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Thomas Lundén

Geografi 
– världens [minsta?] ämne! 

Sett på det här viset blir geografiens kärnområde
studiet av kampen om makten över existenser och händelsers till-
träde till rummet och tiden    (Torsten Hägerstrand 1986). 

Att upptäcka geografierna
När jag som mitt första ämne slank in på 
reservplats på 2 betyg i geografi på Ob-
servatoriekullen i Stockholm 1963 var 
det ingen som försökte definiera discipli-
nen geografi. Nästan alla mina äldre stu-
diekamrater var redan lärare, det gällde att 
få behörighet i ytterligare ett ämne. Efter 
ett halvår naturgeografi fick vi en tvåtim-
mars föreläsning om ämnets historia in-
för vårens kulturgeografi. Sommaren till-
bringade jag i Dalsland och såg plötsligt 
ett innehållslandskap: I närheten fanns ett 
konglomerat i fast berg, jag försökte be-
rätta för en ytterst skeptisk bonde att berget 
var en förstenad strand. Så cyklade jag på 
vägen som är anlagd på israndbildningen 
till Dals-Ed förbi sprickdalssjön Stora Le 
in i Norge (där isranden kallas raer, vi hade 
läst Hans W:son Ahlmanns Norgebok – på 
norska). Vid Norgegränsen i skogen slogs 
jag av att naturen ”fortsatte”, medan kul-
turen och politiken i vissa avseenden bröts 
vid riksröset. Vid skogsbrand över grän-
sen kunde inte svenska och norska brand-
bekämpare koppla samman sina slangar – 
olika dimensioner. Så in i norska Enning-
dalen, som skjuter in mellan Bohuslän och 
Dalsland, med älvens källflöden i Bohus-

län. I sin stora artikel om Sveriges grän-
ser 1899 ägnar sig statsvetaren, den själv-
lärde geografen Rudolf Kjellén (1864–
1922) åt att principiellt diskutera om hur 
Enningdalen borde avgränsas mellan 
länderna; tvärs över älven, längs älven, 
eller utmed vattendelaren. Han slutar 
med att den nuvarande gränsen följer en 
gammal fylkesgräns och därmed är en 
kulturskiljare. (Långt senare, 1973, skulle 
jag byta min licavhandling om centralorts-
teori i Örebro län till en sociogeopolitisk 
avhandling över den öppna gränsens pro-
blematik.) 
 Efter denna djupdykning i geografin 
som objekt hamnade jag som vikarie i geo-
grafiämnet i en flickskola (på sluttampen 
mot grundskola) på Östermalm i Stock-
holm. Att traggla Nordens geografi för 
fjortisar var ingen höjdare (för dem eller 
mig). Flera gånger tänkte jag ta klassen ut 
i geografin, Gustav Adolfsparken. Kanske 
fanns där en rundhäll med isräfflor? Parken 
var en politiskt reglerad natur med dagliga 
hundpromenader och kanske nattliga till-
håll. Kungens Djurgård med Gärdet (var-
för?) hade blivit exercisplats, och de stat-
liga militärkasernerna hade kompletterats 
med utländska ambassader och kulturinsti-
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tut. Gustav Adolfskyrkan var ännu en plats 
för officersbröllop och flygarbegravningar. 
Alltså: Det fanns mycket i rummet att as-
sociera till. Men utflykten blev aldrig av. 
Jag missade att vidga klass-rummet. 

Geografi – disciplin, definition 
och dess objekt
Geografi, av grekiskans ord för jordbe-
skrivning, ’betecknar dels ett allmänt kun-
skapsområde, dels en vetenskaplig disci-
plin. Ordet har i allmänt språkbruk kommit 
att få två innebörder: det kan syfta både 
på jordytans varierande verklighet och på 
beskrivningen och tolkningen av denna” 
(Torsten Hägerstrand (1916–2004), Natio-
nalencyklopedin, Band 7, Geografi s. 407). 
 Som läsaren kanske märker pendlar jag 
mellan ordets två betydelser. Hägerstrands 
definition överst i artikeln kan man fun-
dera på. I hans tidrumssyn finns i ”jord-
ytans varierande verklighet” krafter som 
kämpar om livsutrymmet och geografens 
uppgift är att studera vilka krafter som vin-
ner, vilka som förlorar och vilka regler som 
styr. Det gäller både handlingar av männis-
kor (och kanske djur och växter) och hän-
delser orsakade av naturlagarna, samt inte 
minst samspelet mellan dessa – handling-
arna följer ju nödvändigtvis naturlagarna. 
Geografen blir alltså en uttolkare av detta, 
oberoende av vilka företeelser det gäller, 
och i vilken skala, från myrstackarnas lo-
kalisering och barnens kurragömmabete-
ende till kontinentalförskjutningarna och 
Rysslands annekteringar. Det betyder gi-
vetvis att man måste hämta in kunskap ut-
ifrån och tolka de rumsliga implikatio-
nerna. På ett sett är geografi väldigt öp-
pet att ta in fakta, teorier och metoder från 

den icke-rumsliga ”omvärlden” (en me-
tafor, om-världen är ju just det rumsliga). 
Men däri ligger också en fara. Förr använ-
des  ibland uttrycket: Geografi är vad geo-
grafer gör. Det är ett farligt cirkelbevis. I 
mitt lilla häfte från 1973, Vad är kultur-
geografi? skrev jag – av erfarenhet – några 
exempel på vad geografi inte är. Det ena 
är (eller var då) uppfattningen att geo-
grafi skulle vara skildringar av främmande 
länder. Den sortens böcker står ofta på N 
i biblioteket. Den andra, mera luriga idén 
är att en jämförelse mellan olika orter eller 
ytor automatisk skulle vara geografi. Men 
att jämföra till exempel Zambia, Belarus 
och Paraguay med avseende på demografi 
eller statsskick är inte geografi förrän det 
omfattar en rumslig analys, antingen med 
avseende på läget i förhållande till omgi-
vande påverkansfaktorer, eller av de in-
hemska rumsliga skillnaderna i exempel-
vis barnadödlighet eller valdeltagande. 

De två synsätten
I geografiämnet ligger en utmaning: Splitt-
ringen mellan ”natur” och ”kultur”. Två 
ord, båda med olika uttolkningar, men i 
det här sammanhanget förknippade med 
naturvetenskap respektive samhällsve-
tenskap och humaniora, och med ganska 
olika vetenskapliga angreppsformer. Den 
första innebär ett utforskande av naturla-
garna och deras inverkan på världens fy-
siskt rumsliga struktur och sammansätt-
ning, medan den andra studerar mänsk-
liga handlingar och deras effekter på andra 
människor och samhällen, i en analys av 
rummets inverkan och påverkan. En natur-
geograf yttrade en gång för länge sedan: 
Ni kulturgeografer har nytta av oss, vi har 
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ingen nytta av er (i vår vetenskap). Som 
glaciolog såg han nog människan som en 
störning, men däri ligger förstås geografins 
utmaning som en sorts dialog mellan hän-
delser och handlingar. Natur- och kultur-
geografer har särskilt i landskapsforskning 
och rörande klimat- och väderstudier kun-
nat resonera sig fram till ett givande och 
tagande av kunskap i ”det samlade äm-
net geografi” där kunskapen ligger i syntes 
och integration mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap.
 Vi kan inte påverka naturlagarna, men 
däremot – på gott och ont – påverka deras 
utfall. Konstigt nog gav geograferna upp 
växt- och djurgeografin till biologerna, där-
med förlorade vi det gränssnitt mellan na-
tur och kultur, som biogeografen  Friedrich 
Ratzel (1844–1904) utan biavsikter kall-
lade livsrummet, idag närmast motsva-
rande biotopen. I Hägerstrands sena artik-
lar finns ett inkluderande synsätt, och på 
senare tid har naturgeografen Sara Cousins 
och ekologen Regina Lindborg på Stock-
holms universitet återfört biotopen i det 
geografiska livsrummet, bland annat i en 
artikel i Svenska Dagbladet 17 februari 
2019, delvis i samarbete med ekologer och 
kulturgeografer. 

Geografin och dess aktörer
I en gammal anekdot blickar en kulturge-
ograf och en etnolog ut över samma norr-
ländska by, och diskuterar målet för forsk-
ningen. Geografen Gerd Enequist (1903–
1989) hävdade att människornas sysslor 
var medlet att förstå landskapets form och 
förändring, Sigurd Erixon (1888–1968) 
hävdade motsatsen. Egentligen har geo-
grafin starka band till etnologi och soci-

alantropologi i sin närhet till marken, sär-
skilt historiskt, men återigen är det beto-
ningen av användningen av rummet som 
skiljer synsätten. Men det fanns länge en 
rädsla bland geografer att diskutera männi-
skan som rumslig aktör. 1944 skrev David 
Hannerberg (1900–81) i ett av de första 
numren av Geografiska Notiser och cite-
rade sin kollega William William-Olsson 
(1902–90) som i en artikel 1942 i Svensk 
Geografisk Årsbok om Geografiens Mål 
och Medel hävdade att ”människan och 
hennes samhällens förhållanden i rum-
met äro icke nöjaktigt utforskade.” Geo-
grafins nästa stora uppgift borde vara ”att 
foga människan i bilden”, vilket skulle 
kräva en mer humanistisk eller social skol-
ning ”i ekonomi, sociologi och statistik”. 
Hannerberg granskar därefter en avhand-
ling om flottningen i de svenska vatten-
dragen, som totalt förbigår allt som gäller 
flottarna själva, deras arbetsförhållanden, 
rekrytering, bostadsförhållanden och så 
vidare. (Hannerberg nämner däremot inte 
deras familjeförhållanden …). Numera 
har människan, inte minst genom tidsgeo-
grafin, blivit en del av rummet, som aktör 
och objekt. Sociologen Anthony  Giddens 
(1987, 166ff) accepterar tidsrummets be-
gränsande effekt, men kritiserar att Hä-
gerstrand inte diskuterar aktörernas ur-
sprung och avsikter. Det ligger en po-
äng i detta, men i citatet från 1986 visar 
Hägerstrand att det finns aktörer, och att 
det råder en kamp om utrymmet. Den här 
typen av dialog mellan rumsvetare och 
samhällsvetare (och gärna naturvetare!) 
driver kunskapen framåt. 
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Geografins grannområden
Geografernas exkluderande av vissa delar 
av rumslighet gällde inte bara de biotiska 
aspekterna. Livsrummet hade även en 
politisk uttolkning. Rudolf Kjellén förde in 
statens förhållande till sitt territorium och 
dess innehåll och myntade begreppet geo-
politik. Han underkände till slut geografer-
nas rätt till geopolitiken, det var en upp-
gift för statskunskapen. Begreppet kom att 
missbrukas av nazisterna och fick en ton av 
”Blut und Boden”, blod i betydelsen ras, 
och mark i betydelsen territorium. I en bok 
med den svenska titeln Geografins makt – 
i originalet Prisoners of Geography med 
den pretentiösa undertiteln Ten Maps That 
Tell You Everything You Need to Know 
About Global Politics för journalisten Tim 
Marshall med tio kartor en diskussion om 
lika många regioner i världen och deras 
läge och natur, enligt Marshall deras ”geo-
grafi”, mycket i likhet med Kjelléns geo-
politiska stormaktsanalyser från 1905–
1920, men som geografreferenser anges 
bara Klaus Dodds och  Halford Mackinder 
(1861–1947). 
 I boken Why nations fail visar ekono-
merna och statsvetarna Acemoglu och Ro-
binson att ¨geografin” inte hjälper en stat 
som inte är väl organiserad. Det är en bra 
och intressant bok (se min recension i GN 
2011), men den geografi de angriper är inte 
disciplinen, utan en naturdeterminism som 
inte har mycket med vetenskap att göra. 
Synd att de kallar denna avart för geografi. 
Lustigt nog är deras förkättrade ”geografi” 
just det som Marshall framhåller som nöd-
vändigt för att förstå geopolitiken. 
 Statsvetenskap och (national-) ekonomi 
är två stora discipliner med ganska klara 

definitioner på sina verksamhetsområden, 
men också interna strider om olika tolk-
ningsformer. Här förekommer en ’spatial 
turn’, där just geografin, alltså objektet, 
upptäckts som ett nytt hjul. Nobelprista-
garen Paul Krugman presenterades 2008 
som forskare inom internationell handel 
och ekonomisk geografi, men i hans bok 
Geografi och handel skriver han att ”yr-
kesgeograferna” inte blir glada åt att han 
approprierar termen geografi, och med 
”ekonomisk geografi” menar han produk-
tionens lokalisering i rummet den gren av 
nationalekonomin (min kursivering) som 
sysslar med var det ena händer i förhåll-
ande till det andra. Visserligen erkänner 
han att det finns geografer som sysslar med 
ekonomisk lokalisering, men i hela boken 
finns ingen referens till någon geograf, vad 
jag kan se. 
 Historieämnet har liksom geografin ett 
dimensionsobjekt: tiden. I sin artikel från 
1942 kritiserar William-Olsson att avhand-
lingarna i historisk geografi endast borde 
behandla rummet under ett visst tidsav-
snitt, för att inte inkräkta på historikernas 
förändringsbeskrivning. Visserligen bröts 
detta tabu, men det är ändå arkeologer och 
historiker som kommit att dominera skild-
ringen av rummets förändring. Den fran-
ske geografiprofessorn Yves Lacoste (född 
1929) fick höra av Fernand Braudel (1902–
1985) att han efter sin grundexamen 1923 
gick till sin geografiprofessor och presen-
terade sin idé om ett arbete om Lorraines 
gräns över tiderna men avvisades, ”det är 
inte geografi” (Lacoste 2012, 20). Brau-
del hamnade i historikerfacket, visserli-
gen inom den vidsynta Annales- skolan. 
Det blev istället ett storslaget verk över 
Medelhavet som sammanflätar rummet 
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och tiden. Nu, inte minst efter ’the spatial 
turn’ har många tyska och brittiska histori-
ker intresserat sig för regionalism och geo-
politik som om rummet aldrig hade funnits 
tidigare. 

Regionalgeografin – objekt utan 
teori?
Medan geografiforskningen efterhand sön-
derdelade sig efter olika objekt, glacial-
morfologi, ekonomisk geografi etcetera, 
så uppfattades regionalgeografin som en 
sammanfattning av olika aspekter på rum-
met, med beskrivningen av en region som 
objekt. Det är egentligen ett bra test på 
hur olika rumsligt verkande krafter till-
sammans och/eller i kamp resulterar i en 
unik syntes. Men 1987 kritiserar och ka-
rakteriserar Hägerstrand regionalgeografin 
som en kompilation ”enligt plättläggnings-
mönster” (1987, 8). Med det menar han att 

varje aspekt får sitt eget avsnitt, lager på 
lager, utan en teori om hur de påverkar var-
andra, och hur de förändras med tiden. Han 
eftersträvar en sorts analytisk och synte-
tisk ’geomorfologi’, en förklaring av jord-
ytans innehåll och förändring. Redan i en 
recension av en bok om Småland i Svensk 
Geografisk Årsbok 1943 säger han: ”Nå-
got som emellertid aldrig borde saknas i 
böcker av detta slag, men som tyvärr näs-
tan alltid saknas, är en samlande geogra-
fisk översikt … Läsningen efterlämnar en 
känsla av att man lämnats åt sig själv, som 
inför en samling lösa maskindelar utan bi-
fogad konstruktionsritning.” Till kritiken 
av regionalgeografin hör även att ”regio-
nen” nästan alltid togs för given, i form av 
en territorialstat, ett skolbokslandskap el-
ler en ö, utan att avgränsningen problema-
tiserades. Min bok om Pommern handlar 
om en icke-region, sammanhållen av ett 
gemensamt namn, och då måste man fun-

Polsk-tyska gränsen från 1945 vid Świnoujście, vid resterna 
av den inomtyska järnvägen från Berlin till staden. Den öppna 
gränsen är underställd två olika regleringar av natur och kultur. 
Foto Thomas Lundén 2009.



— 22 —

GeoGrafiska Notiser • ÅrGÅNG 78 (2020) • Nummer 1–2

dera på vad som är gemensamt (naturen, 
geomorfologin) medan de kulturella och 
politiska indikatorerna är delade och för-
änderliga. Genom de olika politiska regi-
merna i rummet (till exempel Polen-Tysk-
land) och tiden (Nazityskland-DDR-För-
bundsrepubliken) synliggörs vad som är 
direkt och indirekt mänsklig påverkan.

Teori och metod 
En teori är enligt Nationalencyklopedin 
”en grupp antaganden eller påståenden som 
förklarar företeelser av något slag och sys-
tematiserar vår kunskap om dem.” (Band 
18, 173). Det finns övergripande teorier: 
Den historiska materialismen enligt Karl 
Marx, enligt Karl Schlögel kanske inspi-
rerad av geografen Carl Ritter, men utan 
dennes rumsliga tolkning. Max Weber om 
religionens inverkan på moral, flit och ut-
veckling, August Comtes från början kri-
tiska vetenskap, positivismen, utvecklad 
till nästan en religion. Hur ställer man sig 
till överideologierna? Enligt Gunnar Myr-
dal (1898–1987) är det helt acceptabelt 
att välja ”sin” ideologi vid valet av forsk-
ningsobjekt, men i behandlingen av ämnet 
är det logik, klarhet och uppriktighet som 
gäller, inte minst om slutresultatet strider 
mot ens egen fördom.
 För en rumsvetenskap är det centralt att 
det måste finnas någon ordning, en begrip-
lig struktur, i en fördelning över jordytan. 
William Davis’ teori om erosionscykler 
förklarar landskapets morfologi under 
vissa förutsättningar, Köppen systemati-
serade kunskapen om klimatförhållandena 
på jorden och därmed förutsättningarna 
för liv. Darwins utvecklingslära, påver-
kad av Alexander von Humboldts geografi 

(se t. ex. Sponsel 2009 och Buttimer 2009) 
och kompletterad med Mendels lagar för 
nedärvning utgör grunden för differentie-
ring av livets olika former i rummet. 
 Naturvetenskapliga teorier brukar 
kunna falsifieras men även preciseras. 
Inom humaniora och samhällsvetenskap 
råder mer av konkurrens mellan olika tolk-
ningar. Rumsliga teorier för ekonomi går 
oftast ut på att avstånd kostar, och att det 
uppstår en zonering eller ett geometriskt 
arrangemang av verksamheter: von Thü-
nen, Alfred Weber, Christaller för jord-
bruk, industri och tjänstenäringar. I en 
värld avskalad på andra inflytanden upp-
står vackra mönster. Under den kvantita-
tiva hänförelsens tid fick geografistuden-
ter konstruera system av hexagoner (och 
försöka förstå Hägerstrands simuleringar). 
Att redan Christaller skrev att tjänsteland-
skapet påverkades av natur, politiska grän-
ser och skillnader i värderingar tonades 
ned eftersom samhällsgeografin nu kunde 
göra anspråk på (natur-)vetenskaplighet. 
Och Hägerstrands mål: att förklara sprid-
ningar av nyheter över rummet, kom bort 
i den kvantitativa entusiasmen, som sedan 
användes i en okunnig kritik, utförligt och 
elegant bemött av Bo Malmberg 1995. Nu 
tycks den gamle (1819–1868 Léon) Fou-
caults pendel ha svängt tillbaka: Christal-
lers teori anses värdelös, eftersom den an-
ses normativ och kvantitativ. Men som en 
grundförutsättning, som kan byggas på 
med antaganden om köparnas beteenden, 
tidsrestriktioner och politiska regleringar, 
borde den och andra delmodeller kunna 
testas och kanske förkastas, men inte ig-
noreras. På den kvalitativa sidan finns det 
en risk för den postmodernistiska villfarel-
sen att ”alla uppfattningar är likvärdiga, 
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det finns ingen allmängiltig sanning”. En 
sådan uppfattning leder till att vetenska-
pen egentligen är utan värde. Kvalitativa 
undersökningar är givetvis viktiga förut-
satt att de belyser attityder, beteenden och 
känslor som kan förklara, i geografins fall, 
rumsliga utfall. Människors mentala kar-
tor kan, om de analyseras och kritiskt ad-
deras, visa på flyttningsmönster och turis-
mens attraktionspunkter. 

Vetenskaplifiering
Under nästan 20 år var jag borta från den 
akademiska geografin, visserligen hela ti-
den inom synhåll och med uppgifter där 
mina geografikunskaper var helt oumbär-
liga. Den institutionsvärld jag lämnat var 
präglad av inre sammanhållning (på gott 
och ont), stabilitet och gränssättning mot 
yttervärlden – inte bara mot andra äm-
nen utan även mot övriga geoinstitutioner. 
Tjänster fördelades inom institutionen, sö-
kande utifrån motarbetades med finurliga 
metoder, anställda assistenter och heltids-
arbetande gymnasielärare lade ned mång-
årigt arbete på tunga monografier, vid dis-
putationer kunde någon opponent utifrån 
peta hål på en inhemsk bubbla. På sjuttio-
talet skulle utbildningen samordnas över 
landet i gemensamma studieplaner, vi träf-
fade kollegor och gjorde upp litteraturlis-
tor, men undervisningen blev nog ganska 
olika ändå. 
 Mot slutet av 1990-talet var jag tillbaka 
på en adjungerad professur. Nu liknade in-
stitutionen mera de Geo Departments jag 
besökte i USA på 1980-talet: En boskaps-
marknad, med formaliserad tjänstetillsätt-
ning, överklaganden, doktorander utifrån, 
sammanläggningsavhandlingar, och jäm-

lik granskning – peer review – av artiklar 
för högt rankade internationella tidskrifter. 
På gott och ont: Monografin var en prövo-
stycke på en samlad process av forskning 
som ibland kunde misslyckas efter flera 
år, men de kunde även resultera i fantast-
iska berättelser, som Sigurður Þórarins-
sons (1912–1983) avhandling från 1944 
om livet i en isländsk utkant i kamp mot 
och med naturen, Eric Bylunds (1922–
2005) Koloniseringen av Pite lappmark 
t.o.m. år 1867 om samers, svenskars och 
finnars försök att finna platser där lokal-
klimatet tillät överlevnad. Bland utländ-
ska monografier Nafis Ahmads (1911–
1982) Economic Geography of East Pa-
kistan (1958) om flodeltalandets invånare, 
även de i en ständigt föränderlig symbios 
med naturen och James Baters St. Peters-
burg (1967), också om ett floddelta, men 
om ett diktatoriskt stadsbygge med oänd-
liga offer, sjukdom och bostadsnöd. Eller 
Allan Preds (1936–2007) tidiga böcker om 
informationsflöde och tillväxt i 1800-talets 
nordamerikanska städer. Fanns det då inga 
kvinnliga författare? Jag missade att läsa 
Gerd Enequists (1903–1989) Nedre Lule-
dalens byar: en kulturgeografisk studie, 
från 1937, men när jag nu läser Filip Hjul-
ströms (1902–1982) nästan euforiska re-
cension i Ymer 1938, avslutad med: ” ett 
av den svenska kulturgeografiens gedig-
naste och mest representativa verk” förstår 
jag varför hon blev Uppsalas första kvinn-
liga professor. 
 Var finns geografins Peter Englund, 
som för ut ämnets relevans till en större 
läsekrets? Inte genom den nutida dokto-
randstressen i varje fall. Uppstyckningen 
i artiklar enligt salamimetoden leder till 
närmast oläsliga avhandlingar med över-
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lappningar, olika layout beroende på den 
accepterande tidskriftens förlag, och en 
kappa som nödtorftigt sammanfattar de 
olika artiklarna. Jakten på accepterade re-
ferenser leder till namndroppning av re-
centa kändisar, medan äldre verk som inte 
ger poäng tappas bort. I opposition på en 
avhandling för ett femtontal år sedan kon-
staterade jag att nästan ingen av referen-
serna syftade på verk äldre än två decen-
nier tillbaka, trots att ämnet redan behand-
lats av Sten De Geer (1886–1933) i början 
av 1900-talet. Peer-review kan elakt be-
skrivas som att två onämnda styr in en 
onämnd författare på likriktningens väg, 
ofta vet man precis vem som bedömer 
vem, vän eller fiende. Vetenskaplifieringen 
innebär även rättning efter korrekthet, och 
att det lönar sig att referera till kända verk 
av bibliografiskt kända författare. Tokstol-
lar som Foucault (den yngre, 1926–1984) 
sållas bort, åtminstone i Uppsala. Bättre el-
ler sämre än förr? Det var inte bättre förr, 
men annorlunda. Vad som gått förlorat 
med vetenskaplifieringen är anknytningen 
till folkbildningen. Den räknas inte heller 
som merit, trots allt snack om den tredje 
uppgiften. Och den sammanhållna geogra-
fin försvinner i den specialiserade likrikt-
ningen. 

Folkbildning och faktakunskap
I den kvantitativa revolutionen fanns ett 
korn av förakt för ”skolgeografin” med 
dess förmenta tragglande av ortnamn, 
länder och floder. Samma förakt har del-
vis tagits över av yngre akademiska geo-
grafer med en konstruktivistisk syn på äm-
net. Problemet berör givetvis flera skol-
ämnen: behövs faktakunskaper, eller är 

det kreativitet och samarbetsförmåga som 
skall uppmuntras? Men geografi och his-
toria har kommit i fokus för diskussio-
nen, inte minst genom utbildningsminis-
tern, folkpartisten Jan Björklunds försök 
att återinföra en namn- och kartbaserad 
geografiundervisning. Svaret kom från en 
grupp experter, akademiska geografer i en 
SvD-artikel 2010-11-11 betitlad Björklund 
kör över experterna om geografi. Artikeln 
innehåller goda argument men rör sig i sy-
nen på relationen mellan kunskap, förstå-
else och tillämpning av undervisningen 
i geografi på ett plan som knappast den 
utanförstående läsaren – eller Björklund 
– förstår. Det var förhoppningsvis inget 
rabblande som Björklund åsyftade, och en 
god kartkunskap, med utgångspunkt från 
en vidgande hembygd, borde ingå i en vi-
dare förståelse av globala samband. Goda 
teorier skall bygga på god empiri. Debat-
ten, som fortsattes i GN 2011:1, hamnade i 
Karin Wakehams översikt i en vidgning av 
perspektivet från ett lokalcentrerat till en 
jämförelse mellan det lokala och det glo-
bala, alltså en hörnsten i geografins jäm-
förande rumsskalor. Det verkar som kurs-
planen för geografi 2011 har lyckats för-
ena båda aspekterna, men i allmänhetens 
ögon verkar bilden av skolgeografin fort-
farande vara namnrabblandet. Bristen på 
utbildade geografilärare för skolan bidrar 
till att skapa en felaktig bild av ämnet. 
 Kontroversen mellan skolan och hög-
skolan är olycklig och geografiämnet har 
fått lida. Under 1980-talet blev jag kon-
taktad av sociologen och socialdemokra-
ten Lars Gustafsson jr (1925–2016), ordfö-
rande i utbildningsutskottet. Han var oroad 
över nedskärningen av geografiundervis-
ningen, men kunde inte agera på grund av 
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sitt partis ointresse. Med viss hjälp lycka-
des jag få ett antal höga statliga verkschefer 
att skriva under ett brev till utskottet med 
argument för geografiämnet. Nästa gång 
ämnet var hotat – det skulle omformas till 
”Hållbar utveckling” – gjorde Anders Frid-
feldt och Peter Östman en god insats. Den 
irländska geografen Ann Buttimer (1938–
2017) lyckades få tala med dåvarande ut-
bildningsministern Ibrahim Baylan och in-
tyga värdet av ”världens ämne”.
 Men det är trots allt egendomligt att his-
torikerna lyckats förmedla en (delvis sann) 
information om att ämnet är viktigt för för-
ståelsen av utvecklingen, medan geogra-
ferna inte når ut med att exempelvis Ey-
jafjallajökulls utbrott 2010, skogsbranden 
i Västmanland 2014, flyktingvågen över 
Europa 2015 och Coronavirusets sprid-
ning 2020 har både rumsliga orsaker och 
effekter och kan fordra insatser av kunniga 
geografer. Och när det gäller skolan, är inte 
förståelsen av närområdet (stadsdelen, sta-
den, regionen, Sverige, gränsländerna) allt 
viktigare för de nyanländas integrering och 
rumsliga desegregering? 
 

Tillämpning
I ett gammal nummer av Ymer, 1938, 
fann jag en förteckning över medlem-
marna i Svenska Sällskapet för Antropo-
logi och Geografi, SSAG. Där fanns gre-
var och upptäcktsresanden, ett stort antal 
högre tjänstemän (alla män) från statliga 
verk i Stockholm med anknytning till geo-
grafins objekt, meteorologi, lantmäteri et-
cetera men även alla läroverkens geogra-
filärare och cirka 10 % kvinnor, många 
”fröknar”, uppenbarligen lärarinnor. Med 
Ymer, som utkom 4 gånger per år, fanns en 

populärvetenskaplig samlingspunkt med 
artiklar, bokrecensioner, notiser och före-
drag. Bland medlemmarna fanns även utri-
kesminister Rickard Sandler, fil.lic. i geo-
grafi, folkhögskollärare och initiativtagare 
till ABF, Arbetarnas Bildningsförbund. 
Sandler var på flera sätt en länk mellan den 
lilla och den stora världen. Numera är flera 
geografer aktiva inom Senioruniversitetet 
(i Stockholm ofta i Sandlersalen). Men all-
mänt sett är geograferna sällan i spalterna, 
där finns litteraturvetare, historiker, stats-
vetare och kriminologer. Inte ens inom 
globaliseringen – den ekonomiska och den 
ekologiska – har geograferna blivit själv-
skrivna. Är ämnet för vagt i omvärldens 
ögon, eller är det tvärtom en klar missupp-
fattning, ”Hallands floder”, och På spårets 
resmål, ett ämne utan relevans. Men just 
nu är Viskan, Ätran med flera aktuella, och 
det kan vara bra att veta både var (Björk-
lund) och varför just där, hur och när samt 
konsekvenser för … (experterna). 
 I en doktorsavhandling från Uppsala 
(Wikman 2019) visades hur geograferna i 
Lund lyckades inlemma den fysiska sam-
hällsplaneringen i sitt ämne, delvis i op-
position mot naturgeografer (föraktfullt 
kallade grusforskare!) och historiska geo-
grafer. Torsten Hägerstrand (då en av ak-
tivisterna), kom senare att använda just en 
rullstensås som exempel på (resultatet av) 
en rumslig process. Medan Sven Godlunds 
(1921–2006) elever i Göteborg kom att 
tillämpa rumsvetenskapen för praktisk po-
litik och planering, hamnade lundensarna i 
en mer rumsfilosofisk fålla, med inriktning 
även mot framtidsforskning. 
 Godlunds och i viss mån Hägerstrands 
elever, och några vid de övriga institutio-
nerna, kom att surfa på den våg av sam-
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hällsplanering som dominerade Sverige 
från 1950-talet och flera årtionden framåt. 
Men det sena 60-talets studentrevolter 
kom att erodera idén om en rumsligt pla-
nerad framtid, genom kritik både från hö-
ger och vänster. Visserligen kom geografer 
att verka inom Nordregio och vissa stat-
liga verk och kommuner, men de flesta för-
svann – som geografer. Sommaren 2018 
fördes en undanskymd debatt i Svenska 
Dagbladet där Uppsalageograferna Jan 
Amcoff och Thomas Niedomysl framhöll 
att den anknytning till svensk samhälls-
forskning som utmärkte (kultur)geografin 
nu håller på att försvinna. Alltfler dokto-
rander rekryteras utifrån, studerar ämnen 
utan relevans för det rumsliga närområ-
det, och försvinner till sina hemländer, el-
ler ännu hellre till Nordamerika. Artikeln 
bemöttes ganska häftigt av Tomas Ger-
mundsson, Lund och David Jansson, Upp-
sala under rubriken ”Akademisk inavel är 
det verkliga hotet”. Liksom i Björklund vs 
Experterna ställs här två extremer mot var-
andra. Jag har svårt att se inaveln som ett 
hot, det är snarare tendensen till att närom-
rådet, Sverige, Östersjöregionen, alltmer 
försvinner som objekt för doktorander-
nas val av forskning. Inom nationaleko-
nomin har man uppmärksammat att kra-
ven på publicering i fronttidskrifter (och 
alltid på engelska) har minskat kunskapen 
om just det ”nationella” inom ekonomin. 
Vid Nordiska Geografmötet 2017 fram-
höll en nyzeeländsk-kanadensisk geograf 
och tidskriftsredaktör att facktidskrifterna 
alltmer förlorat sin karaktär av att visa upp 
inhemsk forskning för världen. De har 
istället blivit en allmän marknadsplats, in-
ordnade i internationella förlags mekani-
serade behandling, och i en typ av likrik-

tande bedömning som jag nämnt ovan. Se-
dan Svensk Geografisk Årsbok med sina 
översikter försvunnit är det bara Geo-
grafiska Notiser som försöker vara ett or-
gan för sammanhållning mellan geografer 
på alla nivåer.
 Därmed inte sagt att inte geografer ut-
för intressant och samhällsrelevant forsk-
ning. Segregationen i städernas förorter 
är ett socialt problem med rumsliga orsa-
ker och effekter, där den spända politiska 
uttolkningen ställer samhällsvetarna inför 
Gunnar Myrdals dilemma. Ett annat om-
råde där olika gruppers uppfattningar kol-
liderar är makten över marken, där utslaget 
i Girjasmålet visar på att olika rättsuppfatt-
ningar kan var för sig verka rimliga. Kon-
flikterna mellan traditionella näringar, krav 
på ”modern” resursanvändning (i olika, 
ofta diametrala tolkningar) och den glo-
bala uppvärmningens konsekvenser har 
på ett förtjänstfullt sätt angripits av Gun-
hild Ninnis Rosqvist i samarbete med ren-
skötarna i Lavas sameby. Erik Westholm 
har tillsammans med sociologen Jenny 
Andersson studerat hur forskningsstiftel-
sernas satsningar på miljöaspekter för-
vanskats till förmån för tillväxtargument. 
Studien omfattar egentligen ”bara” hante-
ringen av forskningsanslag, men implika-
tionerna är starkt rumsliga. Båda dessa stu-
dier är ”svenska”, men med globala effek-
ter. 

Slutsatser
Världens minsta ämne – vad menar jag? Jo, 
i förhållande till vårt enorma objekt ”jord-
ytans varierande verklighet” är vår disci-
plin en minsting, särskilt i Sverige, som en 
gång sågs som ett framgångsland för geo-
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grafin. Vi har svårt att göra oss hörda, våra 
objekt övertas av andra, och vi är dåliga 
på att framhålla det som gör rummet; ter-
ritorier, nätverk och platsers situering så 
speciellt och i behov av expertkunskap. 
 Vad kan göras? Det finns några antyd-
ningar i min artikel, men nu sitter jag i ett 
emeritusrum i ett centrum för ”area stu-
dies” på Södertörns högskola, där geogra-
fiämnet självdog för några år sedan. Mina 
bedömningar är kanske orättvisa, och där-
med även synpunkterna:

DD Svensk geografi saknar ett forum för 
diskussion och kritik (även självkritik). 
Det gäller både möten, medier och re-
censioner. Alla har sina nätverk, ofta 
globala, men efter publicering försvin-
ner resultaten ut i rymden utan åter-
koppling annat än från det egna nätver-
ket. 

DD  Det personella sambandet mellan sko-
la och högskola, som alltid varit proble-
matiskt, är nästan helt brutet. 

DD Kunskapen om ämnets historiografi är 
har delvis gått i graven med 1950-talets 
geografer. Där finns intressanta studier 
till exempel av Sten De Geer, men även 
spår av djupa kontroverser mellan olika 
synsätt på ämnet, särskilt omkring 1945 
och givetvis under ungdomsrevolterna 
kring 1968. Skrivs det om geografihis-
toria är det av historiker, inget fel i det, 
men har vi ingen självsyn? 

DD Tredje uppgiften är otacksam ur merite-
ringssynpunkt, dessutom saknas nästan 
helt de journalister som kritiskt bevaka-
de avhandlingar och aktuell forskning i 
vårt ämne. 

DD Sambandet mellan natur- och kultur-
geografi är också svagt. Naturgeogra-
fin har med några goda undantag (ex. 

Stockholm), spridits ut till specialområ-
den med allt mindre kontakt med mar-
ken. Den analytiska geomorfologin 
verkar vara som allmänläkarna, ett låg-
statusyrke. Kulturgeograferna har vis-
serligen sluppit styckningen, men den 
kvantitativa hänryckningen har del-
vis ersatts av en import av halvsmäl-
ta franska filosofer, lästa på engelska. 
Orättvist: Landskaps- och u-landsgeo-
graferna har i flera fall etablerat ett gott 
samarbete och visat det samlade ämnets 
betydelse. 

DD Geografer verkar ibland rädda att skyl-
ta med sin tillhörighet, särskilt om de ar-
betar utanför de geografiska institutio-
nerna. 

DD Förhållandet till närområdet som ob-
jekt: För att motivera den regionala 
forskningen vid CBEES (som finansie-
ras av Östersjöstiftelsen) har jag gent-
emot andra framhållit att just den regio-
nen inte skiljer sig från andra än genom 
den specifika mixen av faktorer, hand-
lingar och händelser. På samma sätt är 
forskning om det ”egna” objektet helt 
motiverat, om det sedan framförs i ett 
sammanhang som adderar den globala 
kunskapen. Det betyder givetvis inte att 
studiet av andra rum skulle vara tabu, 
det är i brytningen mellan det egna och 
det främmande som inte minst rums-
vetenskapen borde – äga rum. 
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