Lind.

Nordenskjölds-turnéens lokale representant är d:r Victor Nilsson.

Informationen om att föredraget hölls den 23 januari en tisdagsafton avslöjar första urklippets

publiceringsdatum, samt händelsens tidpunkt. Artikeln berättar även om föredragets plats och

organisatörer, vilket i sin tur kopplar händelsens geografiska position till Minnesota. I ett

annat urklipp kopplas föredraget till nästkommande evenemang: “Dr. Nordenskjold will pay

visits to the state university and Minnesota college. Directly after the lecture Dr.

Nordenskjold will leave for Rockford and Chicago.” Augustanakyrkan nämns sammanlagt 18

gånger i samlingen, där olika typer av information ges i varje urklipp. Därmed utgör de
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tillsammans en mer detaljerad bild av hur föreläsningen i Augustanakyrkan genomfördes och

hur händelsen kopplas till evenemang innan och efter. Exemplet redovisar för hur de två

dataseten som beskrivs i avsnitt 4.2.2 Organisering av dataset: evenemang och 4.2.3

Organisering av dataset: artiklar utvecklades i relation till varandra. Datasetet med artiklar

har gett upphov till all data i kalkylarket med evenemang och data gällande evenemang har

kunnat identifiera exempelvis datum för artiklar.

Transkribering av samtliga artiklar användes som hjälpmedel i processen, eftersom

det då var möjligt att söka i texten, samt markera de stycken som berättade om plats och tid,

men även för att räkna ut hur många tecken som skrevs om Nordenskjöld per stat i

samlingen. Visualiseringen av beräkningen kan då guida användare av kartan som är

intresserade av att läsa artiklarna i vilka stater där det skrevs mest om föreläsningsturnén.

Men även som ett översiktligt informativt element i kartan. I och med punktlagrets

utformning med olika symboler för att särskilja på evenemangens typer, krävdes närmare

studerande av artiklarna även här. Som tidigare nämnts beskrivs evenemangen på olika sätt

och med olika mängder information. Därmed är det svårt att avläsa i artiklarna vad för typ av

evenemang som utspelades på vilken plats och i vilken ordning. Föreläsningar kunde

exempelvis kombineras med lunchmöte innan en bankett eller efter en middag under samma

dag. Det kan vara av intresse att kartlägga de olika evenemangen för att förstå hur

Nordenskjöld välkomnades av olika organisationer och i olika stater. Datan kan därmed

redovisa för var mest medel och engagemang lades på Nordenskjölds besök.

Samtliga element som beskrivs här ovan redovisar för hur GIS som verktyg kan

användas för att närma sig materialet och därmed producera en annan typ av

kunskapsprocess. Datainsamling och visualisering genom GIS är ett sätt att föra ihop utspridd

information som beskrivs på olika sätt och med olika språk. Skapandeprocessen av kartan är

ett sätt att översätta denna information till en gemensam visualisering och därmed en

berättelse. GIS som verktyg används främst i projektet som ett interaktivt

presentationsformat, men det är också ett verktyg som kan användas för att forska om

materialet gällande Nordenskjölds föreläsningsturné eller forska om Nordenskjöld med hjälp

av tidningsurklippen. En enskild artikel i samlingen berättar en beståndsdel om turnén. Men

tillsammans utgör de ett nätverk där olika typer av data om samtliga händelser både

presenterar hur turnén såg ut, samt hur de kopplas till varandra geospatialt. Den teleskopiska

läsningen som den interaktiva webbkartan erbjuder, ger användare möjligheten att
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översiktligt uppleva hur Nordenskjöld rörde sig under sin turné.80 Samtidigt består varje

visualisering av data som kan läsas direkt i kartan eller användas till andra undersökningar

genom att ladda hem projektets shapefiler. Som exempel kan den shapefil som lagrar linjerna

på kartan användas för att beräkna avståndet mellan varje evenemang i kombination med tid

för att ta reda på exempelvis restiden för turnén.

Sammanfattningsvis ställdes följande forskningsfrågor till materialet för att kunna

skapa kartan med hjälp av QGIS:

● Vilka olika typer av evenemang utspelades under föreläsningsturnén?

● Hur är evenemangen kopplade till varandra kronologiskt?

● Vilka geografiska positioner har varje evenemang?

● När utspelades evenemangen?

● I vilken stat eller stad skrevs artiklarna? Alternativt, vilken stat eller stad kan

kopplas till artiklarna?

● Hur många tecken utgörs varje artikel av?

Samtliga frågor utgår ifrån den data som behövs för att skapa de olika vektorlager som utgör

kartan och den data som är möjlig att utläsa i materialet. Följande avsnitt redovisar för andra

forskningsfrågor som möjliggörs genom visualiseringen för att utveckla kartans

kunskapsproduktion.

5.4 Utveckling av kartans kunskapsproduktion

Den information som kartan visualiserar utgår enbart från samlingen av tidningsurklipp om

Nordenskjölds föreläsningsturné i USA år 1906. Informationen disponeras och visualiseras

genom olika kartlager som tillsammans utgör en helhetsbild av turnéns rörelse i tid och rum.

Samtliga kartlager lagras som shapefiler och finns därmed tillgängliga för andra att använda i

egna GIS-kartor. All data är därmed transparent, vilket gör att användare får en inblick i hur

visualiseringarna är uppbyggda. Det öppnar även upp möjligheter för utveckling av kartan

genom samarbete. Ett framtida alternativ är att använda medborgarforskning och låta

användare av kartan hjälpa till att exempelvis identifiera tidningar, genom att hålla projektet

öppet för tillägg och förändringar. Medborgarforskning ger nya perspektiv på användarrollen

80 Unamuno 2017, s. 78.
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som enbart konsument, vilket medievetaren Axel Bruns benämner som produsers. Enligt

Bruns upplöser produsers gränsen mellan producenter och konsumenter genom produsage.

Produsage innebär ett kollaborativt och kontinuerligt skapande av existerande innehåll för ett

dynamiskt innehåll.81

Kapitlet om genomförande redovisar för vilken typ av data som har använts för

uppbyggnaden och utformningen av den digitala kartan. Men den redovisar inte för vilken

information som inte har inkorporerats. I tidningsurklippen får vi en mångfacetterad bild av

Nordenskjöld som upptäckare, där hans föreläsningar om expeditionen till Sydpolen

återberättas, men också Nordenskjöld som person. Nu är det möjligt att läsa artiklarna direkt i

kartan eller genom en länk till en helbild av artikeln i en ny webbsida, vilket tillåter

användare att själva välja vilka artiklar de vill läsa. Den hybrid av fjärr- och närläsning, d.v.s.

teleskopisk läsning, som Gieseking ser som en möjlighet för DH GIS kan utnyttjas ytterligare

i projektet.82 I en utveckling av kartan kan närläsning visualisera beskrivningar från artiklarna

genom att dela upp dem i olika teman som kan jämföras mellan olika stater. På det viset

skulle kartan kunna visualisera exempelvis var och hur Nordenskjölds fru Karen beskrivs

eller var och hur Nordenskjölds vetenskapliga upptäckter beskrivs. Nu måste användaren

själv utforska varje punkt i kartan för att hitta information av intresse. Genom teleskopisk

läsning av den nuvarande webbkartan kan forskningsfrågor gällande hur Nordenskjöld

beskrivs i olika tidningar undersökas i relation till de olika vektorlager med geospatial data.

Visualiseringen ger därmed stöd i en sådan forskningsfråga genom att datan är organiserad

och kartlagd kronologiskt. Materialet kan därmed erbjuda insikt om och förklara varför

Nordenskjöld beskrivs på olika sätt genom den geografiska kontexten. Undersökningar

gällande föreläsningarna kan även utföras med hjälp av artiklar och geodata från kartan.

Exempel på detta är forskningsfrågor om vilket språk Nordenskjöld föreläste på beroende på

evenemang och stat. Antal besökare kan även undersökas i relation till geografisk position

och med koppling till både språk och organisatörer. Det är frågor som kan beröra

undersökningar gällande det svensk-amerikanska samhället vid turnéns tidpunkt.

Genom artiklarna synliggörs det svensk-amerikanska samhället i USA under tidigt

1900-tal. Flera artiklar är skrivna av svensk-amerikanska tidningar och de flesta organisatörer

är svensk-amerikanska föreningar som har gått ihop för att arrangera föreläsningar, banketter,

82 Gieseking 2018, pp. 643-44.

81 Axel Bruns, ”The Future Is User-Led: The Path Towards Widespread Produsage”, i Proceedings of PerthDAC
2007: The 7th International Digital Arts and Culture Conference, red. A. Hutchinson (The Future of Digital
Media Culture, Australia, Western Australia, Perth: Curtin University of Technology, 2007), 68–77,
http://journal.fibreculture.org/issue11/issue11_bruns.html.
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middagar och andra evenemang som finns markerade på kartan. En vidareutveckling av

kartan skulle därmed kunna vara att koppla ihop Nordenskjölds förelänsningsturné med annat

arkivmaterial eller data som berör det svensk-amerikanska livet i respektive stat som

Nordenskjöld besökte. Bara genom artiklarna redovisas ett stort antal föreningar, skolor,

kyrkor, tidningar och personer som var aktiva i det svensk-amerikanska samhället.

Föreläsningsturnén skulle därmed kunna kopplas samman ytterligare till svenskars aktivitet i

olika stater under den tiden. I linje med tidigare citerade Warf och Arias idé om att var

händelser utspelas berättar om hur och varför de hände, skulle exempelvis antal besök eller

antal dagar i varje stat kunna kopplas ihop med antal svensk-amerikanska medborgare för att

se hur det påverkade tidsfördelningen av turnén.83 Geografiskt tänkande möjliggör därmed

interdisciplinär undersökning med en mer kontextualiserad förståelse av hur historiska

händelser är beskaffade genom sociala relationer och händelser.84

6 Sammanfattning

Rapporten har redovisat för hur en samling med tidningsurklipp har använts för att skapa en

interaktiv webbkarta med hjälp av mjukvaruprogrammet QGIS, vilket är ett geografiskt

informationssystem (GIS) utvecklat med öppen källkod. Samtliga artiklar i samlingen handlar

om svenska sydpolsfararen Otto Nordenskjölds turné med föreläsningen Antarctica eller två

år bland Sydpolens isar. Nordenskjöld besökte 12 olika stater runt om i USA från 12

december 1905 till 8 februari 1906, där han välkomnades med banketter, middagar,

lunchmöten och t.o.m. ett fackeltåg i New York City. Genom artiklarna ges en

mångfacetterad bild av Nordenskjölds besök, med beskrivningar gällande allt från

Nordenskjölds persona till hans vetenskapliga upptäckter under expeditionen till Sydpolen.

Skapandeprocessen av den interaktiva webbkartan har använts som ett verktyg för att

finna kopplingar mellan samtliga evenemang under föreläsningsturnén och samtidigt situera

och visualisera dem geospatialt. Skapandet av webbkartan har präglats av Allen och Queens

teoretiska perspektiv angående kritisk kartografi.85 Det innebär att skapandeprocessen har

behandlats som iterativ, d.v.s. som en pågående process med ett ständigt laborerande av

utformning och urval. En förklarande skapandeprocess är när kartan används som verktyg för

att finna nya samband. En komparativ skapandeprocess innebär att olika typer av data

85 Allen och Queen 2015.
84 Ibid, s. 2.
83 Warf och Arias 2008, s. 1.
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kombineras för att producera ny kunskap och slutligen att kartans element är text och utgör

därmed tillsammans en medveten retorisk ansats.

Genom webbkartan kan användare själva studera Nordenskjölds rörelse i ett tidsligt

och rumsligt sammanhang. Webbkartan utgörs av ett flertal olika vektorlager som möjliggör

varierande ingångar till materialet. Projektet har använt GIS för att undersöka hur

Nordenskjöld rörde sig geospatialt under föreläsningsturnén och hur samtliga evenemang är

kopplade till varandra. Främst har projektet haft syftet att undersöka, genom praktiskt

utförande, hur samlingen med tidningsurklipp kan tillgängliggöras digitalt med hjälp av GIS.
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https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
https://www.zotero.org/google-docs/?51ZQcQ
https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2web/
http://www2.ub.gu.se/samlingar/handskrift/landing_page_otto_nordenskjold.xml


Länkar till digitala resurser

Webbkarta:
https://drive.google.com/drive/folders/11ZrhtV4yYMwdQc8jB4vgNx9M1ZO_ZSjw?usp=sh
aring

För att öppna webbkartan ladda hem zip-filen från Google Drive, extrahera foldern och öppna
sedan HTML-filen i valfri webbläsare.

Datasets:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hemFkB6ATVQ5N-Vsa-MQg_hnF2XbRtkbJtu-QQ
I-ntA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yuobzd80Pr7mVCDGBcqFUobf4chqMXpvrNSdajl
A4G0/edit?usp=sharing

QGIS-projekt:
https://github.com/ellenthorshag/Nordenskjold-1906-Lecture-Tour
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https://drive.google.com/drive/folders/11ZrhtV4yYMwdQc8jB4vgNx9M1ZO_ZSjw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11ZrhtV4yYMwdQc8jB4vgNx9M1ZO_ZSjw?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hemFkB6ATVQ5N-Vsa-MQg_hnF2XbRtkbJtu-QQI-ntA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hemFkB6ATVQ5N-Vsa-MQg_hnF2XbRtkbJtu-QQI-ntA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yuobzd80Pr7mVCDGBcqFUobf4chqMXpvrNSdajlA4G0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yuobzd80Pr7mVCDGBcqFUobf4chqMXpvrNSdajlA4G0/edit?usp=sharing
https://github.com/ellenthorshag/Nordenskjold-1906-Lecture-Tour

