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Abstract 

 

Early in the bachelor’s degree program in Geography, the students learn that maps should be seen as a 

subjective visualization of the world, rather than the actual world itself. Although this is essential for 

further analysis, especially in Geography, cartographers often commit the crime of not arguing for 

their choice of what is being showed; what colors are being used; what objects represents reality and 

why they have characterized and regionalized the areas as they have. In the studies of Regional 

Geography one could expect that there are discussions about this issue, since the aim of the discipline 

is to split the world into smaller regions. This is especially important when it comes to studies of 

Africa, since it historically has been a continent that has endured regionalizations with great 

consequences for the understanding of its geography, from the age of colonialism to today. Therefore, 

this thesis examined the regionalization of Africa in textbooks used in Regional Geography, to study 

how Africa is regionalized today and what the motives are for these regions. 

 

The result showed that regionalizations of Africa are often made by ill-based assumptions of the 

continent’s geography, much like those from the colonial period. But today there is a growing focus 

on world religion and especially Islam, in the cartographers’ search for regions and their 

characteristics. Although the proportion of Christians or Muslims in different regions are true, these 

features often make a weak base for further geographical analysis. This is particularly troublesome 

when none of the books have discussions of the map as the author’s subjective view of the world. 

Thus, these textbooks could be used as a tool for political opinion, which should be taken into account 

in the education of new geographers. 
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1. INTRODUKTION 

För att kunna överblicka jorden plattar vi ofta ut dess tredimensionella klot på ett 

endimensionellt papper. Detta ställer krav på många viktiga urval, då vårt papper nu är en 

representation av jorden och inte längre det faktiska klotet. Vårt papper kommer innehålla hål 

av rivsår. För att skapa ett rektangulärt papper måste vi fylla dessa hål och göra val av en 

ytriktig, vinkelriktig eller avståndsriktig projektion, alternativt en kompromiss av alla tre och 

samtidigt försumma all korrekt representation. En mer lokal analys ställer också krav på 

regionalisering. Jorden är större än vad människan kan analysera i en tanke eller en förklaring, 

vilket gör oss tvungna att dela upp vår värld. Uppdelningen kommer ofrånkomligen bygga på 

vår mentala bild av världen, hur välgrundad den än är i faktiskt vetenskap. Men trots den idag 

vedertagna kunskapen hos geografer, om kartan som en subjektiv bild av det faktiska, gör sig 

litteratur inom geografin ibland sig skyldig till dåligt eller inte alls motiverade 

regionaliseringen av världen. Dessa uppdelningar blir visuella barriärer som sedan ligger till 

grund för vidare geografisk analys.  

 

Afrika utgör historiskt ett exempel på problemen som en godtycklig regionalisering kan ge och 

där kartan fungerat som ett politiskt verktyg för propaganda och konflikter. Flertalet 

konsekvenser av gränsdragningarna från kolonialtiden präglar kontinenten än idag, i form av 

konflikter, utveckling och politiska svårigheter (Ahluwalia, 2012; Loomba, 2015). Idag är 

problemen som kolonialismens kartor skapat vedertagna, inte minst inom allt mer 

förekommande postkolonial analys i geografin (Loomba, 2015). Trots det måste 

regionalgeografin göra uppdelningar av Afrika för en mer detaljerad analys än att konstatera 

att det är just en kontinent, då själva målet med regionalgeografin är att studera och 

karaktärisera olika regioner. I denna uppsats lyfts därför exempel på hur olika regionaliseringar 

av Afrika görs idag i kartor inom regionalgeografisk litteratur som används på universitetsnivå 

och de potentiella svårigheter det ger för studenters förståelse av kontinentens geografi. 

1.1 SYFTE 

Målet med detta kandidatarbete är att analysera hur den ofrånkomliga regionaliseringen av 

världen kan ske med stor variation i olika typer av regionalgeografisk undervisningslitteratur. 

Regionalgeografi har de senaste tvåhundra åren varit en viktig hörnsten i geografiämnet 

(Hoppe, 1998; Wennberg, 1992) i det globala norr och att förstå hur och varför vi delar upp 

världen är grundläggande för god förståelse om den. Just kontinenten Afrika delas ofta upp i 

geografiskt litteratur med en variation av olika metoder. Därför har regionaliseringen av Afrika 

jämförts i sju regionalgeografiska läroböcker1 som används på universitetsnivå i Nordamerika 

och Europa för att se vilka val som görs av olika regioner och dess gränser samt vilka motiv 

författarna har för dessa gränsdragningar. 

                                                
1 Översatt från engelskans textbooks: “a book that contains detailed information about a subject for people who 

are studying that subject”, eller: “a book that provides reading and exercises for a college course” (Cambridge 

Dictionary, 2016).  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/book
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/contain
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/detailed
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subject
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/study
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subject
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1.1.1 FRÅGESTÄLLNINGAR  

- Hur ser regionaliseringen av Afrika ut i regionalgeografiska läroböcker? 

- Hur motiveras dessa regionaliseringar? 

- Hur kan regionaliseringarna tolkas? 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Inom geografin känner de flesta till att kartan använts som politiskt verktyg genom 

århundradena. I områden av dispyt, som aktuella exempel från Krimhalvön, Sydkinesiska 

Havet eller Sydossetien och Abchazien i Kaukasus, finns det anledning att vara vaksam över 

kartmaterialet som hämtas från dessa regioner. Att vara lika vaksam över regionaliseringar 

förekommer i vad som bedöms som objektiv vetenskaplig litteratur är dock inte lika vedertaget. 

I regionalgeografin är just målet att regionalisera världen, men frågan är om regionaliseringen 

alltid utgör en god grund för den vidare analysen. Denna uppsats har som mål att belysa hur 

godtyckliga regionaliseringar fortsatt sker idag, även inom vad som många räknar som 

välgrundad och “korrekt” litteratur om världens geografi och är därför begränsad till moderna 

regionalgeografiska läroböcker på universitetsnivå. 

  

I arbetet analyseras i första hand kulturgeografiska gränsdragningar, eftersom att dessa är de 

som har mest utrymme för tillsynes godtycklig uppdelning. Men även naturgeografiska kartor 

finns med i de fall då de fått utstå en regionalisering baserad på kulturella eller politiska 

argument snarare än dess fysiska geografi. Dessutom är även fysisk geografi definierat av 

människan och inte naturen. Exempelvis klimatzoner är antropogent skapade regioner, även 

om de baseras på naturgeografisk karaktär. Fokus ligger dock på kartan som politiskt verktyg 

inom regionalgeografin, vilket oftare tydliggörs av kartor inom kultur- snarare än 

naturgeografin.  

1.2.1 URVAL 

Läroböckerna är valda främst utifrån dess utbredning och grad av användning. Bortsett från att 

samtliga utger sig för att vara litteratur lämpad för regionalgeografiska studier på 

universitetsnivå, är många också i topp inom försäljningsstatistiken av kulturgeografisk 

litteratur i Nordamerika. Både Marston et al. (2005) och De Blij et al. (2014) (i tidigare 

upplagor) låg under 00-talet i topp fem av sålda böcker inom regionalgeografiska lärobäcker 

(Myers 2001). De Blij et al. (2014) har även utgjort huvudsaklig kurslitteratur inom kursen 

”Regionalgeografisk analys” på Stockholms universitet många år tillbaka. För att visa på en 

förändring över tid finns även en tidigare upplaga av De Blijs lärobok medtagen i analysen (De 

Blij & Muller, 2010).   

 

Under 2016 ersattes De Blijs lärobok i ovannämnd kurs istället av Rowntree et al. (2015) i 

litteraturlistan varför denna bok också utgör en del av analysen (Stockholms universitet, 2016). 

I uppsatsen analyseras dock en tidigare upplaga av samma bok (Rowntree et al., 2006). 

Pulsipher et al. (2015) förekommer vanligen i många regionalgeografiska kurser på kandidat- 

och mastersnivå på universitet i USA, som exempelvis i masterskursen ”World Regional 
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Geography” på Tompkins Cortland Community Collage (TCC College, 2014).  I denna kurs 

förekommer också utdrag från fem av de andra sju läroböckerna som lyfts i studien. Tre av 

böckerna; Johnson et al. (2010); Marston et al. (2005) och Rowntree et al. (2006) är utgivna av 

samma förlag, vilket också ökar vikten av att jämföra dem sinsemellan, för att lyfta skillnader, 

eller likheter, inom en enskild utgivare.  

 

Berglee (2012) sticker ut något i sammanhanget, då det är en bok som studenter i Nordamerika 

och Europa ges öppen och gratis tillgång till, då regionalgeografiska läroböcker argumenteras 

vara dyra och svårtillgängliga (Berglee, 2012). Boken har mött god kritik hos professorer på 

universitet i Nordamerika och argumenteras föra en tillförlitlig analys av regionalgeografiska 

aspekter av just Afrika, inte minst i förhållande till dess kostsamma konkurrenter (Center for 

Open Education, 2015). 

 

Böckerna som analyserats är: 

 

 Berglee, R., 2012: Regional Geography of the World: Globalization, People, and 

Places. Första upplagan. 

 

 De Blij et al., 2014: Geography: realms, regions, and concepts. Sextonde upplagan.  

 

 De Blij, H., J. & Muller, P. O., 2010: Geography: realms, regions, and concepts. 

Fjortonde upplagan. 

 

 Johnson et al., 2010: World Regional Geography: a development approach. Tionde 

upplagan.  

 

 Marston et al., 2005: World regions in global context: peoples, places, and 

environments. Andra upplagan. 

 

 Pulsipher et al., 2015: World regional geography Concepts. Tredje upplagan. 

 

 Rowntree et al., 2006: Diversity amid globalization: world regions, environment, 

development. Tredje upplagan. 

 

 

Det är inte någon slump att Afrika fått agera studieobjekt för uppsatsen. Från kolonialtiden och 

fram har kontinenten präglats av utomståendes idéer om dess regioner (Ahluwalia, 2012; 

Loomba, 2015). När imperiemakter på 1600-talet började utvinna kontinenten på såväl resurser 

som människor blev uppdelningen av kontinenten imperierna emellan viktig för att skilja en 

resurs, eller en människa, från någon annans (Ahluwalia, 2012; Loomba, 2015; Monmonier, 

1991). Afrika är således ett objekt som historiskt fått utstå förhastade regionaliseringar och är 

därför relevant för att analys om uppdelningar liknande de från kolinaltiden syns i dagens 

regionalgeografi. 
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Det som saknas i metoden och det följande resultatet är regionalgeografiska läroböcker från 

Afrika, Asien, Oceanien eller Sydamerika. Problemet är att dessa lyser med sin frånvaro. Det 

är just i den västerländska geografin som det funnits en förkärlek för regionalgeografin 

(Ahluwalia, 2012; Hoppe, 1998; Wennberg, 1990) och utbudet av litteratur inom 

regionalgeografi är helt enkelt överlägset störst här. Därför är resultatet begränsat till 

regionalgeografiska böcker från Europa eller Nordamerika. Även om detta kan ses som 

försvårande för analysen, med dess ensidiga perspektiv, lyfter det ytterligare vikten av en god 

förståelse för hur västerländska geografer regionaliserar denna kontinent. Att regionalgeografin 

har stor betydelse i amerikansk och europeisk geografi, samtidigt som det saknas liknande 

regionalgeografisk litteratur från andra håll, ökar kraven på en välmotiverad regionalisering. 

2. METOD & BEGREPP  

Bakgrunden till denna uppsats kommer från att geografistudenter blir exponerade för Afrikas 

uppdelning under kurser i regionalgeografi. Detta väcker intresset för hur denna uppdelning 

kan se ut i olika läroböcker och således inom olika kurser i regionalgeografin. Det finns ett 

antagande att regionaliseringar av kontinenten kan se annorlunda ut i olika litteratur. För att 

undersöka detta genomfördes analyser i form av en jämförande litteraturstudie av 

regionalgeografiska läroböcker som används i dagens undervisning. Detta har således blivit 

metoden för uppsatsen. Det som först och främst jämförts är om regionaliseringarna ser olika 

ut i olika läroböcker och vilka karaktärsdrag som författarna anser att deras regioner består av. 

I andra hand om samma regionsuppdelningar i olika läroböcker motiveras utav skilda motiv 

och i tredje hand hur det kan tolkas vad regiongränserna snarare bygger på. Exempelvis kan en 

kartas regioner bygga på stater som varit under kolonialism, medans författarna sedan i 

huvudsak analyserar etnicitetens roll som karaktäriserande för regionen.  

 

Arbetssättet är inget nytt och beskrevs redan under 1800-talet av William Whewell, vilket idag 

benämns som hypothetico-deductivism (Whewell, 1858). Detta beskriver en hypotes som är 

redo att testas genom deduktiva experiment, här genom jämförande analys av läroböcker. 

Whewell menade också att misstag som funnits i hypotesen i sig är ett viktigt resultat och oftast 

bidrar mer till vetenskapen än en verifierad hypotes (ibid.). Karl Popper byggde under mitten 

av 1900-talet vidare på Whewells vetenskapliga metod, då han menade att vetenskapens 

främsta framsteg nås genom falsifiering av redan fastslagen kunskap (Popper, 1992). Detta 

liknar uppsatsens mål att visa på utvaldas läroböckers potentiella avsaknad av vetenskaplig 

förankring i dess regionaliseringar av Afrika (även om uppsatsens anspråk är betydligt mildare 

än den från Popper att förändra den vetenskapliga grunden).   

 

Metoden består alltså av en litteraturstudie utav sju regionalgeografiska läroböcker som 

används på universitetsnivå i det globala norr. Förutom själva kartmaterialet har också analysen 

av olika regioner jämförts böckerna emellan, för att hitta en förklaring till författarnas indelning 

av kartorna.  
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2.1 BEGREPP 

2.1.1 REGION 

”Region” används på olika vis i olika sammanhang. Det alla typer av regioner har gemensamt 

är hur de i kartform skapar ett ramverk för hur vi ser på världen och hur omvärlden förhåller 

sig till regionerna. Regionen, om den så är en planet, kontinent, stat, län, kommun eller stadsdel, 

skapar utgångspunkten för vårt relativa läge i rummet och vad som skiljer eller liknar oss vid 

andra delar inom det (Cartensson, 1994; Ek & Tesfahuney, 2008). För vidare om regionens roll 

inom regionalgeografins framväxt, se: ”3.1 Regionalgeografins Historia”. 

 

En regionalisering kan även kartlägga rätten till resurser. Även om det inte alltid är målet med 

en uppdelning, ger regioner i kartan ett gott verktyg för att hävda rätten till geografiskt bundna 

resurser och funktioner inom den. Samtidigt behöver inte resurs- och funktionsbaserade 

indelningar alltid förändra invånarnas syn på deras identitet. Många historiska 

regionindelningar har stor betydelse för platsidentiteten långt efter att regionen rent juridiskt 

skrotats. Ända sedan Sveriges stormaktstid har indelning i län utgjort den administrativa 

regionaliseringen av landet, i behovet av en översiktlig stads- och samhällsplanering. Men 

många svenskar känner sig mer hemma i vilket landskap de kommer ifrån, trots att detta idag 

saknar administrativ och funktionell betydelse (Castensson, 1994). Även regioner som 

Östersjöområdet, Norden eller Östeuropa är välförankrade begrepp utan någon naturgeografisk 

avgränsning eller kulturgeografisk funktion (Hoppe, 1998). Regioner skapar platskänsla och 

identiteten regionen ger kan överleva flera sekel av nya typer av regionaliseringar. 

 

Inom samhällsplanering är regionaliseringen själva grunden för arbetet (Ek & Tesfahuney, 

2008). I Sverige kallas planeringen regional planering när den överskrider kommuner. 

Exempelvis Mälardalsregionen är ett kommunöverskridande projekt för att skapa en 

funktionell region kring Mälardalen och en följande identifiering med den (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015). Under hösten 2016 är diskussionen om nya storregioner på 

agendan för bättre administrativ uppdelning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Men 

få människor identifierar sig som Mälardalsinvånare eller östsvenskar snarare än Stockholmare 

eller Sörmlandsbor. Istället ses liknande typer av regional uppdelning istället som ett visuellt 

“fångsterritorum” och för med sig risken att få en motsatt effekt, då människor bild av sin plats 

inte representeras i kartor eller översiktsplanens visioner för regionen (Ek & Tesfahuney, 

2008).  

 

I den moderna samhällsplaneringen finns idag tendenser på en mer inneslutande och formbar 

typ av regional planering, mycket grundat i Torsten Hägerstrands kritik mot regionalgeografins 

avsaknad av vetenskap och föränderlighet (Hägerstrand, 2016c). Samtidigt är själva målet med 

regioner fortsatt att utröna dess unika drag. Enligt Ek & Tesfahuney (2008) är 

regionaliserandet, i alla fall i svensk planeringspolitik, idag skapad för konkurrens och 

differens regioner emellan. Ojämlikheter ses som tillväxtfrämjande och förespråkas idag som 

en drivkraft för ekonomiskt tillväxt (ibid.). 
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Framtiden för begreppets funktion och definition uppfattas som oklar. Utifrån teorin att 

nationalstaten kommer få en allt mindre roll, beräknas regionens funktion att öka. Behovet av 

kulturell identitet kvarstår även när nationsgränser suddas ut. Exempelvis Castensson (1994) 

menar att rollen regionen har som mentalt identifierande kommer öka när våra samhällen blir 

allt mer “europeiserade” och del av en globaliserad värld. Samtidigt lyfter Törnqvist (1998) att 

regionaliseringen kommer ha en allt mindre roll i ökad globalisering, då regionen står för 

splittring och segregation, medan globaliseringen står för gemenskap och integration. Men det 

beror också på vad som menas med regionalisering. Historiskt, från medeltiden till 

efterkrigstiden, var det den växande staten som krossade regiongränser, medans det idag 

snarare är nationalstater som står för försvarandet av regiongränserna (Törnqvist, 1998). Därför 

får begreppets funktion framöver ses som oviss, men är definitivt ett ämne för diskussion även 

kommande seklet. 

2.1.2 POSTKOLONIALISM 

Med uppsatsens avgränsning till regionen Afrika, är ett postkolonialt angreppssätt lägligt för 

att förstå regionaliseringens historiska betydelse. Själva idén är att lyfta exempel som visar på 

att utbildade geografer än idag går i kolonisatörers fotspår från 300 år sedan och gör liknande 

regionaliseringar i sina kartor (om än idag med desto lindrigare konsekvenser). Begreppet 

postkolonialism är dock långt ifrån oproblematiskt, då det fortsatt definieras ur ett föråldrat 

perspektiv. När postkolonial teori används utgår den alltid från premisser som en gång skapats 

av kolonialländernas problemformulering (Ahluwalia, 2012). Bilden av Afrika och dess 

geografi är fortsatt skapad utifrån ett västerländskt förhållningssätt i västerländsk geografisk 

litteratur och verkar framförallt bristfälligt diskuterat när det kommer till regionalisering (ibid.), 

vilket ökar betydelsen av en postkolonial ansats för uppsatsen.  

 

De största problemen för postkolonial teori att är alltså att den härstammar från samma hörn av 

jorden där kolonialismen hade sitt ursprung. Men postkolonialism kommer dessutom från 

vetenskapliga discipliner som sociologi och lingvistik, vilket ibland ger svårtillgängliga texter 

om begreppet “postkolonialism” och kan ge intrycket av en elitistisk jargong, anpassad och 

skapad just utifrån västerländska ideal, för västerländskt utbildade (Loomba, 2015). Därför kan 

ibland postkolonial teori, som har som mål att belysa spåren av kolonialismen, själv bli 

anklagad för fördomsfulla och rasistiska inslag på grund av dess perspektiv långt från regionen 

eller sammanhanget den beskriver (ibid.).  

 

Ofta är också själva avkolonialiseringen i fokus. Länge var diskussionen under 1900-talet hur 

kolonisatörerna skulle göra sig av med sina kolonier på lämpligt vis, snarare än hur nya stater 

i Afrika skulle blomstra i den nya verklighet de nu befann sig i (Ahluwalia, 2012). Men även i 

dagens definitioner av begreppen postkolonialism och kolonialism syns problemen. 

Exempelvis Oxford English Dictionary lyckas definiera begreppet “koloni” (colony) helt utan 

att nämna befolkningen, naturen eller kulturen i det koloniserade området:  

 

“...a body of people who settle in a new locality, forming a community subject to or connected with their parent 

state; the community so formed, consisting of the original settlers and their descendants and successors, as long 

as the connection with the parent state is kept up.”  (Loomba, 2015, s. 19). 



9 
 

Kolonialism och postkolonialism definieras än idag med ett fokus på hur det format 

västerländsk kultur och befolkning (Loomba, 2015). Loomba (2015) föreslår istället en 

definition av kolonialismen som ett övertagande och kontroll av en annan människas mark och 

dess resurser (ibid., s. 20).  Detta gäller inte minst när Afrikas geografi diskuteras. Allt eftersom 

att Afrika koloniserats sedan 1600-talet har kontinenten definierats utifrån europeisk diskurs, 

vilket måste tas i beaktning när det postkoloniala begreppet används (Ahluwalia, 2012). 

2.2 KÄLL- OCH PERSPEKTIV KRITIK 

De källor jag använt mig av är publicerade i västerländska förlag. Även om fokus för uppsatsen 

varit att belysa de problemen som finns just när någon utifrån skall bedöma och karaktärisera 

en kontinent, är källorna tagna därifrån problemet många gånger uppkommer. Men det är som 

nämnt just i det globala norr som regionalgeografin har en sådan avgörande roll inom 

geografiämnet och därför utgör läroböcker härifrån det bästa materialet för att svara på 

frågeställningarna. Det finns dock anledning att vara kritisk till källmaterialet då det till stor 

del är framtagen utifrån densamma del av världen som var fröet av problemet (i det här fallet 

en eurocentrerat byggd regionalisering av Afrika). Även källor som Ahluwalia (2012), som gör 

en god kritisk analys av kolonialismens spår i dagens Afrika, är också den publicerad i Europa 

under ett västerländskt förlag. Samtidigt lyfter stor del av den diskuterade forskningen de 

problemen som sedan är synliga i resultatet (Grant & Söderbaum, 2003; Loomba, 2015; Myers, 

2001). Det verkar också finnas en medvetenhet om dess problem även hos vissa 

regionalgeografiska författare. De som har viss analys av regionaliseringens subjektiva grund, 

gör sedan själva godtyckligt motiverade regionaliseringar (exempelvis Johnson et al., 2010, 

Marston et al., 2005,  Rowntree et al., 2006). Med det som bakgrund går det att förlita sig på 

den tidigare forskningen och källmaterialet, vilket snarare visar svårigheter som välutbildade 

geografer får när de stöter på regionaliseringsproblematiken.   

 

Onekligen är jag själv en del av det västerländska arvet. Att göra en postkolonial analys ur, vad 

som kan benämnas som, ”den ansvariges” synvinkel är problematiskt. Det går inte att komma 

ifrån att en analys från ett annat av jordens hörn hade blivit annorlunda. Samtidigt ger det 

fördelar att skriva denna uppsats med säte i Västeuropa, eftersom det då kan vara enklare att 

förstå de potentiella snedsteg som författarna inom regionalgeografin härifrån gjort. Som 

student vid Stockholms universitet finns möjlighet att undersöka frågan med självkritik mot 

det egna, vilket inte hade varit lika tillförlitligt någon annanstans än just där regionaliseringarna 

görs. 

 

 

 



10 
 

3. BAKGRUND  

3.1 REGIONALGEOGRAFINS HISTORIA 

Enligt Torsten Hägerstrand ser regionaliserandet av världens geografi sina första exempel hos 

grekerna för ca 2500-2700 år sedan (Hägerstrand, 2016a). Grekerna bedrev under denna tid sin 

egen kolonisering av sin omvärld och genom det förändrades också deras bild av den. Härifrån 

hittas den första dokumentationen av en värld tolkad ur ett satellitperspektiv, alltså med en blick 

mot jorden från en tänkt position långt upp i atmosfären (ibid.). Tidigare hade astronomer, i det 

omvända perspektivet, blickat upp mot världsrymden och delat upp dess stjärnbilder i olika 

regioner, för att kunna göra mer lokal analyser av stjärnhimlen. Troligtvis gav detta idéer om 

att vi bör dela upp världen på samma vis, för att lättare kunna förstå dess komplexitet (ibid). 

Det första publicerade exemplet på detta i kartform syns strax innan år 0 i Eratosthenes 

”Geographica”, där den grekiska vetenskapsmannen delat upp jorden i  meridianer och 

parallellcirklar, i ett försök av ren matematisk regionalisering av världen (Wennberg, 1992). 

Det är utifrån detta som andras försök att regionalisera världen uppkommit. Ptolemaios 

geocentriska världsbild från 1400-talet bygger på Eratosthenes ”Geographica” och kartografin 

som den ser ut idag är i hög grad grundad på samma princip från antikens Grekland (Borglin, 

2009). Hägerstrand menar att ända sedan dagen ”Geographica”  publicerades, som kan ses som 

världens första Atlas, har frågan om hur vi regionaliserar jorden varit ett grundläggande 

problem för geografin (Hägerstrand, 2016a). 

Tolkningen från Antiken var att regionaliseringar av jorden i första hand sker utifrån jordens 

naturliga barriärer, som berg, hav och floder, eller utifrån matematisk uppdelning oberoende 

av jordens karaktär (Wennberg 1990). Under 1800-talet hade Alexander von Humboldt och 

Carl Ritter formulerat geografin och regionalgeografin utifrån naturdeterminism, en tron på en 

region och dess gränsers absolut sanna förankring i verkligheten (ibid.). De gjorde exkursioner 

världen över för att upptäcka ännu oupptäckta platser och sedan kartera och regionalisera dem 

utifrån sin begreppsbild av världen (Saxin, 2001). Genom dessa växte regionalgeografin fram 

som en disciplin inom geografin, och utgjorde nu ett verktyg för geografer att differentiera 

regioner utifrån vetenskapliga olikheter (Borglin, 2009). Karteringen av världen gjorde den 

dels översiktlig, såväl som möjlig att dela upp utifrån objektiv vetenskap,  baserade på kultur- 

och naturgeografiska egenskaper inhämtade från dess exkursioner. Humboldt själv lyfte kartan 

och landskapsvisualisering som geografins främsta verktyg, inte minst i formande av världens 

olika regioner och dess historia (Hägerstrand, 2016b; Borglin, 2009). Under 1900-talet kom 

sedan Vidal de la Blache att ifrågasätta detta. Blache lyfte istället såväl natur- som 

kulturgeografins possibilism och kvalitativa förmågor, snarare än naturens förutbestämda 

möjligheter den ger människan och regionen (Monbeig, 2016). Blache var en framgångsrik 

geograf i Frankrike, men trots det blev fransk regionalgeografi ändå under 1900-talet präglad 

av regional monografi, alltså med syfte att hitta det unika som präglar regionen, snarare än att 

fokusera på dess föränderlighet och possibilism (Hägerstrand, 2016c). 
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3.2 REGIONALGEOGRAFIN I MODERN TID 

Även i Sverige var regionalgeografin under 1900-talet länge präglad av Ritter, Humboldts och 

Blaches, om än misstolkade, syn på disciplinen. Här blev världens geografi, också det som idag 

ryms inom kulturgeografin, uppdelad i regioner byggda på dess unika naturgivna karaktärsdrag, 

vilket har präglat den svenska geografins framväxt (Borglin, 2009; Wennberg 1990). De Geer, 

Nordenskiöld och Hedin gjorde alla exkursioner över jorden för att hitta tidigare oupptäckta 

platser för att sedan passa in och karaktäriseras dem genom denna deterministiska typ av 

regionalgeografi (Saxin, 2001). Ända in på senare del av senaste århundradet var stor del av 

den geografiska litteraturen dominerad av 1800-talets regionalgeografiska grund (Wennberg, 

1992). Även i USA och övriga Europa var regionalgeografiska metoder huvudsakligt arbetssätt 

för geografer till slutet på 1900-talet, då dess absoluta gränser gav objektiva och kvantitativa 

metoder för geografiska analyser (Hoppe, 1998).  

Först med Torsten Hägerstrand kom det i Sverige en allt mer ifrågasättande syn på 

regionalgeografi och utrymmet den fått inom geografin uppkomst som vetenskaplig disciplin 

(Wennberg 1990). Förutom att Hägerstrand förespråkade en uppdelning av geografin i två 

discipliner: kultur- och naturgeografi, riktade han också kritik mot regionalgeografin. 

Hägerstrand ansåg att den var utan god teoretisk grund, saknade en syn på hur antropogena och 

naturliga miljöer samspelar såväl som påverkar varandra och inte minst att regionalgeografin 

var ett monotont sätt att se på världen (ibid.). Nu öppnades det istället för en allt större roll av 

abstrakta modeller och ett tidsperspektiv i rummet för att beskriva hela världen snarare än för 

att beskriva det specifika i en region (Hoppe, 1998). Hägerstrand menade att geografi är lika 

svag utan ett tidsperspektiv för att komplettera rumslig interaktion, som historia är med ett 

tidsperspektiv utan rumslig interaktion (ibid.). I och med detta blev inte bara regioners tidigare 

karaktärsdrag ifrågasatta, utan även regionernas avgränsningar, som nu upptäckts snarare 

bygga på föråldrade gissningar än vetenskap och geografiska modeller. Således lyftes också 

kartor, kartografin och vikten av förståelsen för hur de framställts (Borglin, 2009). 

Idag finns en större allmän skepticism till regionalgeografin, i alla fall sett till dess historiska 

grund (Borglin, 2009; Castensson, 1994; Hoppe, 1998; Hägerstrand 2016c & Törnqvist, 1998). 

Disciplinen har varit avgörande i geografins framväxt, då den gett metoder för djupare och 

lokala, eller regionala, geografiska analyser (Borglin, 2009; Castensson 1994). Men i modern 

tid har den gett praktiska problem i politisk geografi och regional planering, eftersom att 

avgränsningar oftast inte stämmer överens med verklighetens geografi (Hägerstrand, 2016c). 

Framförallt i spåren av kolonialismen och andra världskriget har den deterministiska 

regionalgeografin utgjort problem för urbanisering och utveckling då dess regioner är 

avgränsade utifrån unika karaktärsdrag - som inte finns. Detta menar Hägerstrand är av stor 

vikt i länder som ännu beräknas stå utanför det globaliserade väst (ibid.). Hägerstrands skriver 

att: 

“...Likaså är utvecklingsprojekt i tredje världen beroende för sin framgång av att de stöds av en                               

regionalgeografisk kringkunskap, vilket långt ifrån alltid är fallet.” (Hägerstrand, 2016c). 
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3.3 KARTAN SOM POLITISK VERKTYG HISTORISKT 

Regionalisering i kartor som ett uttryck för politik har förekommit i årtusenden. Under tidigt 

1000-tal insåg de dåvarande stadsstaterna i Europa att kartan kunde fungera som ett verktyg 

för att bilda kulturell gemenskap såväl som ge rätten att nyttja resurser över en viss region. 

Genom att kartera omlandet till sin stadskärna kunde staterna nu inte bara skapa lokal identitet, 

utan även planera militär och stadsbebyggelse med helt nya framgångar (Barber & Harper, 

2010). Senare, år 1415, påbörjade portugiserna sina resor för att nå en väg runt Afrika mot det 

som sågs som det kultur- och resursrika Indien. Portugiserna använde sina exkursioner som 

grund för att skapa storslagna kartor över “deras” nya territorium och skatter, funna längst 

Afrikas kuster. Bortsett från avunden det gav andra europeiska stater att också erövra nya delar 

av världen, blev dessa resor också av betydande roll för kartans framväxt, vilken nu kunde 

användas som verktyg för förvärvet av nya områden och resurser (Barber & Harper, 2010). 

Nya regioner på kartan gav anspråk på handel, ett bevis på global kommunikation och en 

ytterligare region i pusslet att kartlägga världen (Hoppe, 1998). Den som först fann och 

karterade ett nytt område som sitt blev i Europa ansedd ha legitima argument för att regionen 

tillhörde dem. Det är härifrån regionaliseringen av världen ur ett eurocentriskt perspektiv tagit 

fart (Barber & Harper, 2010).  

 

Under den följande kolonialtiden karterades världen med deskriptiv geografi, grundat i 

exploatörens subjektiva bild av världen (Hoppe, 1998). Kulturgeografiskt regionaliserades 

världen utifrån människors härkomst eller kultur, gärna med naturdeterministisk grund (Barber 

& Harper, 2010). Det gav exempelvis den fördomsfulla idén om att Europas kallare klimat 

kontra det varmare Afrika gett bättre lugn och förutsättningar för hjärnans utveckling. Däremot 

blev naturresurser förekomst och plats noggrant karterade, vilket var av betydligt större vikt 

för en god regionsuppdelning för imperiemakterna, än en eventuell kulturkomplex bakgrund 

(ibid.). Även inom Europa användes kartan som verktyg för hävdandet av regioner, men här 

med mer lågmälda anspråk. Mellan Spanien och Portugal skedde ofta avgränsningar i 

imperiemakterna egna kartor som överskred 

varandra. I andra fall syns en ignorans mot vissa 

regioner som inte ansågs vara av betydelse att 

karteras med precision. I figur 3.1 syns hur 

Norden under senare del av 1500-talet fick utså 

just detta, med påhittade bergskedjor som gränser 

mellan regionens godtyckligt placerade stater och 

en betydande misstolkning i dess kontur och 

kustområden. Kartografen för kartan, Antonio 

Millo, saknade information om Nordens utseende 

och karaktärsdrag och gissade helt enkelt dess 

geografi, baserat på historier från exkursioner 

över hundra år gamla (Barber & Harper, 2010). 

Men för européerna kring  medelhavet spelade 

precisionen i karteringen av Norden mindre roll, 

eftersom att ingen såg nyttan i att erövra den (ibid.).   

Figur 3.1. Antonio Millo, Tvto el discoperto in carta 

marina in piano, Venedig, 1582. Kartering av 

Nordens geografi och regioner.  

Från: Barber & Harper, 2010, s. 41. 

 



13 
 

Under 1800-talet blev geografi ett skolämne vid många lärosäten i Europa och således fick 

kartan som utbildningsverktyg en större allmän spridning. Nu blev karteringen mer exakt 

gällande dess naturgeografi, men fortsatt var regionaliseringen i kartorna objekt för 

godtycklighet. Regionsuppdelningar kunde fortfarande vara högst subjektiva med grunden i 

politiska ändamål. I vissa kartor från 1900-talet, har trädgränsen för ek och palmer markerats 

på Europas kartor vilka samtidigt utgjort gränsdragningar för regioner under politisk konflikt, 

som om gränsen för arters utbredning avgjort en politisk dispyt (Barber & Harper, 2010). 

Fortsatt verkade motiveringen för gränsdragningar för kulturella och politiska regioner i vissa 

fall inte kommit längre än de tafatta försöken från tidigt 1000-tal (ibid.). Detta menar Brotton 

(2013) är oundvikligt även i framtiden. Historien har visat hur människan, ur någon annans 

perspektiv än kartografen, alltid gjort godtyckliga regionaliseringar. Helt enkelt för att någon, 

eller några, måste vara författare till kartan för att den ska uppkomma och i den sekund de 

börjar visualisera världen i kartform blir kartans avgränsningar subjektivt underbyggda 

(Brotton, 2013).  

 

3.4 KARTAN SOM POLITISK VERKTYG I MODERN TID 

Även idag är allt kartmaterial och dess regioner av olika slag ofrånkomligt subjektiva och alltid 

en förenkling av det den försöker representera. Oavsett välvilja och strävan efter objektivitet, 

kan en karta aldrig bli den verklighet den försöker få oss att förstå. Detta behöver dock inte 

bero på någon underliggande agenda. Samma karta kan läsas olika av olika betraktare 

(Monmonier, 1991). Beroende på intresse kanske någon finner att en karta har för dålig 

karterade stigar medan en annan saknar markerade badplatser, eller något så enkelt som ligger 

norr eller söder om betraktarens utgångspunkt. Ingen av tolkningarna är fel, men görs från 

samma karta. Detta präglar också kartografer när de ska göra en karta. Exakt samma data kan 

ge vitt skilda kartor och följande regionalisering (ibid.). Lägg då till att kartor trots allt alltid 

har ett mål med vad de vill visa upp och således alltid är framställda för att understryka 

författarens syfte, oavsett objektiv välvilja, vilket gör kartan till ett effektivt verktyg för politisk 

propaganda. Redan i Monmoniers första rad i boken “How to Lie with Maps” nämns det som 

bör vara grundkunskap för geografer: 

 

“Not only is it easy to lie with maps, it’s essential.” (Monmonier, 1991, s. 1). 

 

Alla kartor misstar verkligheten. Detta är inget nytt, men då kartans faror och möjligheter inte 

är allmän kunskap hos gemene man är det än idag lika viktigt att komma ihåg. Monmonier 

menar att kartografer ofta missbedömer rollen kartan har som ett verktyg för generalisering, 

regionalisering, ökad betydelse för vissa objekt i kartan och därigenom dess möjlighet att sprida 

propaganda. Utan ordentligt ifrågasättande och kunskap om kartframställning och 

regionsuppdelning kan kartans makt lätt gå överstyr (Monmonier, 1991).  
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Monmonier lyfter ett exempel från kalla kriget, 

i frågan om propaganda i kartan. I figur 3.2 syns 

en karta framställd i rent navigationssyfte att 

hitta den kortaste vägen mellan två punkter, har 

kartografen passat på att visa storleken och 

utbredningen av Sovjetunionen och dess 

allierades region. I kartan används Mercators 

projektion, vilket ger en korrekt representation 

av avstånd och således passar för navigation. 

Däremot är Mercators projektion förödande för 

ytriktigheten och förvränger landytor närmare 

polerna till det betydligt större, vilket klart 

passade med syftet att visa på hotet från det 

stora Sovjet (figur 3.2). Likande exempel finns 

från 70-talets Israel. För att motarbeta bilden av 

Israel som en stark militärstat, visas förmodade 

fiendestater som ett stort svart landområde, som 

omringar det betydligt mindre Israel  (se: figur 

3.3). I båda fallen är kartorna egentligen inte 

felaktiga, men valet av regionalisering, 

projektion, symbolik och vad som visas och inte 

visas, är tydligt anpassade för dess politiska mål. 

I båda fall saknas, exempelvis, USA:s koppling 

till Västeuropa i figur 3.2 och till Israel i figur 

3.3, då de borde tillhöra den politiska, eller 

militära, region som det argumenteras för 

(Monmonier, 1991). 

 

Kartor från statliga institutioner eller auktoriteter ifrågasätts sällan av befolkningen den riktas 

mot, däremot gärna av dess motpunkt. Amerikanska och brittiska förlag har stött på motgångar 

när de försökt publicera samma kartor i Pakistan som i Indien, eftersom att de har olika syn på 

hur stor del av regionen som tillhör vilken stat. I många fall publicerades helt enkelt olika kartor 

för de olika staternas universitetslitteratur. Faran som regionaliseringen utgör som ett 

propagandaverktyg är fortsatt reell, men beroende på vem som tillfrågas kan du få en mycket 

kritisk analys av kartans potentiella brister (Monmonier, 1991). 

 

Med bakgrund av detta föreslår Monmonier att kartan bör ses som ett subjektivt 

kommunikationsmedel snarare än en objektiv verklighet. Det är ett medium som väl kan 

förklara någons intresse eller resultat. Med en förklarande bakgrund till kartans utseende, vilka 

urval som gjorts under vägen, varför uppdelningen ser ut som den gör och vad syftet med kartan 

är, kan den utgöra en god grund för vidare förståelse i analysen författaren sedan gör 

(Monmonier, 1991). 

Figur 3.3. Kartering av ”arabvärlden” som omringande av 

det betydligt mindre Israel.   

Från: Monmonier, 1991, s. 96. 

 

Figur 3.2. Kartering av lämplig navigationsväg från 

punkt A till B, med Sovjetunionens ”välde” markerad.  

Från: Monmonier, 1991, s. 95. 
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3.5 KARTAN SOM POLITISKT VERKTYG I AFRIKA 

Från och med kolonialtiden till idag har Afrikas historia skrivits genom uppdelningen av 

kontinenten och kartorna som ritas utifrån detta. Ett av de huvudsakliga problemen det skapat 

är tvånget att identifiera sig med en ny region, baserad på karaktärsdrag som någon annan hittat 

på (Varró & Lagendijk, 2013). Allt efter slaveriet och att naturresurser upptäckts delades 

kontinenten upp mellan olika västerländska stater för att sedan kunna utvinna dess resurser 

(Ahluwalia, 2012). Det som ibland glöms är att det också är européer som ofta också myntat 

begrepp om olika stammar och dess olikheter, som argument för regionernas gräns, eller 

oroligheter inom dem (Ahluwalia, 2012). Institutionaliseringen av nya regioner gav “unika” 

egenskaper baserade på europeisk kultur och en identitet påtvingad för att passa in i det som 

geografen Paasi kallar “status i den rumsliga strukturen” (Varró & Lagendijk, 2013, s. 21). 

Regionalisering är alltid baserad på politisk grund enligt Varró & Lagendijk (2013) och måste 

därför undersökas innan vidare diskussion av ett område är möjligt. 

 

Berlinkonferensen under sent 1800-tal, då imperiemakterna delade upp Afrika emellan sig, 

utgör en unik förhandling, då en enorm landyta delades upp med en överlägsen majoritet av 

dess berörda utan en inbjudan till konferensen. Genom kartan som politiskt verktyg lyckades 

kolonisatörerna dela upp landet baserat på resurser eller politiska intressen, för att skapa handel 

istället för krig mellan européerna, samtidigt som ignorans mot befintligt samhälls- och 

politiska strukturer skapade fokus på inhemska motsättningar hos den nya regionens invånare 

(Monmonier, 1991). När naturresurser i kolonierna ansågs bli alltmer svårtillgängliga, fick 

många regioner istället agera försök i olika politiska projekt. Fransk samhällsplanering som 

tillämpats i Paris testades först i mer radikala former i Marocko, som genom “trial-and-error”-

taktiker förfinades innan de nådde den franska huvudstaden (Ek & Tesfahuney, 2008).  

 

Som ett av otaliga exempel på avsaknaden av kunskap och respekt mot inhemska invånare, 

syns dagens gränsdragningar runt berget Kilimanjaro och staden Mombasa på statsgränsen 

mellan Kenya och Tanzania. Kilimanjaro såg länge ut att karteras som Kenyas, men enligt 

Schneppen (1996) blev berget, efter en kompromiss mellan kolonialmakterna Tyskland och 

England, istället innanför Tanzanias gränser. Detta då den tyska kejsaren hade en förkärlek för 

höga berg medan britterna såg fördelar med att en kuststad på kontinentens östkust (Schneppen, 

1996). Utifrån en mans fascination av imponerande topografi, bytte hundratusentals människor 

statstillhörighet över en natt. Många splittrades eller tvingades identifiera sig med en region de 

aldrig varit i (ibid.). Detta exempel lyfter också frågan om huruvida kolonialismens uppdelning 

var grundad på rasistiska principer, eller om regionaliseringen i sig gjorde att rasism uppkom, 

mellan såväl européer och afrikaner som mellan inhemsk befolkning (Loomba, 2015). Svaret 

kan nog antas ligga i båda delar. Konferensen slutresultat blev en uppdelning av kontinenten 

helt övertagen av kolonialmakterna, med enda undantagen Etiopien och Liberia som blev 

självständigt 1847. Efter första världskrigets slut var 85% av jordens landyta karterade som 

kolonier eller ex-kolonier tillhörande europeiska stater (Loomba, 2015). Se figur 3.4 för 

regionaliseringen av Afrika efter första världskriget. Statsgränserna från då är många gånger 

de som gäller idag, trots det idag vedertagna faktumet att regionerna saknar förankring i 

kontinentens faktiska geografi.  
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Det som lyfts ovan är det historiska underlaget för de fortsatta problemen i regionaliseringen 

av Afrika i västerländsk kultur. Men även inhemskt finns spåren av det koloniala tänket kvar i 

modern tid, exempelvis i 90-talets Sydafrika. Invånare blev som känt uppdelade efter hudfärg 

i apartheidens Sydafrika. De mörkhyade 

blev, i alla fall på pappret, placerade i 

områden med fattig jordbruksmark och 

avsaknad av naturtillgångar, vilka istället 

fanns i områden som lämnades till de vita 

invånarna i Sydafrika. De mörkhyade blev 

uppdelade i  etniskt homogena 

“hemregioner”, i syfte att tydliggöra 

avgränsningen från de vita samhällena. Detta 

syntes i kartor från 1992, då Soweto, en stad 

med miljontals mörkhyade invånare, helt 

enkelt inte var markerad i kartmaterial i 

skolan (Kinlund, 2007). Staden fanns inte 

enligt kartan och eleverna fick lära sig att de 

inte tillhörde det vita Sydafrika, eller enligt 

atlasen inte tillhörde Sydafrika 

överhuvudtaget. De stod, enligt kartan och 

dess regioner, utanför samhället. Här blev 

kartan ett gott verktyg för att avgränsa 

regioner och människor från 

varandra, genom att helt enkelt 

strunta i att kartera en majoritet av 

befolkningen (ibid.). 

  

Spåren av kolonialiseringen, avkolonialiseringen och även postkolonialismen är till allra högsta 

grad fortsatt en verklighet i dagens Afrika. Enligt Foucault kommer all politik och planering 

för exkolonier alltid utgå från diskurser baserad på härskarmetoder och styrningstekniker 

sprungna ur kolonialtiden (Ek & Tesfahuney, 2008). Det går inte att analysera en postkolonial 

stat utan den historiska bakgrunden, samtidigt utgår vi då direkt från kolonialismens politiska 

grund. Därför kan det inte nog understrykas vikten av en god källkritik när vi analyserar en 

region och dess karterade karaktärsdrag, inte i minst i kartform, då kartor enligt tidigare 

forskning alltid är utav subjektiv grund (Brotton, 2013; Barber & Harper, 2010; Monmonier, 

1991). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Regionaliseringen och kolonialiseringen av Afrika 

europeiska länder emellan, efter första världskriget.  

Från: Schneppen, 1996, s. 32. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 REPRESENTATION AV AFRIKA I GEOGRAFISK LITTERATUR 

Kartans roll som regionsskapande i Afrika är idag vedertagen. Men liknande undersökningar 

om godtyckliga regionaliseringar inom den moderna regionalgeografin är svårfunna. Dock 

finns exempel på vetenskap kring hur Afrika representerats inom andra geografiska discipliner. 

Myers skrev 2001 en artikel om hur Afrika illustreras i introducerande läroböcker inom 

kulturgeografin, alltså litteratur på grundnivå på universitetet (Myers, 2001). Själva målet med 

arbetet var att undersöka huruvida det sker återfödelse av gamla fördomar om Afrikas geografi 

i böckerna, alternativt vilka nya aspekter som lyfts när Afrika karaktäriseras inom 

kulturgeografin. Artikeln liknar i breda drag arbetet med denna uppsats, med skillnaden att 

Myers uttryckligen väljer att inte analysera regionalgeografisk litteratur eller kartmaterial 

(Myers, 2001, s. 522).  Två av författarna till böcker som Myers analyserar i sin artikel är dock 

huvud-, eller delförfattare till de böcker som tas upp under resultatet i denna uppsats; De Blij 

et al. (2014) och Martson et al. (2005). De böcker som Myers undersöker är utvalda från vad 

som år 2001 toppade försäljningsstatistiken i USA för introducerande kulturgeografiska 

läroböcker (Myers, 2001). 

 

Det som är vanligast förekommande är en oklar terminologi kring stammar, ”tribes”, vilket allt 

som oftast saknar förklaring i vad som menas med en stam eller hur den skiljer sig från en 

annan stam. Med framförallt missas den allt så viktiga bakomliggande förklaringen till 

begreppet, som alltid varit definierat utifrån europeisk kolonialism och inte utifrån 

lokalbefolkningen själva (Myers, 2001). Vissa böcker beskriver kontinenten som den sista i 

världen där stammar och naturreligioner fortsatt utgör grunden för samhällena som här finns, 

medan endast en av böckerna lyfter att kolonialismen utgjort grunden för att definiera stammars 

och dess karaktär och därigenom ställa dem mot varandra (ibid.). 

 

Böckerna gör sig också skyldiga till grov generalisering, då en konflikt i en region ofta får gälla 

för hela kontinenten. Exempelvis inbördeskriget i Rwanda är något som homogeniseras och 

utges vara ett problem för hela kontinenten, trots att lokala konflikter beskylls för olikheter 

mellan unika stammar (Myers, 2001). I likhet med detta syns ibland spår av fördomsfullhet i 

form av islamofobi i läroböckerna. Ibland lyfts religiösa skillnader, främst mellan kristna och 

muslimer, som en huvudsaklig anledning till konflikter, utan vidare analys. Enligt Myers är 

detta inte bara svagt utan dessutom rakt av felaktigt för många av Afrikas stater. De mest 

homogena staterna sett till kultur, språk och religion är faktiskt oftast de som utstått de värsta 

konflikterna, som Somalia och Burundi. De mer heterogena staterna är ofta mer politiskt 

stabila. Myers menar inte att mångkultur och diversitet ger automatisk stabilitet, men att 

läroböckerna ofta karaktäriserar regioner utifrån kulturella skillnader som inte säger något om 

den sociala eller politiska stabiliteten, som exempelvis andelen kristna och muslimer (Myers, 

2001). Ingen av böckerna lyfter det faktum att diversitet i ett land inte verkar kunna kopplas 

till eventuella konflikter, utan nämner dem ofta i samma stycke utan vidare förklaring (ibid.). 
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Det är också vanligt att AIDS, Ebola eller andra epidemier ligger i fokus för att förklara 

kontinenten och dess regioner. Hur stor andel av befolkningen som har AIDS definierar en 

region, när det exempelvis senare diskuterar infrastruktur i den regionen, vilket såklart inte har 

någon koppling till varandra (Myers, 2001). Dessutom saknas diskussion när många av 

läroböckerna lyfter den kontroversiella teorin att afrikaner spred AIDS till människan genom 

stamritualer med blod från apor och återigen byggs exotifieringen av kontinenten på, utifrån 

dess ”stamkultur” och uråldriga riter. Inte en enda bok lyfter den desto mer vedertagna teorin 

att människan som art har sitt ursprung i kontinenten (ibid.).    

 

Det som genomsyrar litteraturen som Myers undersökt är den återkommande bilden av Afrika 

som ett problem (Myers, 2001). Ingen annan kontinent får utstå lika mycket karaktärisering 

genom konflikt, sjukdomar och fattigdom. Detta är inte nödvändigtvis felaktigt, Afrika står 

inför många prövningar. Men den närmast totala avsaknaden av positiva aspekter, som att 

barnafödandet minskat i många stater, att urbaniseringen ökar, att ekonomin i majoritet växer 

eller att konflikter blir allt färre, ger bilden av kontinenten som en bekymmersam region. Ett 

fåtal böcker nämner dessa aspekter, men ord som ”wild zone”, ”slow world” och ”shatterbelt” 

är mycket vanligare förekommande än ord som ”urbanization” eller ”economic growth” 

(Myers, 2001, s. 529).  

 

Utgångspunkten för Afrika är slående ofta, mer än någon annan kontinent, vad som är fel med 

kontinenten snarare än vad som faktiskt karaktäriserar den. Detta härleds av Myers (2001) till 

att kontinenten är definierade utifrån västerländsk diskurs. Många av de politiska, sociala och 

kulturella karaktärsdragen som syns här är oigenkännliga genom västerländska glasögon och 

tolkas därför som något som är problematiskt, då det faller utanför invanda västerländska 

mönster (ibid.). Myers lyfter hur detta är av största vikt att analysera inom just geografin, som 

mer än någon annan disciplin har som uppgift att förklara komplexiteten i varför världen ser ut 

som den gör och hur vi tolkar den. Geografer är ofta i framkant i att lyfta kritik mot karikatyrer 

av Afrika, utvecklingsprojekt utan lokal förankring eller policyskapande utifrån västerländska 

ideal. Trots detta är representationen av Afrika i de kulturgeografiska böcker som undersökts 

illa motiverade med många föråldrade och fördomsfulla teorier, men framförallt saknas 

diskussion om den subjektiva grund den utgör för kontinentens olika karaktärsdrag (ibid.).  

 

I skenet av detta kan det idag behövas ett nytt angreppssätt till regionalisering i Afrika. 

Inspirerat av Europeiska Unionen menar exempelvis Grant & Söderbaum (2003) att vi istället 

bör regionalisera kontinenten utifrån socio- ekonomiska samarbeten stater emellan snarare än 

aspekter som naturgeografi, religion och kultur (Grant & Söderbaum, 2003). Konceptet kring 

regioner i Afrika uppkom i och med kolonialismen. Det finns inga absoluta regioner i 

kontinenten utan istället definieras den av regionsskapare och i efterhand av de som sedan bor 

och identifierar sig inom regionen. På så sätt ges regionen en viktig roll i många afrikaners liv, 

trots att regionernas karaktärsdrag ibland helt saknar grund i verkligheten (ibid.). Fortsatt är 

många av Afrikas statsgränser kvar från kolonialtiden och har genom sin juridiska suveränitet 

fått anledning att försvara de koloniala statsgränserna (Austen, 2001).  
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Trots stridigheter och meningsskiljaktigheter kring många staters regiongränser är gränserna i 

majoritet desamma som efter första världskriget. De regioner som får utstå strider återfinns 

nästan uteslutande inom större postkoloniala stater, som Kongo och Sudan, liknande problemen 

som uppkom i storstaten Jugoslavien i Europa (Austen, 2001). Fortsatt är idéer om regioner 

och stater i Afrika byggda på europeiska grund, idag implementerade så att de försvaras av 

lokalbefolkningen. I andra fall existerar regioner helt utan betydelse för dess invånare (Grant 

& Söderbaum, 2003). Många identifierar sig med regioner som aldrig förekommer inom 

geografisk litteratur. Statsgränser i Afrika har exempelvis en betydande roll för administration 

i politisk mening. Men de kan oftast lokalt ses som en utomståendes misstolkning och kan i 

sådana fall öka avståndet mellan regionsskapare och dess invånare och i förlängningen 

motverka regionens funktion (ibid.). 

 

Det finns starka kopplingar mellan kolonialismens och dagens representationer av Afrika, inte 

minst hur de fortsatt är baserade på stammar, religion, politiska motsättningar eller utan någon 

förankring i kultur- eller naturlandskapet (Grant & Söderbaum, 2003; Myers 2001). Idag finns 

anledning att istället se på regionen som multidimensionellt förkommande i landskapet och 

föränderligt (Grant & Söderbaum, 2003). Genom att belysa en regions heterogenitet och 

föränderlighet, såväl fysiskt (i utbredning) som teoretiskt (i definition) kan vi öka betydelsen 

av den, inte minst för dess invånare. Som Myers (2001) lyfter är det vanligt att de mest 

kulturdiversa regionerna är de mest stabila. I dagens globaliserade värld är därför ett fokus på 

samarbete mellan regionens olika delar viktigare än att definiera regionen utifrån ett specifikt 

karaktärsdrag. Detta ger ofta problem, då nya regioner alltid försöker skapas utifrån befintliga 

gränsdragningar (Grant & Söderbaum, 2003).  Exempelvis uppdelningen i ett nord-, väst-, öst- 

och syd- Afrika är vanliga men saknar betydelse, då ingen av regionerna vanligen innehar 

någon tydlig funktion. Däremot har en subregion som ”COMESA” funktionell betydelse, då 

det utgör ett frihandelsavtal mellan 19 afrikanska länder, men passar däremot inte in i någon 

av de ovannämnda makroregionerna, utan överskrider samtliga (ibid.). Det går dessutom att 

argumentera för att Sydafrika ekonomiskt är en del av ”BRICS”-regionen snarare än något 

annat och saknar då koppling till kontinenten Afrika som region (BRICS, 2016).  

 

Samtidigt är många ekonomiska samarbetsregioner skapade utifrån västerländsk grund och illa 

anpassad till hur transaktioner och relationer faktiskt ser ut ”på marken”, vilket gjort att de förr 

eller senare havererat (Austen, 2001). Exempelvis ”ECOWAS” implementerades under 90-

talet i västra Afrika som ett stöd mot eventuella ekonomiskt kriser, men blev i realiteten ett 

juridiskt verktyg för diamantförsäljning för västerländska köpare (Austen, 2001). Austen 

(2001) menar att risken är stor att dessa avtal och relationer, liknande de från kolonialismen, 

kommer definiera Afrika även i en globaliserad värld. Nationalstaterna i Afrika saknar 

visserligen egen kapacitet att behandla större globala frågor, men får tveksam hjälp i detta av 

europeiskt definierade funktionella regioner (ibid.). De uråldriga koloniala gränsdragningarna 

i kombination med återfödande representationer i kulturgeografiska läroböcker bör således 

förnyas (Grant & Söderbaum, 2003; Myers, 2001).  
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Under 70-talet lyfte geografen J.H Paterson de problemen som bör kännas till om 

regionalgeografisk litteratur innan den tas i bruk (Hoppe. 1998). Den är, enligt Paterson (1) 

logiskt omöjlig att bli komplett, då den är; (2) svår att förnyas i sina karaktärsdrag regioner 

emellan; (3) mycket svårt att objektivt identifiera, såväl naturgeografiskt som 

kulturgeografiskt; (4) omöjlig att ge en korrekt upplösningsnivå (vilka generaliseringar gör vi 

och vilka detaljer finns med) och (5) i det moderna samhällets karaktär otillräcklig för en 

geografisk beskrivning (ibid., s. 48). Men trots detta görs fortsatt regionaliseringar av världen, 

då det ofta är ett hjälpmedel för  en lokal geografisk analys. Afrikas geografi representeras med 

stor fördomsfullhet och generaliseringar i läroböcker inom kulturgeografin (Myers, 2001). Det 

finns också anledning att öppna för helt nya metoder att regionalisera kontinenten (Grant & 

Söderbaum 2003). Så hur ser det ut inom den regionalgeografiska litteratur som tillämpas idag 

på universitetsnivå? 
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5. RESULTAT  

Utifrån tidigare forskning och regionalgeografins bakgrund följer här resultatet indelat i motiv 

som förekommit historiskt i representationen av Afrika. I vissa fall ingår alla kartor från en bok 

i samma kategori, i andra fall en bok utspridd bland många olika kategorier. Motiven, eller 

kategorierna, är baserade på vad böckernas författare själva utger att regionaliseringen är gjord 

ifrån, inte vad som är en eventuell tolkning av motiven, eller möjliga felaktigheter i de 

framtagna regionernas karaktär. Dessa diskuteras istället för respektive karta och i följande 

analys och därav kan exempelvis en karta under rubriken ”Kolonialism” mestadels handla om 

exempelvis etnicitet, eller tvärtom. 

5.1 RELIGION 

Olika typer av religiös tillhörighet är det vanligast förekommande argumentet till uppdelning 

av kontinenten. Alla böcker som analyserats har olika starkt fokus på Islam och olika del 

diskussion om dess förekomst i Afrika, men samtliga har något stycke om hur det format 

kontinenten. I Figur 5.1 & 5.2 syns indelningen av Subsahariska Afrika i Berglee (2012). 

Noterbart är också hur kapitlet i fråga berör Subsahariska Afrika men ändå har med hela Afrika 

i sin regionalisering. Det saknas förklaring vad som definierar regionen, framförallt i 

kartmaterialet. I analysen menas regionen vara definierad av utbredningen av Islam, som går 

via ”African Transition Zone”, och delvis av Sahelöknen som gräns mot det torrare Nordafrika, 

men i kartorna syns båda dessa ”gränser” ligga långt ifrån regionens avgränsningar. I såväl 

Väst- Öst som Centralafrika går denna zon igenom regionen utan förklaring (Figur 5.1). 

Dessutom är ”transitionzonen” olika i figur 5.1 och 5.2, då den i figur 5.2 exempelvis verkar 

ha anpassats till Sydsudan och svänga söderut över Etiopien betydligt tidigare än i figur 5.1. 

Zonen delar enligt författarna upp Afrika, men är dels olika i olika kartor, dels stämmer de inte 

Figur 5.1. Uppdelning av Afrika i sex delområden, med 

tillhörande ”African Transition Zone”. 

Från: Berglee, 2012, s. 354 

 

Figur 5.2. Afrikas fysiska geografi, med ”African 

Transition Zone” fortsatt markerad.  

Från: Berglee, 2012, s. 357. 
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överens med de sex delregionerna. Anledningarna till dessa delregioner (figur 5.1) baseras 

enligt Berglee (2012) fortsatt på naturgeografi eller religion, men ingen av dessa karaktärsdrag 

stämmer överens med regionsuppdelningen. I analysen skrivs det sedan i huvudsak om 

etnicitet, stammar och religion vilket, enligt boken, gett regioner av flyktingströmmar och 

konflikter (Berglee, 2012).  

 

I Figur 5.3 syns Berglee’s 

regionalisering av Nordafrika, 

tillsammans med Sydvästra Asien och 

det som författaren benämner som 

”Turkestan”. Gränsen för regionen sägs 

gå vid ”African Transition Zone” men 

som visas i kartan går transitionszonen 

långt söder om regiongränsen. Gränsen 

ska vara baserad på Islams förekomst, 

men exempelvis Somalia, Azerbajdzjan 

och många av länderna i västra Afrika 

har en majoritet av muslimer men 

tillhör inte regionen enligt kartan. Dessutom ingår 

Israel, vilket också talar emot regionens karaktär som 

muslimsk. Det förs analys för att eventuellt Kaukasus (Georgien, Armenien Azerbajdzjan) kan 

anses tillhöra regionen, såväl som Cypern, vilket ytterligare ifrågasätter regionens 

karaktärsdrag (Berglee, 2012). I kapitlet om regionen finns också ett 8 sidor långt stycke om 

Muhammed och Islams uppkomst (Berglee 2012, s. 465-573). Däremot saknas notis om 

kristendom eller judendom, som uppkom från samma region. Bortsett från att regionens gränser 

är dragna utifrån något annat än vad som argumenteras för, går det att ifrågasätta regionens 

funktion då Västsahara kan antas ha mer gemensamt med Mauretanien än Tadjikistan. 

Noterbart är även att Kanarieöarna markerats till regionen, vilket troligen är ett slarvfel.  

 

De Blij et al. (2014) har likt Berglee (2012) i huvudsak baserat sina regioner av Afrika på 

Islams förekomst (se Figur 5.4; 5.5 & 5.6). Här går gränserna för Subsahariska Afrika vid den 

åter förekommande ”African Transition Zone”, eller här ”Islamic Front” och regionens gräns 

går i närheten av det som enligt författaren definierar den. Men fortsatt är länder som Tanzania, 

Etiopien, Eritrea, Chad, Nigeria, Guinea och Burkina Faso, med flera, illa karaktäriserade av 

denna homogenitet i religion (Figur 5.5). I andra fall, som Senegal och Gambia, tillhör de enligt 

figur 5.5 Subsahariska Afrika, trots deras majoritet av muslimsk befolkning. Till skillnad från 

Berglee (2012) är också Islam förekomst färglagd med nyanser av mörkrött och med ”Islamic 

Front” symboliserat med taggar mot det mer kristna södra delarna av Afrika, som en 

illustration för hur Islam sprider sig över kontinenten (Figur 5.4). Dessutom är konflikter 

utmarkerade längst ”frontlinjen”. I en tidigare upplaga av De Blij et al. (2014) var även 

terroristattacker markerade i kartan, trots att många av dessa ligger långt ifrån den markerade 

linjen (Figur 5.6).  Ingenstans i texten kommenterar författarna dessa specifika attacker. 

Dessutom karteras religionens utbredning i norra Afrika och delar av Arabiska halvön, trots att 

dessa inte tillhör regionen som analyseras. 

Figur 5.3. Nordafrika, Sydvästra Asien och 

“Turkestan” (Centralasien) i samma region. 

Från: Berglee, 2012, s. 454. 
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Rowntree et al. (2006) har även gjort regionaliseringar som vagt definieras av Islams förekomst 

(Figur 5.7). Här finns också Mauretanien, Mali, Niger, Chad, Sudan Eritrea, Djibouti och 

Somalia med i Subsahariska Afrika. De menar att regionen karaktäriseras av religion, men visar 

samtidigt på stor spridning av religiös tillhörighet i regionen. De har också valt att kartera 

muslimsk förekomst i grön färg och påpekar i sin analys av regionen att, förutom Sudan, har 

religionen inte varit ett ämne för konflikt. Rowntree et al. (2006) har även med ett stycke om 

kristendomens spridning i kontinenten, precis som för Islam. De har generellt en mer nyanserad 

analys av regionens karaktär än De Blij et al. (2014) och Berglee (2012), med en mer komplex 

bild av kontinenten. Samtidigt skriver de mycket om naturreligioner, stamkultur och även 

världsreligioner och i huvudsakligt fokus Islam. De menar att detta inte karaktäriserar regionen 

men skriver mycket om den i dess problemformuleringar kring Afrika (Rowntree et al., 2006). 

 

 

Figur 5.4. Islams utbredning i Subsahariska 

Afrika, som sedan utgjort grund för 

regionaliseringen. 

Från: De Blij et al., 2014, s. 308. 

Figur 5.6. Islams utbredning i Subsahariska 

Afrika, här i en tidigare version av De Blij et al. 

(2014) med terroristattacker markerat i kartan.  

Från: De Blij & Muller, 2010, s. 334. 

 

Figur 5.7. Islams utbredning, som karaktär för 

Subsahariska Afrika , karterat i Rowntree et 

al. (2006). 

Från: Rowntree et al., 2006, s. 249   

Figur 5.5. Subsahariska Afrika, enligt 

författarna definierat utifrån Islam.  

Från: De Blij et al., 2014, s. 336. 
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5.2 ETNICITET 

Även om De Blij et al. (2014) delat upp Afrika med religionen som grund (Figur 5.4 & 5.5) 

menar de att regionen Nordafrika/Sydvästra Asien karaktäriseras av en etnisk homogenitet. 

Trots detta är regionen som 

sådan också uppdelad i mindre 

regioner, i sig baserad på 

kulturell och politiskt historia 

eller naturgeografisk karaktär 

(Figur 5.8). Egypten och norra 

Sudan är identifierat genom 

Nilens avrinningsområde, 

medan övriga Nordafrika 

definieras som Maghrebunionen 

eller Sahara, trots att varken 

Mali Niger eller Chad ingår i 

Maghrebunionen och trots att en 

majoritet av Egypten och norra 

Sudan består av Saharaöknen 

(Figur 5.8). Återigen anses 

”Turkestan” tillhöra denna region utan 

någon förklarande analys till detta och 

hela Turkiet (även väster om Istanbul) 

likaså.  

 

Liknande regionaliseringar syns även i Subsahariska 

Afrika, då De Blij et al. (2014) valt att göra ett försök 

till kartering av etniciteter i Subshariska Afrika, av 

oklar anledning (Figur 5.9). Kartan visar visserligen 

på stor etnisk mångfald i regionen, men bidrar 

knappast till analysen av regionens karaktär och 

visar kanske snarare på dess höga grav av diversitet. 

Den ger dessutom ingen information om vilka 

etniska grupper som här förekommer och dess 

plottrighet gör den svårtolkad för vidare 

analys. 

 

Även i Johnson et al. (2010) regionaliseras norra Afrika utifrån dess etnicitet. I Figur 5.10 syns 

regionen och respektive etniciteter. Här saknas till skillnad från De Blij et al. (2014) och 

Berglee (2012) Turkestan, men regionen som sådan tycks likväl sakna tydlig karaktär. Enligt 

Johnson et al. (2010) är området definierat av återkommande konflikter på grund av etnisk 

diversitet, flyktingströmmar och inbördeskrig, omkring exempelvis dagens Israel och 80- och 

Figur 5.8. ”Nordafrika/Sydvästra Asien-regionen” och dess 

etniciteter.  

Från: De Blij et al., 2014, s. 364-365.  

Figur 5.9. Subsahariska Afrika och dess ”etniska regioner.”  

Från: De Blij et al., 2014, s. 290.  
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90-talets Iran och Irak (vilket då 

skulle fungera som argument 

för att USA:s tillhör regionen, 

med tanke på dess inblandning i 

dessa konflikter). Definitionen 

är vag, likaså för den större 

uppdelningen av Afrikas 

kontinent, som enligt Johnson 

et al. (2010) bygger på stater 

som varit under kolonisering 

(jämför figur 5.10 & 5.11). 

Detta stämmer inte överens med 

det faktum att hela kontinenten 

varit koloniserat, bortsett från 

Etiopien och Liberia. 

5.3 KOLONIALISM 

I Figur 5.11 syns det som Johnson et al. (2010) definierat som Subsahariska Afrika, utifrån 

länder under tidigare kolonialisering. De talar också i boken om Subsahariska Afrika  bara som 

”Afrika” och norra delar av kontinenten som Mellanöstern. Möjligen har detta förvirrat 

författarna att missminna sig att Nordafrika också varit koloniserat.  Bortsett från att regionerna 

i sig inte stämmer överens med författarnas  hävdade karaktär: att de har någon typ av 

homogenitet i hur och av vilka de blivit kolonialiserade, saknas också analys som tillhör de 

regioner som här är skapta (Figur 5.11). I texten menar sedan författarna att Västra Afrika är 

karakteriserat utifrån Sahelöknens utbredning, centrala Afrika utifrån ”landlocked-states” 

Figur 5.11. Subsahariska Afrika, med dess regioner, 

enligt författarna baserat på kolonialismens spår.  

Från: Johnson et al, 2010, s. 402. 

Figur 5.12. Religioner i 

Subsahariska Afrika. Trots att 

regionen karaktäriseras utav 

kolonialism.  

Från: Johnson et al., 2010, s 413. 

Figur 5.10. Nordafrika & Sydväst Asien, baserat på 

etnicitet (trots att kartan visar på stor etnisk bredd).  

Från: Johnson, 2010, s. 349. 
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(alltså två av regionens sju länder), östra utav politik i Somalia (alltså ett av tio länder) och 

södra i huvudsak på konflikter i Sydafrika, här med ett fokus på oroligheter kring apartheidens 

uppkomst och fall, som sedan fått karaktärisera hela södra Afrika. Avgränsningarna är vagt 

eller inte alls definierade och i inget fall görs en analys som verkar specifik för regionen 

(Johnson et al. (2010). I figur 5.12 har författarna, trots lärobokens anspråk på ett fokus på 

kolonialism och spåren de ger i dagens utvecklingsmöjligheter, valt att kartera religioners 

förekomst i Subsahariska Afrika. Johnson et al. (2010) lyfter hur utvecklings- och ekonomiska 

regioner kan bli allt mer viktiga samtidigt som de menar att även Islam kan utgöra nya regioner 

i framtiden och fokus för många analyser i boken ligger i Islam eller olika stammars religion. 

 

Även Marston et al. (2005) har valt att 

regionalisera Afrika med kolonialgrund 

(Figur 5.13). I introduktionsbilden till 

regionen Subsahariska Afrika är mineraler 

markerade, utan någon vidare förklaring, 

men av kartan att döma utifrån deras 

avsaknad i norra Afrika (vilket är en grovt 

förenklad sanning). Oavsett tanke med 

avgränsningen går det att spåra metoden 

till kolonialismens sätt att karaktärisera 

regionen utifrån mineraler. En annan 

intressant aspekt är att författarna, likt i 

Johnson et al. (2010), gärna generaliserar 

för hela Afrika, eller kallar regionen 

”Afrika”, när de analyserar Subsahariska 

Afrika. Eller som i figur 5.13: karterar hela 

Afrika trots fokus på Subsahariska Afrika 

(Nordafrika är avgränsat, men färglagt som att 

tillhöra regionen som diskuteras). Noterbart är också hur Sudan i Marston et al. (2005) är en 

del av Nordafrika (Figur 5.13). 

 

5.4 KONFLIKTER 

I vissa fall tas konflikter upp i den följande analysen av en region, i andra fall utgör de 

författares argument för regioners karaktär. I figur 5.14 & 5.15 syns Pulsipher et al. (2015)s’ 

indelningar av kontinenten, som i norr enligt författarna baseras på olika typer av politiska 

konflikter och i Subsahariska Afrika på kolonialismens spår med konflikter bland främst 

stammar. I den nordliga regionen går det då att ställa frågan om varför något land utanför 

Afrikas naturgivna gränser tillhör regionen likväl som varför exempelvis Västsahara, Marocko, 

Algeriet och Sudan  tillhör den. Och även om karaktären utgår från politiska konflikter, finns 

mycket om Islam i följande analyser i boken. Till vänster i figur 5.14 syns några rader om 

regionens karaktär, där islamism och islamistisk karaktär nämns, senare också ett par rader om 

Kristendomens förekomst. Enligt författarna definieras den norra regionen primärt av 

Figur 5.13. Mineraltillgångar i Subsahariska Afrika.  

Från: Marston et al., 2005, s. 235. 



27 
 

konflikter kring den arabiska våren, 

sekundärt av konflikter härledda till 

Islam samt dispyter kring 

oljeresurser och brist på kvinnliga 

rättigheter, men det saknas en tes 

för hur detta är karaktärsdrag unika 

för regionen, eller hur dessa 

konflikter hör ihop med varann. 

Pulsipher et al. (2015) lyfter 

visserligen att detta är en 

förenklande regionalisering, men 

väljer ändå att göra indelningen på 

dessa principer (Figur 5.14).  
 

I karaktären av regionen Subsahariska 

Afrika nämner Pulsipher et al. (2015) 

åter faran med generaliseringar utifrån 

stammar och koloniala tankebanor just 

för södra Afrika, men väljer samtidigt 

att visa kartor med konflikters 

förekomst (Figur 5.15). Boken har 

visserligen ett fokus på konflikter, 

men kartan återskapar onekligen 

bilden av en kontinent vars regioner 

definieras av krig och långsamma 

utveckling mot västerländska 

demokratiska värden. 

 

 

5.5 SAMMANSLAGNA MOTIV  

I Rowntree et al. (2006) lyfts mer än i någon annan lärobok vikten av att vara transparant när 

en regionalisering görs. I analyser tydliggörs anledningar att bortse från regionaliseringarna 

som förekommer, exempelvis då tidigare idéer om Sahara som en okrossbar barriär mellan 

norra och södra Afrika idag är slopade. Men samtidigt menar de att det finns karaktärsdrag nog 

att särskilja kontinenten som de gjort och att, likt övrig litteratur, gruppera Nordafrika med 

Sydvästasien (Figur 5.16). De nämner problemen med att ha Turkiet, Israel och Iran i denna 

region, men går sedan vidare med analyser av regionens befolkning som homogen. De menar 

att nordafrikaner känner en stark koppling till Sydvästra Asien, utan en följande referens eller 

analys av det påståendet och gör alltså generaliseringar liknande de som de först varnat för 

(Rowntree et al., 2006). Noterbart är även att Sudan här karterats tillhörande båda regioner 

(Figur 5.16).  

 

Figur 5.15. Subsahariska Afrika, karaktäriserat av 

politiska och stambaserade konflikter.  

Från: Pulsipher et al., 2015, s. 301. 

Figur 5.14. Norra Afrika, Arabiska halvön och Sydvästasien i en 

region, karaktäriserat av konflikter kring den arabiska våren, 

Islam & oljeresurser. 

Från: Pulsipher et al., 2015, s. 233. 
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Slutligen har Marston et al. 

(2005) valt flera motiv för 

karaktären av norra Afrika, här 

genom att baka in dem i samma 

karta (Figur 5.17). Regionen är 

definierad av vitt skilda 

karaktärsdrag och Marston et al 

(2005) ger, troligen ofrivilligt, 

goda argument för varför 

regionen inte bör ses som samma 

region. Några stater ingår för att 

de är ”Oil States”, andra för att 

de tillhör Medelhavskusten. 

Västsahara får vara med utan 

något argument, och utgör som enda stat regionen ”The Western Sahara”, medan stater som 

Sudan och Yemen är med som delregion ”Other states” (Figur 5.17). Likt tidigare i Marston 

et al. (2005) (Figur 5.13), såväl som i andra läroböcker, handlar kapitel om Subsahariska Afrika 

också gärna om hela Afrika medan Nordafrika/Sydvästasien får desto mer fokus på det som 

benämns som Mellanöstern. 

 

 

 

 

Figur 5.17. Nordafrika/Sydvästasien, utan någon tydlig karaktär. 

Från: Marston et al., 2005, s. 218. 

Figur 5.16. Regionalisering av Afrika, till vänster Subsahariska 

Afrika, till högre Nordafrika/Sydvästasien. 

Från: Rowntree et al., 2006, S. 279. 
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6. ANALYS 

I tidigare forskning nämns mycket om hur etnicitet, kultur och olika stammar legat till grund 

för regioners gränser och representation av Afrika. I de sju böcker som jämförts är detta fortsatt 

vanligt. I exempelvis Johnson et al. (2010) och De Blij et al. (2014) definierats 

Nordafrika/Sydvästasien utifrån denna princip, trots att de sedan visar på stora skillnader av 

etnisk tillhörighet inom regionen. Precis som Hoppe (1998) och Barber & Harper (2010) varnat 

för begår regionalgeografin ofta misstag som liknar de som gjordes när Humboldt och Ritter 

under 1800-talet definierade världen utifrån naturdeterministisk grund, trots att det är kulturella 

företeelser som analyseras och trots att det finns stor etnisk spridning inom regionen. Regionen 

homogeniseras på grunder som författarna själva motbevisar i sin analys, men kartan blir ändå 

ett effektivt verktyg för att skapa en bild av en homogen region. Kolonialismens spår i dagens 

regionalisering är också tydlig. Även om ingen lärobok menar att de arbetar likt kolonisatörer, 

utan snarare menar att regioner baserat på kolonialismen är utifrån postkolonial teori (Marston 

et al., 2005 eller Johnson et al., 2010) går de i samma fotspår. Att kartera mineraltillgångar i 

en översiktskarta (Figur 5.13), att dela upp en kontinent utifrån tidigare kolonier (som dessutom 

inte stämmer (Figur 5.11 & 5.12)), blir att gå i fotspåren av imperiemakterna och kartera 

regioner utifrån resurser och gamla regiongränser. I alla böcker är det som Ahluwalia (2012) 

diskuterar tydligt, att Afrikas geografi fortfarande är definierad utifrån västerländska ideal, 

vilket är dåligt eller inte alls diskuterat i de läroböcker som analyserats.  

 

Statsgränser från kolonialtiden är många gånger de som är kvar idag och kartans regioner 

skapar nya kulisser av identitet och anledningar att försvara den. Statsgränser utgör områden 

för konflikt, trots att de, när de skapades, saknade koppling till landskapets geografi. Regionen 

och kartans makt som identitetsskapande är fortsatt stark vilket lyfter vikten av god förklaring 

till en regionsfunktion och en diskussion kring dessa indelningar. Detta saknas i samtliga 

läroböcker. I exempelvis Pulsipher et al. (2015) menas det till och med att olika konflikter i 

regioner definierar dess karaktär, med den arabiska våren i norr och stambaserade konflikter 

kring demokrati i söder (figur 5.14 & 5.15). I andra fall, som i De Blij et al. (2014) & Berglee 

(2012) menas istället att konflikter just över regiongränsen, här vid ”African Transition Zone” 

är anledningen till att de två regionernas gränsdragning (Figur 5.1 – 5.6). Det finns ingen 

konsensus i hur konflikter definierar regionen, men det verkar finnas en vilja att karaktärisera 

kontinenten utifrån dem. Detta lindrar inte bilden geografisk litteratur ger av Afrika som under 

ständiga konflikter, vilket är precis vad Myers (2001) tidigare varnat för, hur kontinenten blir 

generaliserad och definierad av konflikter, som i huvudsak uppkommit utifrån kolonialismens 

grunder och med västerländska ideal. Att de mest heterogena regionerna likväl kan vara de 

mest stabila nämns aldrig i någon bok, däremot gärna stammars olikheter och hur de skapar 

konflikt. I Rowntree et al. (2006) syns ett något annorlunda angreppssätt, när Sudan finns med 

i båda regioner som tagits fram (Figur 5.1), men fortsatt är det just konflikten i Sudan som 

analyseras. 
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Något som verkar få allt större plats i modern regionalgeografi är uppdelningar baserade på 

religion i Afrika. I synnerhet världsreligioner och den dualistiska synen på Islam och 

Kristendom har ett stort fokus i alla läroböcker. Exempelvis regionaliseringarna i Berglee 

(2012) och De Blij et al. (2014) är rakt av baserade på utbredningen av Kristendom kontra 

Islam i Subsahariska Afrika och Nordafrika/Sydvästasien. Förekomsten av religionen är inte 

felaktig i sig, men ger ofta en svag grund för vidare analys. Berlgee (2012) har också olika 

definitioner av sin transitionszon i olika kartor, vilket ytterligare försvagar dess funktion som 

en uppdelande av regioner (Figur 5.1 & 5.2). Båda nämnda regioner är minst sagt präglade av 

kulturell diversitet och innehåller dessutom hela stater av annan religiös majoritet (exempelvis 

Israel i det ”homogent muslima” Nordafrika/Sydvästasien). Dessutom finns det skillnader av 

religiös tillhörighet inom Islam, vilket bortses från. Utifrån dessa karaktärsdrag skulle 

exempelvis hela Syd- och Nordamerika vara samma region då de båda har en kristen religiös 

grund. De Blilj et al. (2014) visar också tydliga islamofobiska tendenser, när högre muslimsk 

tillhörighet visas med allt rödare färg, den ”islamiska fronten” symboliseras med taggarna mot 

det kristna Afrika och samtidigt karterar konflikter och terroristattacker i kartan, utan att 

förklara dess koppling till religionen (se figur 5.4 & 5.6). Bilden av hotet från norra Afrikas 

muslimska länder är slående lik det som Monmonier (1991) lyfter som exempel på politisk 

propaganda från 70-talet över samma region, här med ländernas omringade av Israel (figur 

3.3). Utifrån Monmonier (1991) är kartorna från De Blij et al. (2014) (figur 5.4 & 5.6) ett 

typexempel på politisk propaganda, med symboler för ett hot, färger som förknippas med fara 

och godtycklig val av företeelser för att förstärka rädslan. Att detta varit huvudsaklig 

kurslitteratur för många geografistudenter på Stockholms universitet genom åren är 

problematiskt, framförallt i de tänkbara fall då diskurs saknats kartans subjektiva grund eller 

förslag på andra regionaliseringar. 

 

Berglee (2012) regionsuppdelning liknar den från De Blij et al. (2014), om än med en inte lika 

uppenbar islamofobisk grund (Figur 5.1-5.3). Men då den erbjuds gratis för geografistudenter 

och anses vara ett gott komplement till dyrare kurslitteratur (Center for Open Education, 2015) 

kan den skapa missvisande representation av Afrika då dess funktion som propagandaverktyg 

är desto svårare att urskilja för den otränade kartläsaren. Visserligen slipper läsaren en karta 

med öppen islamofobi, men istället är det dolt i analysen då regiongränsen ”African Transition 

Zone” anses definieras av religiösa konflikter. I Rowntree et al. (2006) syns istället ett tillsynes 

medvetet val att kartera Islams förekomst i grön färg (figur 5.7) och skapa diskurs om hur 

religionen nästan aldrig är ett ämne för konflikt. Men istället finns ett fokus på stammar och 

naturreligioner som menas utgöra de huvudsakliga ”problemen” för kontinenten. Koloniala 

definitioner av stammar och dess karaktär görs för att ställa dem emot varandra och på så vis 

öppna för konflikt. Detta är den vanligaste representationerna av Afrika i tidigare geografisk 

litteratur, vilket dels förekommer i boken (Rowntree et al, 2006) och dels är likt valet att lyfta 

Islam som ett huvudmotiv i en karta. Även denna lärobok (Rowntree et al, 2006), som har de 

mest nyanserade analyser av natur- och världsreligioners förekomst i kontinenten, låter det 

ändå karaktärisera kontinenten och dess regioner. 
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Men Rowntree et al (2006) har precis som Johnson et al. (2010), Marston et al. (2005) och 

Pulsipher et al. (2015) avsaknad av ”African Transition Zone” och ”Islamic Front”. Ett fokus 

på Islam finns visserligen kvar och framförallt Johnson et al. (2010) nämner religionen gärna i 

notiser av konflikter. Men hos de övriga fyra är själva utgångspunkten att basera regioner på 

politiska händelser utifrån postkolonial tes, eller den arabiska våren, snarare än på religion eller 

stamtillhörighet, vilket tidigare tillhört ovanligheten (Myers, 2001). Att religionen Islam utgör 

ett kapitel, och möjligen en karta, i regionalgeografisk litteratur av Afrika är inget nytt, men är 

i de läroböcker som analyserats klart överrepresenterat. Tidigare var fokus enligt Myers (2001) 

och Gaunt & Söderbaum (2003) desto mer på etnicitet och naturreligioner, med dålig diskurs 

om den eurocentriska definitionen av dem, vilket idag verkar bytas ut mot ett fördomsfullt 

angreppssätt till Islam, med minst lika dålig diskussion om detta. 

 

Det finns alltså nya motiv för regionaliseringarna, men de baseras fortsatt på fördomar mot 

religion och kultur som liknar de gamla. I andra fall är regionaliseringarna gjorda utifrån en 

sak men sedan karaktäriseras regionen av något annat. AIDS, malaria och ebola har tidigare 

fått representera Afrikas karaktär i geografisk litteratur. I böckerna analyserade i denna uppsats  

förekommer detta inte som en orsak för regionsuppdelning, däremot förekommer ofta kartor 

och analyser av dessa epidemiers spridning, trots att regiongränserna i sig baseras på 

exempelvis religion eller kolonialism. Precis som forskningen varnat för görs regiongränser 

utan hänsyn till den faktiska geografin och analyser görs med vag eller ingen koppling till 

regionens påstådda karaktär. I Pulsipher et al. (2015) påpekar även författarna att det är farligt 

att gå i historiska fotspår av att karaktärisera regionerna utifrån AIDS och konflikter, men gör 

sedan exakt detta i sin analys av Subsahariska Afrika. Även Marston et al. (2005) har ett fokus 

på AIDS i analyser av Subsahariska Afrika, men menar att konflikter och spridning av 

epidemier utgör karaktären av Nordafrika och verkar således inte alls kunna bestämma sig för 

vad deras regiongränser faktiskt baseras på. Som Ahluwalia (2012), Barber & Harper (2010), 

Loomba (2015), Monmonier (1991) och Myers (2001) visat är det något som ständigt utsatt 

Afrika för fördomsfulla regionaliseringar, regionernas unika drag är osammanhängande och 

bygger på rasistiska inslag, oavsett postkolonialt angreppssätt. I förlängningen återskapar 

rasistiska karaktärsdrag hos kartläsaren, såväl den inhemske som den utomstående. Detta berör 

det som Loomba (2015) tar upp, när hon frågar sig huruvida de fördomsfulla karaktärsdragen 

över Afrikas regioner kommer sig ur eurocentrerade missriktade regionaliseringar, eller om 

regionerna som sådana skapat bilden av olikheter och således rasistiska inslag hos såväl 

inhemsk befolkning som från utomstående. Troligen är båda dela skyldiga, eftersom båda 

diskurser uppkommer ur en västerländsk analys och således långt från regionen som berörs, 

vilket än idag är postkolonial teoris största hinder. 

 

I Monmoniers senare upplaga av sin bok ”How to Lie with Maps” (Monmonier, 1996) är 

förordet till boken skriven av en av författarna till läroböckerna som analyseras i denna uppsats 

(De Blij et al., 2014) (figur 5.4 - 5.6 & 5.8 - 5.9). Med bakgrund av att denna bok utgör en av 

de mest fördomsfulla karteringarna av Afrika, säger det något om forskares svårigheter att vara 

transparanta i sina försök att göra regionaliseringar av kontinenten. Även de som författat 

litteratur om kartans propaganda, gör alltså samma  misstag som de själva varnar för. Liknande 

svårigheter syns i figur 5.17, där Marston et al. (2005)s’ obeslutsamhet i vad som ska 



32 
 

karaktärisera Nordafrika/Sydvästasien slutar med ett hopplock av olika karaktärsdrag. Det som 

gör detta extra intressant är att författarna, efter tafatta försök att representera regionens nyans, 

föreslår ett fokus på en ny typ av regionalisering utifrån ekonomiska och sociala samarbeten, 

som om de under arbete med kartan märkt hopplösheten i regionalgeografins försök till ett 

objektivt angreppssätt. Hägerstrand lyfte redan under 50-talet disciplinens bristfälliga metod i 

geografin, då den saknar ett tidsperspektiv på ett rum i förändring. Framförallt för områden 

som står under utveckling och ständigt nya definitioner, som Afrika. Därför anser forskare som 

Ek & Tesfahuney (2008) & Grant & Söderbaum (2003) att en ny metod för regionalisering 

måste tas fram, dels för hela regionbegreppet, men framförallt i indelningen av Afrika som 

kontinent. I regionens funktion som identitetsskapande kan den montona regionageografi idag 

skapa fångsterritorium eller en identitet som invånare inte känner sig hemma i. Att exempelvis 

Berglee (2012), De Blij et al. (2014) och Marston et al. (2006) menar att Västsaharier känner 

sig närmare Centralasien än Subsahariska Afrika är en märklig tolkning, som en person som 

läser kartan måste ta ställning till och således förverkliga regionens karaktär, eller tappa 

förtroende för kartan och dess författares världsbild. I Berglee (2012) är även Kanarieöarna 

karterade att tillhöra Nordafrika / Sydvästasien vilket, oavsett slarvfel eller ej, visar på 

ignoransen mot Afrikas faktiska geografi (figur 5.3). 

 

Olikheter regioner emellan är vad som historiskt karaktäriserat regionalgeografin och idag är 

själva målet med planeringspolitik. Ojämlikheter ses som tillväxtfrämjande och det anses 

därför ibland som en väg för vidare utveckling i Afrika, att karaktärisera unika regioner för 

ekonomisk konkurrens. Samtidigt är det just dessa typer av västerländska värdegrunder som 

skapat många motsättningar och snarare avstannad utveckling i Afrika. Med denna metod 

missas också helt det Myers (2001) tar upp: att mångkulturella och mångreligiösa regioner 

vanligen kan vara kontinentens mest stabila och välmående. Idag vet vi dessutom om att de 

gamla koloniala gränserna för stater saknar geografisk förankring. Karaktärsdragen är utifrån 

företeelser som inte finns. Med europeiska unionen som förebild, ska vi enligt forskningen 

(Castensson 1994; Grant & Söderbaum, 2003 & Hoppe, 1998) istället se ekonomiska 

samarbetsregioner, sociala organisationer och liknande nya typer av relationella regioner som 

det tidsenliga sättet att regionalisera Afrika och möjligen bortse från kontinenten som sådan, 

som i fallet av BRICS-samarbetet.  

 

Johnson et al. (2010), Marston et al. (2005) och Rowntree et al. (2006) är alla utgivna av samma 

förlag och föreslår samtliga fokus på fokus på socio- ekonomiska samarbetsregioner. Rowntree 

et al. (2006) lyfter också, som enda bok, vikten av att vara transparant vid valet av olika 

regioner. Men ingen av böckerna visar någon kartering som förslag på en annan lösning och 

det politiska verktyget som kartan utgör återföder fortsatt de fördomsfullt baserade 

regionaliseringarna, precis som så gjorts genom historien. Framförallt Johnson et al. (2010) gör 

högst generella regionaliseringar och sedan analyser som inte alls kopplar till det som 

karaktäriserar regionen. Dessutom lyfter ingen, varelse i behandlade läroböcker eller tidigare 

forskning, att de nya förslagen på regionalisering med fokus på relationer och ekonomi åter är 

definierade av eurocentriskt ideal, har ett kolonialt angreppssätt som en hjälpinsats för Afrika 

och, precis som diskursen alltid gjort, handlar om hur det globala norr ska hjälpa till med 

”problemet Afrika”, och saknar således fortfarande förankring i kontinentens geografi. 
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Ingen av de sju läroböcker som analyserats har visat spår av en diskurs om kartans roll som 

politiskt verktyg. Som geografistudent är detta uppseendeväckande, då studenter tidigt får lära 

sig om kartan som en vision av verkligheten och aldrig den faktiska världen. Hägerstrand 

(2016a-c) lyfter hur, ända sedan världens första Atlas publicerades,  regionaliseringen av 

världen alltid varit ett objekt för stora felaktigheter och misstolkning genom geografins historia. 

Därför bör det vara ett ämne som får stor plats i diskussionen om just regionalgeografins 

kartmaterial, där själva utmaningen är att skapa regioner i en värld utan naturliga gränser. Att 

problemen från Antiken kvarstår är ofrånkomligt, men att diskussionen om kartans politiska 

roll lyser med sin frånvaro är överraskande. Inte minst när alla läroböcker analyserade i denna 

uppsats visar prov på fördomsfullhet, rasism eller islamofobi i olika hög grad. I exempelvis 

Hoppes (1998) analys av den regionala kunskapens betydelse, menar han att hela 

regionalgeografimomentet gott kan skrotas, då den saknar diskussion om regionen och kartans 

politiska makt, såväl som möjlighet till förnyelse. Regionalgeografin har varit en av geografins 

viktigaste och mest framgångsrika grenar i nästan tvåhundra år, då den på ett effektivt vis 

karaktäriserar vår värld och gör den överskådlig för geografiska analyser. Men i en föränderlig 

värld där regiongränser ofta spåras till föråldrade och ibland fördomsfulla karaktärsdrag, bör 

disciplinen i framtiden se över sin definition och metodik, för att ha kvar sin position som en 

grundläggande del av geografiutbildningen. 
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7. SLUTSATSER 

Genom historien har Afrika fått utså uppdelningar av kontinenten, baserat på fördomsfulla 

idéer om dess geografi och befolkning. Dessa har definierats utifrån västerländsk diskurs och 

ofta karaktäriserats utifrån religion, etnicitet, sjukdomar och på senare år utifrån kolonialism 

och pågående konflikter. I modern tid är geografer desto bättre lärda i kartans subjektiva grund 

och hur regionaliseringar alltid sker genom en förenkling och generalisering av världen.  

 

Regionalgeografin har historiskt varit, och är än idag, en central disciplin vid geografiska 

institutioner på universitet världen över och regionalgeografiska läroböcker når 100 000-tals 

studenter årligen. I ljuset av vetskapen om kartan som politiskt verktyg, går det att förvänta sig 

att regionalgeografisk litteratur har diskurser om sina kartor och därav också öppnar för förslag 

på olika regionaliseringar, inte i minst i kapitel om Afrika som historiskt är en kontinent som 

fått utstå uppdelningar utifrån fördomsfullhet och rasism. Det denna uppsats har visat är att 

regionaliseringens motiv verkar ha bytt fokus, men fortsatt är definierade utifrån koloniala och 

fördomsfulla spår. Några huvudsakliga karaktärsdrag går att urskilja i regionaliseringen hos de 

sju regionalgeografiska läroböcker som analyserats: 

 

 

 Regionaliseringar av Afrika i regionalgeografisk litteratur byggs ofta på fördomsfulla 

grunder. Regioner som tidigare avgränsades av stammar, etnicitet eller kultur är idag 

utbytta mot en högre grad av religion och i synnerhet Islam.  

 Det saknas  ordentlig diskurs om kartan och dess regioners subjektiva grund i samtliga 

läroböcker. 

 Kartan i regionalgeografin används därigenom, medvetet eller omedvetet, som ett 

politiskt verktyg. 

 En majoritet av litteraturen hävdar sig vara medvetna om kolonialismen spår i 

kontinenten, men gör regionaliseringar som inte går att koppla till den. Likadant görs 

regionaliseringar i alla böcker utav ett visst motiv och analyser av regionen utav ett 

annat. 

 Alla diskussioner om historiska, nutida såväl som förslag på framtida metoder för 

regionsuppdelning av kontinenten är framtagna med eurocentriskt perspektiv, från 

kolonialismen fram tills idag. 
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8. FÖRSLAG FÖR VIDARE FORSKNING 

I denna uppsats har exempel på hur regionalgeografiska läroböckers regionalisering av Afrika 

skiljer sig åt och baseras på fördomsfulla grunder. I en vidare studie hade det varit intressant 

att undersöka just faran med detta. Vad händer hos elever, gemene man eller inhemsk 

befolkning som läser en kartbok, när de får utstå dessa olika typer av indelningar? Hur formas 

olika människors världsbild av denna regionalisering och vad gör det med deras bild av, i detta 

fall, kontinenten Afrika? En intervju- eller enkätundersökning med elever från olika delar av 

världen som tagit kurser i regionalgeografi skulle kunna vara på sin plats, för att vidare lyfta 

att detta kan utgöra skillnader i hur vi sedan gör geografiska analyser av en region. 

 

Det som är slående i den litteratur som analyserats är det allt större intrånget av islamofobi i 

kartorna. Då alla böcker är amerikanska eller brittiska och framtagna efter terrorattentatet mot 

USA den 11 september 2001, skulle det vara intressant men en studie av regionalgeografiskt 

material innan och efter detta. Det finns anledning att tro att islamofobin kan ha ökat, då 

forskning innan 9/11 diskuterar Islams representation i Afrika i betydligt mindre utsträckning 

än vad som funnits i det studerade materialet.    
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