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Sammanfattning  

Detta arbete syftar till att undersöka vad i framställningsprocessen som kan resultera i 

felaktig eller missvisande geografisk information, vilka konsekvenser spridning av 

felaktig geografisk information kan få och varför konsekvenserna ser ut som de gör. 

Studiens teoretiska utgångspunkter inleds med bland andra Foucault och Bacons 

förklaringar om förhållanden mellan kunskap och makt. Vidare är dagordningsteori 

samt informationsmanipulering de teorier som används som grund i arbetet.  

Genom litteraturstudie och diskursanalys har källmaterialet bearbetats och 

sammanfattats. I arbetets empiridel presenteras litteraturens fyra huvudområden: 

problemet med projektioner, att framställa en karta, geografisk information och politik 

samt kommunikation med geografisk information.  

Analysdelen inleds med två diskuterande exempel, ett rörande felaktiga gränsdragningar 

i navigeringsverktyget Google Maps samt ett som beskriver Sovjetunionens 

manipulering av geografisk information under 1980-talet. Dessa exempel studeras med 

syfte att undersöka vilka konsekvenser spridning av felaktig geografisk information kan 

få i geopolitiska konflikter. I analysens andra del lyfts fyra kategorier som varit 

återkommande även i den empiriska delen av arbetet. Dessa kategorier presenteras i 

olika delar av litteraturen både som råd för god kartframställning likväl som sätt att 

manipulera kartbilder. De fyra kategorierna (generalisering, visuell hierarki, 

visualisering samt användning av symboler) används i analysens andra del som 

riktlinjer för dekonstruktion av kartbilder. Denna del av analysen innehåller även ett 

eget exempel på enkel manipulering med hjälp av färger. Materialet som analyseras i 

denna del är offentliga kartbilder som hittats via geopolitiska forum samt via Region 

Skåne.  

I arbetets slutsats bekräftas att de fyra kategorier som används för analys i föregående 

avsnitt effektivt kan användas för manipulering likväl som framställning av omedvetet 

missvisande geografisk information. Kategorierna problematiseras dock med grund i att 

kartframställning i sig är en balansgång och även om riktlinjer finns att tillgå är arbete 

med geografisk information till stor del en kreativ syssla. Dessutom bedöms 

kategoriernas goda förklaringsvärde delvis bero på att de är så breda. Felaktig 

geografisk information behöver heller inte bero på fel i själva framställningsprocessen 

utan kan likväl bero på felaktiga uppgifter från aktörer i tidigare led.  

De konsekvenser som kan komma av felaktig geografisk information exemplifieras 

genom den treåriga rättsliga process som följde Google Maps felaktiga gränsdragning 

mellan Costa Rica och Nicaragua. En anledning till geografisk information kan spela en 

sådan roll i geopolitiska konflikter kan till viss del bero på en uppfattning om geografisk 

information som generellt tillförlitlig. Detta leder till att denna information inte 

ifrågasätts tillräckligt mycket. En annan förklaring är att geografisk information 

möjliggör visualisering av geopolitiska attribut eller annan laddad information. 
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1. Inledning 

Geografisk information fyller viktiga funktioner inom flera olika områden av vårt 

samhälle. Oavsett om vi ägnar oss åt detaljplanering eller motionsorientering underlättar 

det för oss om de kartor vi använder är både korrekta och enkla att förstå. Användning 

av geografisk information i Sverige är stor inte minst inom statliga organisationer. 

Kraven på både kommuner och regioner att presentera tydlig och omfattande statistik 

och information ökar. Med detta ses även en trend att i ännu större utsträckning använda 

geografisk information för att öka översikt och tydlighet (Halonen 2013).    

I likhet med andra informationsmedel finns möjlighet att använda kartor för att förmedla 

åsikter eller känslor. Dock finns risk att geografisk information tenderar att ses som mer 

korrekt och tillförlitlig än informationsmedel som till exempel tidningsartiklar. Denna 

tillit riskerar i sin tur leda till att geografisk information antas stämma utan vidare 

granskning (Monmonier 1996, s 1).  

Att ifrågasätta objektivitet och syfte hos olika aktörer behöver inte bottna i skepticism 

utan kan ses som nödvändigt i en tid då information både är enkelt att dela och att ta del 

av. Denna växande tillgänglighet av info gäller även för det geografiska 

informationsområdet. De flesta av oss är inte främmande för att använda diverse 

karttjänster för navigering, positionering eller för att se kartor i reklam eller 

informationsblad (Goodchild 1994, s 7). Detta arbete syftar till att undersöka misstag 

och manipulering inom geografisk information. Detta genom att först ge en bakgrund 

till problematiken för att sedan undersöka hur misstag eller manipulering kan gå till, 

samt vilka konsekvenser spridning av bristande geografisk information kan få. 

1.1 Bakgrund  

Geografisk information 

Kartor kan vara kraftfulla informationsmedel som har möjlighet att ge oss laddad 

information om till exempel gränser och äganderätt. Behovet av att avbilda och överse 

geografiska områden sträcker sig långt tillbaka, de äldsta kartor vi har kännedom om 

idag härstammar från långt innan vår tideräkning. Kartinformation har spelat en 

betydande roll under flera historiska konflikter. Detta för att geografisk information kan 

ge möjligheter att planera attacker eller försvar likväl som att definiera nya områden och 

förändringar i det fysiska rummet. Kartans roll i konflikter kan visa en relation mellan 

geografisk information och makt. Att hävda territoriella rättigheter kan underlättas av 

möjlighet och kunskap att kunna visualisera och sprida denna information vidare 

(Monmonier 1996, s 87f).   

Lantmäteriet har en databas med kartbilder framställda så långt tillbaka som 1600-tal. 

Det var under detta århundrade som statlig verksamhet för kartering blev vanlig i större 

Svenska samhällen. Syftet med karteringen var vid denna tid ofta att skapa underlag för 

till exempel tvister om äganderätt till mark eller att underlätta hantering av skatter. 
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Kartor kom även att spela en betydande roll under de stora reformer som skedde på 

landsbygden under 1700- och 1800-tal (Lantmäteriet 2014).  

Geografiska informationssystem (GIS) introducerades under 1960-talet. Att bearbeta 

geografisk information med hjälp av en dator gav möjligheter för att hantera större 

mängder information och dessutom utföra analyser som inte varit möjliga tidigare. 

Under 1980-tal introducerades GIS för svenska kommuner för att underlätta arbete med 

stadsplanering och liknande områden (Göteborgs Universitet 2013)  

Det var även under 1960-talet som användningen av global positioning system (GPS) 

verkligen tog fart. Användningen av GPS utvecklades primärt för militärt bruk och blev 

öppet för allmänheten först under början av 1980-talet. Med hjälp av satelliter som 

cirkulerar i bestämda banor runt jorden kan GPS-mottagare registerar signaler som 

sänds ut från dessa satelliter. På detta sätt möjliggör tekniken noggrann positionering 

och navigering (Mio 2011).  

Utvecklingen av GPS-teknik öppnade upp för företag som Google och Yahoo att 

utveckla tjänster för positionering och navigering. Google maps lanserades år 2005 och 

har sedan dess utvecklats med funktioner som streetview och Google traffic. Senare år 

2005 laserades även tjänster Google moon som ger användaren möjlighet att se månens 

yta och även var människan landat på månen under Apolloprogrammet (Google Inc 

2012).   

När geografisk information inte stämmer 

Synen på kartan som objektivt faktabärande kan innebära praktiska problem när 

informationen som delas av någon anledning inte stämmer. Till exempel förlitar vi oss 

på kartor för att godkänna bygglov och definiera gränser, sammanhang då enkla misstag 

kan innebära stora problem när beslut ska fattas (Arnström 2011). 

Under 2010 fick en gammal konflikt mellan Costa Rica och Nicaragua fyr igen efter att 

en felaktig gränsdragning publicerats hos Google Maps. Grupper från Nicaragua 

började då slå läger på en del av ön Isla Calero som tillhör Costa Rica. Aktionen 

försvarades med att Google Maps tydligt visade att den norra delen av ön tillhör 

Nicaragua (Bolling 2011).  Detta exempel diskuteras vidare i empiri- samt analysdelen 

av detta arbete.  

En liknande händelse är attacken mot södra Libanon där Israeliska stritsflyg av misstag 

bombade ett område där fyra FN-observatörer befann sig. Syftet med bombningen var 

inte att döda de fyra personerna utan att bomba ett närliggande område. Dock hävdas att 

blev attacken felriktad på grund av Israels felaktiga kartor över området (Fridén 2006).  

Även om dessa exempel kan ses som extremfall kan de ge en bild av hur stor tillit som i 

vissa fall sätts till geografisk information. Med detta i åtanke belyses vikten av 

noggrannhet och eftertanke från kartframställarens sida samt även ett kritiskt 

förhållningssätt från användaren. 



8 
 

Motivering 

Detta arbete utgår från en hypotes om att bristande kritik mot geografisk information 

kan innebära problem. Geografisk information handlar inte om en exakt och objektiv 

avbild av ett fysiskt område och detta är något som en betraktare kan ha nytta av att vara 

medveten om. En karta kan se annorlunda ut beroende på vem som framställer den och i 

vilket syfte (Granath & Elg 2006, s 38).  

Mitt intresseområde ligger i att undersöka medvetna såväl som omedvetna misstag inom 

kartframställning. Jag upplever att detta ämne är aktuellt då geografisk information idag 

är mer tillgängligt för allmänheten än tidigare och utvecklingen inom detta område går 

fort. 

I likhet med andra informationsmedel är tillförlitlighet inom geografisk information 

central. Goodchild diskuterar utmaningar i att bibehålla korrekthet inom geografisk 

information när utvecklingen gör det enklare för vem som helst att framställa och 

distribuera kartbilder. Demokratiseringen, om man så vill kalla den, av geografisk 

information har de senaste åren gått så snabbt att det är svårt att säkerställa kvaliteten i 

data som cirkulerar. Problemet blir mer komplext ju mer tillgänglig och lättanvänd 

geografisk information blir av människor i allmänhet. Denna utveckligt gör även att den 

grupp som påverkas av eventuella fel blir större. Konsekvenserna av eventuella fel 

tenderar att bli mer omfattande då de snabbt kan spridas. Goodchild argumenterar även 

för att utvecklingen från papperskartor till geografiska informationssystem ställer ännu 

högre krav på riktig data. Detta för att GIS innebär möjligheter att jobba med hela 

databaser av geografisk information. Den större mängden data och möjligheten att lägga 

ihop olika lager med olika information innebär stora fördelar, men även risker eftersom 

små fel i varje datalager vid sammanslagning kan resultera i större fel (Goodchild 1994, 

s 4).  

Detta resonemang kan kopplas till två olika grundläggande fel som kan ske inom 

geografisk information. Ärvda fel beror på att grunddatan i sig innehåller oriktiga 

uppgifter vilka sedan riskerar fortplanta sig medan operationella fel beror på misstag 

under bearbetningen av data (Buckey 1997).    

Neogeografi är ett relativt nytt begrepp som betyder ”ny geografi”. Begreppet syftar till 

den allmänna användningen av geografisk teknik. Denna teknik är inte längre något som 

enbart experter använder sig av, utan finns framförallt i webbaserade former för vem 

som helst att nyttja och bearbeta. Att geografisk information kan innehålla fel är som 

redan nämnt inget nytt problem, och även något som förekommer inom alla 

informationsområden. Vetskap om denna typ av problem kan dock göra det möjligt att 

utveckla och använda metoder för att kontrollera informationen och minimera de risker 

som felen kan medföra, till exempel att beslut tas med grund i felaktig information 

(Goodchild 1994, s 5).  

 



9 
 

Syfte och problemformulering 

Syftet med detta arbete är att undersöka och identifiera hur manipulering och misstag 

inom geografisk information kan gå till. Arbetet ämnar undersöka kritiska moment 

under kartframställningsprocessen och vilken påverkan medvetna eller omedvetna 

misstag kan få för slutprodukten genom faktiska exempel. Vidare undersöks även vilka 

konsekvenser spridning av felaktig geografisk information kan få.  

Arbetet ämnar till en början ge en bredare introduktion till problematik rörande felaktig 

eller missvisande geografisk information för att sedan smalnas av och ge konkreta 

exempel på manipulering och misstag. Mina frågeställningar blir således: 

 Vad i framställningsprocessen kan resultera i felaktig eller missvisande 

geografisk information? 

 Vilka konsekvenser kan spridning av felaktig eller missvisande geografisk 

information få? Varför? 

Avgränsningar 

 Analysdelen av arbetet delas upp på två olika skalor. Dels ett internationellt 

perspektiv och även ett svenskt regionperspektiv. De internationella exempel 

som tas upp har valts ut för att undersöka och exemplifiera konsekvenser som 

kan komma när felaktig geografisk information sprids på internationell nivå. 

Regionperspektivet anats för att undersöka om felaktig geografisk information 

även kan vara ett problem som finns i vår närhet, i detta fall inom region Skåne. 

Anledningen till att just region Skåne analyseras är att regionen har ett 

omfattande geografiskt material, vilket underlättar arbetet.  

 Som ett tillägg i denna studie har även ett test av manipulering av kartbilder med 

hjälp av färgscheman utförts i ArcGIS. Denna del av arbetet hade kunnat göras 

mer omfattande genom att praktiskt testa fler olika sätt att visualisera samma 

geografiska information. Dock hade detta krävt mer resurser i form av tid och 

kartmaterial.  

 Arbetets empiridel behandlar fyra huvudområden som definierats med hjälp av 

studiens litteratur. Dessa områden är: problemet med projektioner, att framställa 

en karta, geografisk information och politik samt geografisk information och 

kommunikation. Dessa områden introduceras närmare senare i detta arbete.   

 I analysdelen av arbetet har materialet dekonstruerats ytterligare och de områden 

som huvudsakligen undersöks är generalisering, visualisering, visuell hierarki 

samt användning av symboler.  

 

 

 

 



10 
 

Begrepp 

Begreppet attribut används i detta arbete som en benämning av de olika grafiska delar 

som en karta är uppbyggd av. Till exempel avbildningar av vägar, byggnader eller 

vattendrag. 

Det kanske mest centrala begreppet i detta arbete är geografisk information. Geografisk 

information definieras här som information om jordens yta, vad som fysiskt finns på 

ytan samt förhållanden på ytan. Definitionen avser främst visualiseringar av detta i form 

av kartbilder, tryckta eller digitala. Dock kan även information i form av text (t ex. 

metadata, se förklaring längre ner) eller hela databaser med information avses 

(Goodchild 1997) 

Geopolitik syftar till att förklara förhållanden och samband mellan geografi och politik. 

Internationella relationer är centrala inom geopolitik, inte minst för att territoriella 

rättigheter och gränser mellan länder har en stark geopolitisk förankring. Inom fältet för 

geopolitik undersöks till exempel faktorer som demografi, naturresurser eller 

geografiskt läge i syfte att försöka förklara regioners och länders agerande i 

(Nationalencyklopedin 2014a).       

Kartbild eller karta används i detta arbete som en benämning på en specifik avbildning 

av ett geografiskt område. Till skillnad från geografisk information inbegriper detta 

begrepp inte information i textform eller hela databaser.  

Koropletkarta är en karta som med hjälp av färger/symboler avser visa förhållanden på 

geografiska ytor. Koropletkartor kan till exempel användas för att visa andel 

kvinnor/män i ett område (Oxford dictionaries 2014) 

Metadata kan beskrivas som förklarande text som följer med geografisk information. 

Texten kan innehålla information som anses viktig för användaren av materialet kan ha 

nytta av, till exempel när geografisk data är insamlad eller om eventuella restrektionen 

om hur den får användas (ESRI 2012).  
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Teori 

I denna del av studien ämnar jag förklara vilka teoretiska perspektiv som ligger till 

grund för problematisering och analys av det fält som undersöks. De två teorier som 

främst används för att förklara den problematik som lyfts i studien är 

informationsmanipulering och dagordningsteori. Efter en introduktion till dessa två 

teorier följer en jämförelse och förklaring om hur teorierna kan komplettera varandra.   

Arbete har en generell teoretisk utgångspunkt i att det finns en relation mellan kunskap 

och makt. Vidare finns även en relation mellan informationsflöde och makt. Detta 

innebär att alla människor inte har samma möjligheter att påverka den information som 

når ut i samhället. De människor som har makt att påverka diskurser och 

informationsflöde har därmed större möjligheter att distribuera sina egna uppfattningar 

och värderingar (Thurén 2007, s 155f).  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) definierar ett vetenskapligt problem som 

”skillnaden mellan vår förförståelse och verkligheten så som vi uppfattar den” (Bjereld 

et al 2009, s 15). Denna syn på relationen mellan ett vetenskapligt problem och 

personen som undersöker ligger delvis till grund för frågeställningarna i detta arbete. 

Det är när ett fenomen inte ser ut som det borde enligt den förförståelse vi har som vi 

identifierar problem. I detta arbete ligger det i min egen förförståelse att det finns medel 

och kompetens för att producera och presentera riktig geografisk information, men jag 

uppfattar dock att det finns många fall då geografisk information är bristande. 

Problemet ligger därmed i att undersöka varför bristande geografisk information 

produceras när så goda förutsättningar för mer korrekt framställning finns.    

Tidigare forskning 

Ian Muehlenhaus argumenterar i inledningen av sin studie The design and composition 

of persuasive maps (2013) för forskning som avser att analysera geografisk information 

i för att synliggöra bakomliggande syften. Muehlenhaus menar att denna typ av 

forskning kan bidra med en sund skepticism och kunskap om vad som skiljer vissa typer 

av geografisk information från andra.  I denna studie påpekas även att innan vi kan 

förstå varför felaktig geografisk information kan vinna genomslagskraft måste vi förstå 

hur den är konstruerad (Muehlenhaus 2013, s 401).   

Muehlenhaus ämnar i sin studie att undersöka eventuella mönster i framställning av så 

kallade ”övertygande kartor”. Genom att studera drygt två hundra kartbilder identifierar 

Muehlenhaus fjorton effektiva sätt att förvränga kartbilder i syfte att övertyga 

betraktaren (dessa fjorton punkter diskuteras vidare i empiridelen av detta arbete). 

Muehlenhaus diskuterar i slutsatsen av sin studie om dessa övertygande kartor 

egentligen kan ses som felaktiga. Detta eftersom målet med kartorna inte är att förmedla 

en objektiv bild av ett geografiskt område, istället ligger syftet just i att övertyga läsaren 

om något annat. Eftersom övertygande kartor uppfyller målet som de ämnar uppfylla, 

att förmedla känslor och åsikter, kan de inte ses som misslyckade (Muehlenhaus 2013, s 

412). 
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Det finns inget överflöd av tidigare forskning inom just detta område. Från Stanford 

finns dock en studie som ämnar undersöka hur vägkartor kan förbättras. Forskarna 

identifierar i detta fall två olika problem som kan göra användandet av vägkartor 

problematiskt. Det första är att vägarna inte visualiseras tillräckligt tydligt antingen 

genom att de symboliseras med för tunna linjer, eller för att de inte komplimenteras med 

förklarande text eller vägnamn. Det andra problemet är att felaktiga korsningar dyker 

upp som ett resultat av att det finns för många vägar i området som skär genom 

varandra (Agrawala & Stolte 2001, s 9). Detta kan bero på att kartan inte har optimal 

skala eller att flera vägar som inte är relevanta för ändamålet fortfarande visualiseras 

(till exempel cykelvägar/gångvägar).   

Eget bidrag 

Den kanske största skillnaden mellan tidigare studier och detta arbete är perspektivet på 

både misstag och manipulering inom geografisk information. Andra studier inom 

området (till exempel Muehlenhaus) syftar till att främst undersöka medveten 

manipulation av kartbilder eller (som studien om vägkartor) kartografiska misstag eller 

slarv.  

I denna studie ämnar jag undersöka både hur felaktig geografisk information kan 

spridas avsiktligt och av misstag. Studien utgår från ett perspektiv om att makt inte bara 

handlar om att kunna förmedla vissa åsikter och framhäva sina egna intresseområden 

framför andra. Makt kan även vara att överhuvudtaget ha möjlighet att förmedla 

information, i nästan vilken kvalitet som helst (se: teoretiska perspektiv).  

Denna studie har även för avsikt att följa problematiken ett steg längre. Detta genom att 

undersöka vilken påverkan publicering av felaktig geografisk information har fått 

genom att eftersöka faktiska exempel på detta. Genom att undersöka både problemkälla 

och konsekvenser hoppas jag att kunna bidra till en större förståelse för hela problemet, 

fån början till slut.   

Teoretiska perspektiv 

Michel Foucault arbetade bland annat med förklaringar om hur makt och kunskap är 

förbundna till varandra. Foucault menar att makt inte är ett begrepp som är speciellt 

enkelt att definiera. Ett exempel på makt kan enligt Foucault vara förmågan att kunna 

uttrycka sig och förmåga att påverka diskurser. Makten att kunna påverka diskurser kan 

dessutom mer eller mindre omedvetet ske på flera olika nivåer och innebära en komplex 

kombination av olika människors påverkan, inte en enskild person eller grupp 

människors syn på ett fenomen (Thurén 2007, s 154).      

Expertkunskaper och resurstillgångar kan ge en forskning som delvis styrs av forskarens 

egna uppfattningar om vad som är mer eller mindre viktigt, vilket i nästa led även 

påverkas av det samhälle och de diskurser som omger forskaren. Externa resursfaktorer 

spelar en betydande roll för vilken forskning som faktiskt når ut i samhället beroende på 

vilken forskning som kan finansieras. Experters makt över olika vetenskapliga områden 
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har ifrågasatts av bland annat Karl Marx och Sigmund Freud. Marx menar att det inte är 

säkert att fenomen som många människor tar förgivet är så naturliga och elementära 

som de kan framstå, utan att de istället rör sig om denna typ av samhälleliga 

konstruktioner (Thurén 2007, s 152f).  

Den brittiske filosofen Francis Bacon beskrev förhållandet mellan makt och kunskap 

som att kunskapen ger oss makt över det som kunskapen skapar. Genom kunskap får vi 

förståelse för vissa fenomen, vilket i sin tur ger oss makt över dessa fenomen. 

Produkterna som kommer av kunskap har även de en makt som i många fall har större 

inflytande på människor än vad någon politik eller religion skulle kunna ha. Till 

exempel en uppfinning som kompassen har spelat en massiv roll inom mänsklighetens 

moderna historia (Liedman 2004).    

Som nämnt ovan finns en relation mellan innehavande av kunskap och makt 

(expertmakt), men det finns även en maktfaktor knuten till att ha möjlighet att förmedla 

kunskap (informationsmakt). På detta sätt kan människor välja vilken kunskap de vill 

förmedla, på vilket sätt och till vem (Thurén 2007, s 155f).  

Informationsmanipulering 

På samma sätt som media belyser vissa diskurser mer än andra eller en fotograf riktar 

sin lins mot ett visst mål väljer kartframställare att visa en viss bild av verkligheten. För 

varje fotografi som tas eller artikel som skrivs finns alltid så mycket som inte kunde tas 

med.  

Manipulering av bilder och filmer i propagandasyfte används sedan länge och kan 

beskrivas som en form av psykologisk påverkan. Idag finns större möjligheter att utföra 

medveten manipuleringen på ett mer trovärdigt sätt. Tidigare har riktiga bilder behövt 

bearbetas genom att lägga till/ta bort vissa element, vilket i många fall var relativt enkelt 

att upptäcka. Idag finns istället möjlighet att bygga upp konstruerade bilder eller filmer 

från grunden. Görs detta av personer med rätt kunskaper kan resultaten bli svåra att 

avslöja som falska. Detta i kombination med ett allt snabbare och mer effektivt 

informationsflöde gör att manipulerad information har möjlighet att kunna spridas och 

skapa påverkan. Möjligheten till att påverka förstärks genom att rörliga eller stilla bilder 

i många fall kan överkomma kommunikativa språkhinder (MacDonald 2006, s 3). 

Kärnan i informationsmanipulering ligger just i avvägningar mellan vad som ska tas 

med och belysas, och vad som ska lämnas utanför. Dock är detta även centralt inom all 

informationsförmedling, i propagandasyfte eller inte. Oavsett vilket informationsmedel 

vi använder kan vi aldrig förmedla en helt korrekt och objektiv bild av verkligheten. 

Förmedling av egna åsikter och värderingar kan även utföras genom att kombinera olika 

typer av information. Genom att till exempel presentera siffror över ökad invandring i 

samband med siffror över ökad brottslighet kan uppfattningar om samband mellan dessa 

två situationer insinueras (MacDonald 2006, s 4f).    
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Goodchild menar att diskursen om felaktig geografisk information tagit fart igen efter 

utvecklingen av geografiska informationssystem. Detta för att mer avancerad teknik ger 

större möjlighet att upptäcka fel. Problematiken ligger även i okunskap eller ovilja att se 

dessa fel från kartframställarens sida. Genom att presentera data utan att ta hänsyn till 

eventuella felaktigheter genom att kontrollera informationen mot den fysiska platsen 

sprids felaktiga gränser, topografiska attribut och liknande. Kartframställaren kan även 

hålla ryggen fri genom att inkludera information om fel i materialet som till exempel 

metadata. En anledning till att detta sker kan vara en vilja hos kartframställaren att 

presentera ett område på ett överskådligt och enkelt sätt (Goodchild 1994, s 7).  

Att ett par linjer på en karta kan innebära en sådan politisk laddning är något som 

bevittnats vid fler tillfällen (se Geografisk informations roll i geopolitiska konflikter 

längre fram i detta arbete). Ett exempel är Googles beslut om att publicera tre olika 

gränser mellan Ukraina och Krimhalvön. Detta beslut bör dock ses i sammanhang av 

konflikter och problem som skapats eller spätts på som följd av hur geopolitisk 

information hanterats kommersiellt.    

Dagordningsteori 

Denna teori syftar till att beskriva hur bland annat media kan påverka människors 

uppfattningar om olika fenomen. Inom teorin hävdas att media kan påverka dels vilka 

problem eller liknande som är mer eller mindre viktiga genom att ge dem olika mycket 

plats i dagordningen. Teorin grundades av amerikanen Maxwell McCombs och 

härstammar från den så kallade Chapell Hill studien från sent 1960-tal. Studien gick i 

korthet ut på att undersöka eventuell korrelation mellanortsinvånares uppfattningar om 

vilka frågor som var viktigast i ett uppkommande val och vilka nyheter lokala medier 

framhävde vid samma tillfälle.  

Bakgrunden till detta är en kognitiv process som fungerar genom att ju fler gånger en 

individ blir påmind om ett specifikt problem, ju större plats kommer detta problem att 

ha i individens minne. Media är dock inte den enda informationskanal som kan trigga de 

kognitiva processerna. Inom dagordningsteori diskuterad även påverkan från den övriga 

allmänheten uppfattningar samt olika elitgruppers uppfattningar på en individ.  

Dagordningsteorin slutar dock inte vid att hävda att människor påverkas av till exempel 

media att tycka att vissa frågor är viktigare än andra. Teorin hävdar även att media kan 

påverka hur människor ser på olika problem genom huruvida det presenteras negativt, 

positivt eller neutralt. 

Alla individer påverkas dock inte i lika hög grad av information om olika problem eller 

frågor. De individer som är mest benägna att påverkas av till exempel medias 

rapporteringar är de som har ett högt intresse men inte känner sig införstådda i ämnet. I 

etta fall försöker individen att orientera sig inom ämnet och blir således mer mottaglig 

för den information som sprids mest lättillgängligt.   
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Inom dagordningsteori menas att media/allmänheten/elitgrupper i slutändan kan påverka 

vilka konflikter eller problem som anses viktigast att lösa och därmed tillägnas mest tid 

och resurser. Det går även att diskutera huruvida dessa tre grupper (media, allmänheten 

och elitgrupper) som inom dagordningsteori är främsta informationsfördelare påverkar 

eller påverkas av varandra. Till exempel scenariot att elitgupper använder sin makt för 

att påverka media som i sin tur påverkar delar av allmänheten och därigenom fortsätter 

viss typ av information att spridas (Andersson, u.å.).     

En relevant skillnad mellan dagordningsteori och informationsmanipulering är att 

dagordningsteori inte i lika hög grad fokuserar på faktisk förvrängning av information. 

Detta behandlas dock i dagordningsteori genom att till exempel media kan välja att 

presentera nyheter positivt, negativt eller neutralt. Informationsmanipulering syftar till 

att beskriva hur information medvetet kan förvrängas medan dagordningsteori syftar 

mer till att beskriva hur människor kan påverkas av mer eller mindre frekvent 

exponering av en viss typ av information.  Genom detta kan dessa två teorier 

komplettera varandra eftersom informationsmanipuleringsteori kan erbjuda förklaringar 

om hur och varför information manipuleras, medan dagordningsteori kan ge hjälp att 

förstå hur informationen sprids och påverkar samhället. 

Metod 

Vetenskaplig utgångspunkt 

Metodkombinationen som används i detta arbete utgår från hermeneutiken som kan 

beskrivas som ett verktyg för att angripa vetenskapliga problem. Inom hermeneutiken 

läggs fokus på analys av till exempel texter eller bilder för att finna strukturer och/eller 

tankemönster. Genom att gå djupare ner i betydelsen av texter eller bilder kan även den 

påverkan dessa informationsmedel har på människor eller samhället i stort diskuteras. 

Även sammahanget inom vilket ett fenomen undersöks av stor vikt (Ritzer 2009, s 100). 

Hermeneutikens verktyg kan användas för att undersöka och förstå människor genom 

till exempel deras handlingar. Men vad som i denna studie är än mer centralt är alltså att 

tolka och förstå de texter och bilder som dessa handlingar resulterar i (Thurén 2007, s 

95).    

Hermeneutiken är en vanlig vetenskapssyn inom det samhällsvetenskapliga fältet. Inom 

naturvetenskapen är istället positivismen vanligare. Positivismen skiljer sig från 

hermeneutiken genom att lägga mer fokus på matematiskt mätbara resultat och absolut 

kunskap. Hermeneutiken är mer fokuserad på kunskap som ett relativt begrepp som kan 

förändras beroende på till exempel individ eller situation (Bjereld et al. 2009, s 73). Den 

kritik som riktas mot hermeneutiken handlar inte sällan om att denna typ av forskning är 

så pass beroende av individen som utför studien. Detta för att resultatet ofta bygger på 

forskarens tolkningar vilka i sin tur är beroende av denne persons egna erfarenheter och 

tidigare förståelse av fenomenet (Thurén 2007, s 96). Trots denna typ av kritik eller 

”osäkerhet” kan hermeneutikens verktyg hjälpa till att skapa förståelse inom komplexa 
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fält där problemens karaktär inte gör det möjligt att till exempel iaktta ett fenomen på 

plats eller att matematiskt räkna ut ett resultat (Thurén 2007, s 16f).  

Litteraturstudie 

Genom att primärt undersöka relevant litteratur ges en översikt av studiens 

ämnesområde. Detta tillvägagångssätt har används för att sammanfatta vad som redan 

skrivits om ämnet men även att synliggöra eventuella kunskapsluckor. Genom att 

studera vetenskapliga artiklar och böcker kunde ett underlag samlas in för att sedan 

bearbetas och analyseras närmare. Litteraturstudie som metod erbjuder en översikt av 

ämnet inte bara för läsaren av studien utan även för författaren. Metoden kan även 

synliggöra eventuella mönster så väl som olikheteter i hur det aktuella ämnet behandlas 

i olika typer av litteratur. Metoden möjliggör även att identifiera eventuella fallgropar 

eller problem i ämnet och hur dessa kan undvikas.  

Diskursanalys 

I analysdelen av studien används diskursanalys för att möjliggöra djupare analys av 

materialets sammansättning. Diskursanalys kan beskrivas som en gren inom analys av 

kvalitativ data som syftar till att ta reda på vad texter och bilder kan tänkas förmedla 

förutom det först uppenbara. Genom diskursanalys försöker forskaren hitta 

bakomliggande budskap. Dessa budskap kan vara medvetet eller omedvetet förmedlade 

av författaren/skaparen. För att denna typ av analys ska vara relevant krävs dock 

avstamp i en uppfattning om att texter och bilder inte syftar till att avbilda världen 

precis så som den ser ut, utan att text och bild kan hjälpa till att skapa och framhålla 

olika avbildningar av verkligheten. Detta beror på att verkligenheten för komplex och 

dessutom beroende av åskådaren för att objektivt kunna avbildas. Ett enkelt sätt att 

komma i kontakt med diskursanalys kan vara att titta närmare på dokument och bilder 

knutna till reklam och marknadsföring och själv fundera över vad de egentligen vill 

förmedla, samt hur detta förmedlas (Denscombe 2009, s 393f).  

Viktigt att påpeka inom diskursanalys är att verkligheten aldrig kan tala för sig själv. 

Dessutom är de uttrycksmedel vi använder, som språk eller visuell kommunikation, 

aldrig rent faktabärande utan något som förändras beroende på vem som uttrycker det 

och vem som tar in det (Denscombe 2009, s 393). Makt kan genereras genom att på 

något sätt gynna en viss samhällelig diskurs i framställning av text eller bilder. Att 

integrera denna typ av text och bild i olika delar av samhället kan bidra till att detta 

synsätt ses som naturligt och mer eller mindre befäst (Denscombe 2009, s 395).  

Både informationsmanipulering samt dagordningsteori som beskrivits i teoridelen av 

detta arbete fokuserar till stor del på att undersöka det osagda; vad som föranleder eller 

färgar information. Med dessa två teorier i ryggen kan diskursanalys erbjuda ett konkret 

sätt att plocka isär och syna varför information ser ut som den gör. En relevant 

gemensam nämnare för informationsmanipulering, dagordningsteori samt diskursanalys 

är lika stort fokus på vad som tas bort som vad som tas med. Att budskap kan förändras 

drastiskt genom att utelämna vissa attribut och istället ta med andra är välkänt även 
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inom kartframställning. Arbetet med att framhäva eller dölja attribut kallas i 

kartsammanhang för generalisering och kommer att diskuteras vidare under arbetet.   

Tillvägagångssätt  

I denna studie har litteratur inom ämnet undersökts, skalats ner och primärt delats in i 

olika kapitel (se empiridelen i detta arbete). Målet med litteraturstudien är att identifiera 

vissa i materialet mer framstående kategorier kopplade till missvisande geografisk 

information. I analysen prövas det empiriska underlagets förklaringsvärde. Först genom 

två diskuterande exempel av felaktig geografisk information, ett rörande Isla Calero och 

ett rörande Sovjetunionen. Därefter prövas materialet genom analys av offentliga kartor 

samt med hjälp av ett eget exempel. 

Ett av de viktigaste elementen inom diskursanlys är dekonstruktion. Detta innebär att 

källor som texter eller bilder behöver plockas isär för att kunna undersökas grundligt. 

Genom att plocka isär ett material kan varje del undersökas. Detta kan för att ta reda på 

vad som kan bidra till att till exempel förstärka eller förminska vissa delar som formar 

den helhetsbild som källan förmedlar. Diskursanalys handlar alltså till stor del om vad 

som inte sägs och vad som är outtalat i kombination med vad som faktiskt framhålls 

(Denscombe 2009, s 393).  

Val av litteratur och exempel 

Det underlag som används i den empiriska delen av denna studie består av fem böcker, 

två tidigare studier, två akademiska artiklar samt tre artiklar publicerade via aktörerna 

ESRI och eSpatial. Böckerna hittades efter sökningar på olika bibliotek medan de 

vetenskapliga artiklarna samt studierna hittades via Lunds universitets biblioteks 

sökfunktion (LUBsearch). Artiklarna av ESRI och eSPatial hittades genom respektive 

företags hemsidor.  

Gemensamt för litteraturen samt för denna studie är en syn på kartor som subjektiva och 

möjliga att anpassa efter olika syften och ändamål. Större delen av litteraturen syftar till 

att ge författarnas syn på hur geografisk information kan skapas med en hög kvalitet och 

tillförlitlighet och därmed även vad som skall undvikas inom kartframställning. Att 

författarna till det material som används här som nämnt har en viss syn på geografisk 

information och medföljande risker och möjligheter kommer givetvis att påverka 

resultatet av undersökningen.  

Delar av litteraturen är utformad som instruktioner och vägledning inom 

kartframställning (till exempel Konsten att framställa kartor).  Andra delar diskuterar 

geografisk informations roll inom politik och utveckling (The power of maps, How to 

lie with maps). Detta kompletteras även med studier inom kartframställning och 

manipulering av geografisk data. Tanken är att litteraturen sammanslaget ska kunna ge 

en överblick över problemområdet samt möjligheter för vidare diskussion och analys.    

Både How to lie with maps och The power of maps skrevs under 1990-tal. Då 

utveckling inom geografisk information sker snabbt kan dessa två böcker ses behandla 



18 
 

relativt gammal information. Dock tillför de till stor del information som än idag är 

aktuell då problematik som även är central i nyare litteratur diskuteras ingående (till 

exempel generalisering, skala, symboler etc.). Värt att nämna är dock att dessa böcker 

med andra ord skrivits innan tjänster som Google maps och liknande lanserats. Det hade 

för studien varit intressant att se vad dessa två författare sett för risker och möjligheter 

med denna typ av tjänster.  

I analysdelen diskuteras först geografisk informations roll i geopolitiska konflikter i 

syfte att undersöka om, hur och varför geografisk information kan spela en roll i dessa 

konflikter. Därför eftersöktes två exempel på geopolitiska konflikter där geografisk 

information spelat en betydande roll. Konflikterna på Isla Calero och fallet med 

Sovjetunionens missvisande kartor bedömdes intressanta att undersöka och dessutom 

relativt enkla att hitta information om, vilket underlättade för arbetes tidsram. Båda 

exemplen är tagna från modern tid men det skiljer omkring två decennier mellan fallet 

med sovjetunionen under sent 1980-tal och konflikterna på Isla Calero under 2000-tal.     

Därefter analyseras kartbilder för att försöka hitta samband mellan litteratur/teorier och 

verklighet. I denna del eftersöktes även svenska exempel på manipulering och misstag 

inom geografisk information. I slutändan var region Skåne den svenska region som 

erbjöd ett brett underlag av geografisk information vilket underlättade för analys. De två 

exempel som nämns ovan rör omfattande geopolitiska konflikter och valet att även ta 

med region Skåne gjordes för att undersöka om problematiken även kan finnas i mindre 

skala. 

Huvudområden 

Efter en första genomgång av litteraturen valdes vissa huvudområden ut för att studeras 

mer ingående. Valet att undersöka vissa områden närmare gjordes för att precisera de 

delar som jag upplevde som mest centrala och återkommande i litteraturen. Dessa 

kategorier är de som främst behandlas i litteraturen och även i empiridelen av arbetet:    

 Problemet med projektioner  

 Att framställa en karta  

 Geografisk information och politik  

 Kommunikation med geografisk information   

Metodens för- och nackdelar 

Ett problem som redan nämnts i detta är dock att denna typ av studie (kvalitativ 

litteraturstudie och diskursanalys) är beroende av individen som utför den, då den 

bygger på analys och tolkningar. Detta leder till att forskarens egna förförståelser och 

ideal i någon grad påverkar utfallet av studien (Thurén 2007, s 96). Detta försvåras 

ytterligare av att det inte finns någon direkt mall för hur dekonstruktion och 

diskursanalys ska utföras, detta beror till stor del på hur materialet ser ut. För att 

minimera detta problem krävs att forskaren är noga med att redovisa hur hen 
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dekonstruerat materialet och varifrån materialet kommer. Detta för att framhäva 

samhällsdiskurser, ideologier etc. som kan färga materialet (Descombe 2009, s 364f).       

Martyn Denscombe (2009) tar upp en liknande problematik angående att använda 

visuella, skapade bilder som källor. Denna kritik kan appliceras på kartbilder då 

Denscombe menar att en forskare alltid måste vara medveten om att denne inte avbildar 

verkligheten precis på det sätt den ser ut, även vid skapande av bilder. Sociala aspekter 

kommer alltid att påverka utfallet av data som samlas in likväl som att vilken teknisk 

utrustning som används kan påverka resultatet (Denscombe 2009, s 311).  

En fördel med att studera sekundärmaterial är tidsaspekten då materialet redan existerar 

och inte behöver samlas in. Materialet är dessutom relativt lättillgängligt via bibliotek 

och sökningar på internet. Tillgänglighet i kombination med beständighet gör även att 

materialet är enkelt för andra människor att kontrollera i efterhand. En nackdel med att 

använda sekundärmaterial är att det inte finns möjlighet att påverka materialet. Studien 

anpassas istället till viss del efter det arbete som andra personer gjort inom området. 

Förutom min egen subjektivitet måste jag även ta hänsyn till vad som kan ha påverkat 

de personer som skrivit det material jag arbetar med och deras värderingar. För att 

kunna förhålla sig till materialet måste hänsyn tas till agenda, åsikter och under vilken 

tidsperiod dokumenten jag undersöker har skrivits (Denscome 2009, s 301f).   

Alternativa metoder 

Andra tillvägagångssätt för denna typ av studie kan vara till exempel intervjuer eller en 

enkätundersökning. Genom intervjuer med yrkesverksamma kartframställare hade 

eventuellt andra perspektiv på studiens problematik kunnat synliggöras. En 

enkätundersökning hade kunnat ge ett underlag om ett urval människors egna 

uppfattningar om kartors tillförlitlighet. Dock valdes litteraturstudie i kombination med 

diskursanalys till stor del för att skapa en grundläggande förståelse för problematiken. 

Detta skulle sedan kunna kompletteras i senare led med andra undersökningsmetoder.    
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2. Empiri 

Kartor kan ha en stor makt över hur människor ser på sin omgivning och har genom 

historien bland annat använts som ett kommunikationsmedel för att hävda och bibehålla 

maktförhållanden. Kartans roll som kommunikationsmedel belyser även det ansvar som 

kan förläggas på personen som skapar dem. Beroende på vem som står bakom en 

kartframställning kan dennes värderingar och idéer även bli representerade i kartbilden. 

Detta beror på att en karta inte bara representerar den rumsliga ytan utan även kan 

berätta om mänsklig aktivitet och allt därtill på det geografiska området.  

En betydande anledning till att kartor kan ha denna maktroll är en uppfattning om att 

kartor är fakta, och därmed inte ifrågasätts på samma sätt som många andra 

informationskällor, till exempel tidningsartiklar eller böcker. Det finns bland andra en 

grundläggande problematik inom kartografin som gör att kartor inte kan betraktas som 

direkta avbildningar av världen. Problemet är komplexiteten i att representera en 

tredimensionell och ellipsoidformad yta på en plant ark eller en skärm. För att hantera 

denna problematik krävs att personen som framställer kartan måste välja vilka attribut 

som ska vara riktiga och vilka som ska framställas ”fel”, till exempel vinkelriktighet 

eller ytriktighet. Mer om problemet med projektioner följer senare i detta kapitel.  

Kartor förmedlar maktförhållanden även på mer uppenbara sätt, som att de visar vilka 

delar av en yta som tillhör vem. Genom att visa gränser förmedlas äganderätten till 

geografiska ytor och därmed även till exempel naturresurser (Richards 1999).  

 2.1 Problemet med projektioner 

Mercatorprojektionen har ibland använts istället för projektioner som bättre skulle passa 

ändamålet. Detta kan bero på att Mercatorprojektionen varit så pass välkänd och 

välbefäst att det varit lättast att inte byta ut den och därmed all data som redan tagits 

fram. Mercatorprojektionen lämpar sig väl för navigering på den norra hemisfären, dock 

sker denna vinkelriktighet på bekostnad av en korrekt ytriktighet (Walbert 2010). 

Felaktiga ytor i Mercatorprojektionen kan medvetet eller omedvetet användas för att 

skapa missförstånd. Under det kalla kriget kunde hot från Sovjet försöka motiveras 

ytterligare med hjälp av Mercatorprojektionen då de landytor som ligger närmast 

polerna ser större ut än landytor närmare ekvatorn. Sovjet som redan täckte en massiv 

landyta ser ännu större ut med hjälp av denna projektion.  

Historieprofessorn David Walbert hävdar att en anledning till att Mercatorprojektionen 

inte bytts ut tidigare är just att världens mäktigaste nationer framstår som större än vad 

de egentligen är i jämförelse med andra nationer. De rikare länderna i norr blir mer 

framstående än de fattigare länderna i söder. Europa ser större ut än Sydamerika, när 

Sydamerika egentligen är 3,8 miljoner kvadratmil större och den Afrikanska 

kontinenten ser ut att vara i samma storlek som Grönland, när Afrika till ytan i själva 

verket är 14 gånger större (Walbert 2010; Kaiser & Wood 2001, s 7).  
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Förutom att kontinenterna Afrika och Sydamerika framstår som markant mindre än vad 

de egentligen är så hävdas att detta kan innebära att diversitet inom dessa kontinenter 

underskattas när storleken minskar. Afrika har större genetisk variation än resten av 

världen tillsammans (Walbert 2010).  

Ett aktuellt exempel på att mercatorprojektionen även idag används som världskarta går 

att se på Eurostats hemsida. Eurostat är europeiska unionens statistikkontor och 

eftersträvar enligt deras organisationspresentation att förmedla statistik av hög kvalitet 

över hela Europa. I Eurostats geografiska informationsdatabas (GISCO) presenteras 

bland annat en koropletkarta som beskriver antal inspektionsdagar av FVO (EUs 

kommission för bland annat djur och växters hälsa). Kartan visar precis de felaktiga 

ytproportioner som mercartorprojektionen orsakar (Eurostat 2013). Valet av projektion 

kan i detta fall te sig märkligt inte minst för att koropletkartan syftar till att visa den 

geografiska omfattningen av ett fenomen.     

Alternativa projektioner 

Det var problemet med mercatorprojektionen som fick Arno Peters, en tysk historiker, 

att fundera över hur en karta som sätter ytriktighet i fokus istället för vinkelriktighet 

kunde få lika stor uppmärksamhet som andra projektioner. Peters började därför 

bearbeta en ytriktig projektion som tagits fram av den skotske James Gall. Resultatet 

blev en karta där kontinenter som sträcker sig över ekvatorn får en ganska underlig form 

men dock en mer rättvis återgivning av deras totala yta i förhållande till varandra. 

Gall-Peters projektionen fick stor uppmärksamhet framförallt under 1970 och 1980 

talet. Projektionen används inte idag eftersom bättre (mer formenliga) 

ytproportionerliga projektioner finns. Men den kan ha bidragit till en positiv utveckling 

och gett upphov till den diskussion som lobbade för alternativ till de vinkelriktiga 

världskartorna. Detta kan ses som viktigt inte bara för att påvisa felaktigheter i 

vinkelriktiga kartprojektioner, men även för att det statuerar ett relativt lättbegripligt 

exempel på kartografisk problematik och komplexitet. Arno Peters ifrågasatte även 

huruvida en världskarta måste vara vänd på det sätt att nordpolen placeras längst upp 

och sydpolen längst ner, samt ofta med Europa i mitten (Monmonier 1996, s 96ff).  

Ifrågasättandet av vad som ska vara upp eller ner delas med Denis Wood och Ward L 

Kaiser (2001). Kaiser och Wood menar att ett sätt att få läsaren av en karta att 

ifrågasätta sin syn på kartografi, och till och med världen, är att visa projektioner som 

till exempel sätter den södra hemisfären överst och den norra hemisfären underst. Att 

vad vi kallar norr alltid ska ligga överst på en karta har egentligen ingen annan funktion 

än att det är så vi är vana att se jorden. Ett exempel på en alternativ projektion är 

McArthur’s Universial Corrective Map som istället för att placera Europa i mitten av 

världsbilden låter Australien inta en central plats (vilket placerar Sverige ungefär där vi 

från ett europiskt perspektiv är vana att se Australien på till exempel en konventionell 

mercatorprojektion). Att hävda att detta skulle vara fel går som nämnt inte att 

argumentera mycket längre än att det ser ovanligt ut och försvårar därmed orientering 

och igenkännande (Kaiser & Wood 2001, s 55). 
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2.2 Att framställa en karta 

”Han (betraktaren, min anm.) skulle antagligen bli förvånad över hur kartografen 

tvingas manipulera och arbeta med sina uttrycksmedel för att via en subjektiv väg nå ett 

till synes objektivt resultat”. (Granath & Elg 2006, s 128). 

 

I likhet med andra informationsmedel krävs att kartor framställs på ett seriöst och 

korrekt sätt. Kartor finns mer eller mindre konstant runt om oss och många av oss 

plockar ofta upp information från kartbilder i vår vardag. Om personen som står bakom 

informationsförmedlandet inte uttrycker sig på ett tydligt sätt finns risk att budskapet 

inte når fram till betraktaren (Granath & Elg 2006, s 11f).  

Granath och Elg pekar på att det saknas utbildade personer i samhället som vet hur man 

framställer bra kartor. Digitaliseringen av geografisk information innebär även en större 

press och högre krav på noggrannhet hos kartframställaren. Detta för att flera attribut 

kan finnas med, lager kan tändas och släckas etc. Även om denna utveckling har stora 

fördelar genererar den mer arbete för att förmedla förstålig och tydlig information 

(Granath & Elg 2006, s 9). 

En karta påverkas till stor del av ett funktionellt tänkande hos personen som framställer 

den. Samma plats kan på en karta visas med stora grönområden, och på nästa karta med 

stora områden för möjlig nybyggnation. Allt beroende av vad det bakomliggande syftet 

med kartframställningen är (Kaiser & Wood 2001, s 108f).  

Även om det finns vissa generella uppfattningar rörande vilka attribut som bör finnas 

med i en kartbild är kartframställning även en kreativ syssla, som dessutom ofta 

anpassas efter en speciell målgrupp. Detta gör att framställaren av kartan måste fråga sig 

vem som ska läsa och förstå kartan. Processen kan underlättas om enkelhet och 

informationsförmedling är prioriterat (Granath & Elg 2006, s 38). 

God kartframställning kompliceras till viss del av att människor tar in ett första intryck 

av en bild så oerhört snabbt. Ger en kartbild ett rörigt intryck vid första anblick kan det 

vara svårt att släppa den uppfattningen och gå vidare i läsandet av bilden (Granath & 

Elg 2006, s 43). 

Vad gäller tematiska kartor förväntas de förmedla information om ett fenomens 

omfattning och geografiska utbredning, till exempel i en karta som visar 

befolkningsfördelning i Sverige. Genom att inte ta hänsyn till detta utan till exempel 

kasta om färgscheman eller använda symboler på ett slarvigt sätt kan man ge intryck av 

att ett fenomen ser ut på ett sätt som inte stämmer. Detta för att läsaren av kartbilden i 

de flesta fall förväntar sig att till exempel att mörkare färger/större symboler hänger 

samman med högre siffror/värden (Granath & Elg 2006, s 44).  
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Generalisering och visualisering 

En god förmåga att generalisera information är grundläggande för att göra en bra 

kartframställning. Det finns som nämnt problematik i att försöka avbilda en 

tredimensionell miljö med ett oräkneligt antal attribut till en tvådimensionell karta som 

dessutom ska vara begriplig för betraktaren. Det kan underlätta om vetskapen finns hos 

läsaren att personerna som framställt kartan tagit ett flertal beslut om vilka attribut som 

ska finnas med och vilka som ska väljas bort, samt hur de attribut som finns med ska 

framställas.  

I början av denna urvalsprocess måste framställaren som nämnt fundera över vem 

kartan görs för och vilken information den därmed förväntas innehålla. Till exempel kan 

en karta som görs i för en orienteringsklubb se väldigt annorlunda ut jämfört med om 

samma område ska karteras för en detaljplan. I övrigt spelar resurser som tid och pengar 

in. Till exempel kan en väldigt detaljerad karta skapas om tid finns för kartografen att 

prova sig fram genom olika visualiseringar för att i slutändan komma fram till en layout 

som fungerar för en karta med många olika attribut, finns mindre tid kan det vara lättare 

att bara ta med grundläggande information.  

Förutom de primära valen av vilken fakta som ska användas finns även andra moment 

inom processen för kartframställning där kartografen har möjlighet att påverka 

informationen. Som exempel kan sammanslagningar av attribut göras. Detta sker när 

två eller flera olika attribut slås ihop till en kategori, till exempel kan olika typer av 

vägar (lansvägar, motorvägar osv) istället få bilda en kategori eller ett lager.   

När linjer eller objekt blir för detaljerade och komplexa kan de behöva förenklas för att 

på ett enklare och tydligare sätt kunna representeras i kartbilden. Det kan handla om att 

ändra formen på ett objekt genom att inte ta med alla små krökar och förändringar.  

Ibland måste även vissa viktiga attribut överdrivas för att framstå i en kartbild. Detta är 

direkt knutet till det syfte som kartan framställs i. Till exempel är det naturligt att 

biblioteksbyggnader görs större och får starka, framträdande symboler i en karta som 

ämnar visa utspridningen av bibliotek i en stad.   

Vissa attribut kan även behöva undanhållas eftersom de helt enkelt inte får plats. Vilka 

attribut som tas med och vilka som väljs bort även är kopplat till i vilken skala kartan 

publiceras i. I vissa fall riskerar flera attribut att hamna på samma plats, vilket kan ge en 

plottrig och förvirrande bild. I dessa fall kan således vissa attribut som för kartans syfte 

inte är lika viktiga som andra behöva plockas bort (Granath & Elg 2006, s 125ff).                                                    

Det handlar med andra ord inte bara om vilka attribut som kartframställaren valt att ta 

med på kartan, utan lika mycket om vad som valts att inte visualiseras.  

En bra organisering av de tecken som finns med i en kartbild är grundläggande för att en 

karta ska vara lätt att läsa. Teckenförklaringen ska just förklara, inte förvirra. Det går 

aldrig att förutsätta att en kartsymbol ska kunna förklara sig själv, alla symboler som 

används måste förklaras, hur självklara de än kan förefalla kartframställaren. 
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Grundläggande regler såsom att mörkare färger innebär högre värden i en koropletkarta 

måste ändå förklaras. Om inte annat på grund av problematik som kan uppstå i fall där 

färgerna faktiskt används på andra sätt (Wood 1993, s 99).   

2.3 Geografisk information och politik 

Propaganda 

Det finns genom historien mer och mindre subtila fall av kartpropaganda världen över. I 

England och Frankrike började kartatlaser att produceras under 1500-talet. Dessa atlaser 

har liknats vid mäktiga och estetiskt tilltalande bilderböcker som främst fokuserar på att 

beskriva vilka landområden som tillhörde nationens aktuella regent (drottning Elizabeth 

I och Henry IV). Efter andra världskriget var kartor ett viktigt kommunikationsmedel 

för att visa vilka stater som blivit självständiga och vilka som tillfallit andra länder. 

Kartor blev även ett viktigt instrument för att påpeka nationell identitet. År 1980 hade 

80 olika nationalatlaser tagits fram, jämfört med de 20 som fanns innan 1940 

(Monmonier 1996, s 88).      

Att förändra länder eller kontinenters storlek eller att framhålla skillnader i area mellan 

nationer kan ge effekter som sträcker sig utom det geografiska informationsfältet. Under 

andra världskriget publicerade Tyskland kartor där man jämförde det Tyska riket med 

den Engelska. England ockuperade under denna tid runt 26 procent av världen. Genom 

denna jämförelse med den väsentligt mindre Tyska riket ville tyskarna påpeka bristen av 

logik i att utmåla Tyskland som ett hot mot resten av världen (Monmonier 1996, s 102). 

Ett liknande exempel finns från 1973 då en karta publicerades som visar Israel inkilat 

mellan kringliggande arabiska nationer i Nordafrika och Västbanken. Kartan togs fram 

för att påvisa att de arabiska nationernas beskyllande av Israel som en fara var befängt. 

Denna lilla nation som dessutom ligger omringad av arabiska nationer kan tolkas som 

ganska ofarlig utifrån denna kartbild (Monmonier 1996, s 95).    

Kartor kan även manipuleras på det sätt att viktiga eller känsliga områden delvis eller 

helt göms. Det finns fall där felaktiga koordinater har gett platser felaktig positionering 

för att undvika eventuella attacker. . Ett exempel är den sovjetiska staden Logashkino 

som varit belägen på inte mindre än 5 olika platser (och även enligt vissa kartbilder inte 

existerat över huvud taget) mellan 1939 och 1969. Denna typ av felaktig 

kartframställning är dock inte lika aktuellt idag då flygplan och annan teknik gör det 

möjligt att upptäcka felen relativt enkelt (Monmonier 1996, s 116). 

En förklaring till att relationen mellan kartor och makt kan vara så stark är att kartor 

knyter ihop geografiska områden med andra attribut. Till exempel kan ett område länkas 

ihop med information om befolkningens etnicitet eller inkomst, risk för naturkatastrofer, 

kvalitet på järnvägar och allt däremellan (Wood 1993, s 10).  

När information saknas 

Ett exempel på avsaknad av geografisk information är bristande kartering i stadsdelen 

Kibera som ligger i Kenyas huvudstad Nairobi. Kibera är ett av Afrikas största 
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slumområden och liksom bristande geografisk information har även information om 

folkmängd varit oklar. Enligt siffror från 2009 ska dock strax under 200 000 människor 

bo i området. År 2009 startade även projektet Map Kibera, en del i en satsning på att 

geografiskt kartlägga Nairobis slumområden. Syftet med projektet är att ge invånarna 

möjlighet till en överblick över sitt område. Detta är av stor vikt inte bara för att 

inkludera områden som Kibera i resten av staden, men även av grundläggande praktiska 

skäl som att invånare ska ha möjlighet att enkelt hitta till platser där till exempel 

sjukvård erbjuds utan att enbart behöva förlita sig på minne och mentala kartor (Map 

Kibera u.å).   

 Det kanske kan tyckas märkligt att en stadsdel där så många människor är bosatta 

bokstavligen varit en vit fläck på kartan fram till 2009. Men faktum är att det på flera 

platsen i världen, framförallt i slumområden, saknas aktuell geografisk information. 

Geografisk information kan fungera som hjälpmedel för att beskriva de problem och 

möjligheter som finns i ett område, samt fungera som underlag för planering och 

eventuella åtgärder. På samma sätt kan bristande geografisk information förvärra genom 

att problem inte syns i sin rätta omfattning (Google Inc u.å).  

Projektet Map Kibera utfördes genom att volontärer bland invånarna i området 

förseddes med GPS-mottagare som de sedan använder för att samla in koordinater som 

kan användas i kartering. En fördel med att låta invånare vara delaktiga i processen är 

att viktiga landmärken för människorna som bor i området kan identifieras och 

inkluderas i den geografiska informationen. Detta istället för att externa personer ska 

bedöma vad som är viktigt eller inte (Map Kibera u.å).   

Området Jammu och Kashmir som idag är en delstat i norra Indien har under mitten av 

1900-talet avbildats på en rad olika sätt i kartbilder. Detta på grund av att områdets 

nationella tillhörighet under perioder varit oklart. Det finns kartor där området ritats in 

som en förlängning av Pakistan likväl som kartbilder där området sitter ihop med norra 

Indien eller sydvästra Kina. I Argentina har frimärken cirkulerat med små kartor över 

Falklandsöarna över texten ”Republica Argentina” i samband med konflikter med 

Storbritannien om ögruppen (Monmonier 1996, s 91ff).  

Att kartera geopolitiska objekt 

Denis Wood menar att istället för att kartor skulle avbilda världen så är kartor vad som 

konstruerar den (Wood 1993, s 17). Eftersom vi själva aldrig kan få en egentlig 

överblick över världen måste vi sätta vår tro till de personer som arbetar med att avbilda 

den åt oss. Det går dock inte att frångå att varje karta har en skapare, ett syfte och ett 

tema (Wood 1993, s 22).  Att förstå en kartas syfte kan naturligtvis vara svårt om syftet 

inte är tydligt uttalat eller går att förstå bara genom att studera kartbilden. Detta 

eftersom oavsett skala, så kommer merparten av de attribut du kan se på den fysiska 

platsen inte att finnas med i kartan. Personen som gjort kartan kommer alltid att ha valt 

bort en stor del av den information som finns knuten till platsen. Samtidigt kan även 

annan information, som geopolitiska objekt, vilka kanske inte syns i det fysiska rummet 

finnas visualiserade (Wood 1993, s 69ff).  
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I skrivandets stund presenterar Google Maps tre olika varianter av gränsdragningen runt 

den självstyrande Krimhalvön. Vilken variant av gränsen som syns beror på om Google 

Maps används via Ryssland, Ukraina eller någon av resterande delar av världen. Även 

om majoriteten av Krims invånare i en folkomröstning godkänt att halvön ska tillhöra 

Ryssland har varken EU eller USA erkänt händelsen och därmed befinner sig aktörer 

som Google Maps och Yahoo i en svår situation (Ruggeri 2014).  

Charlie Hale som arbetar med analys av geografisk policy på Google skriver i ett 

blogginlägg om problematiken med att kartera geopolitiska attribut. Hale pekar på 

komplexiteten i att hämta aktuella uppgifter om gränsdragningar när så stora konflikter 

om geografiska områden finns. När en gräns existerar enligt ett land men inte enligt ett 

annat, samtidigt som internationella erkännanden uteblir finns inget givet svar på hur 

aktörer inom geografisk information ska hantera situationen. Geopolitiska attribut kan 

vara både kvalitativa och kvantitativa och information om dem samlas in från många 

olika källor. I många fall handlar det inte om att göra rätt eller att göra fel, utan om ett 

avvägande om var som helt enkelt är ”mest rätt” (Hale 2010).  

Att ett par linjer på en karta kan innebära en politisk laddning är något som bevittnats 

vid fler tillfällen (se till exempel geografisk information i geopolitiska konflikter i 

analysdelen av detta arbete). Googles beslut om att publicera tre olika gränser bör ses i 

sammanhang av konflikter och problem som skapats eller spätts på som följd av hur 

geopolitisk information hanterats kommersiellt.    

2.4 Kommunikation med geografisk information 

Att ha möjlighet att styra hur information ska presenteras och framställas är en 

möjlighet för kartografer så väl som journalister eller politiker. Det är viktigt att alltid 

arbeta efter en förutbestämd metod vid kartframställning, även om det saknas 

standardiserade sätt att utforma kartor på (Brodersen 2002, s 16).   

För att inte förvirra läsaren av kartan med allt för mycket eller osammanhängande 

information krävs noggrant förarbete av kartframställaren. Om informationen inte 

struktureras ordentligt riskeras att läsaren tappar intresse för kartan. Detta problem beror 

delvis på att kartor bara erbjuder kommunikation en väg, mellan framställaren och 

läsaren, läsaren har inte möjlighet att ställa följdfrågor som kan räta ut eventuella 

frågetecken (Brodersen 2002, s 22f).  

Den metod som används för att begränsa informationsinnehållet kallas som nämnt för 

generalisering. Generalisering innebär att framställaren väljer vilken information som är 

viktig att förmedla och sedan ser till att det är denna information som står ut och i första 

hand förmedlas till läsare. Mer konkret görs detta genom att arbeta först med 

informationsinnehållet och sedan den grafiska framställningen. Informationsinnehållet 

bör vara precis så stort att det blir tydligt för läsaren vad kartframställaren ämnar 

förmedla, utan att vidare tolkning eller kunskap behövs (Brodersen 2002, s 51ff). Den 

grafiska generaliseringen går ut på att anpassa och kanske överdriva informationen i den 

grafiska återgivningen (Brodersen 2002, s 65).    
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International journal of geo-information är en webbaserad tidskrift som ges ut av ISPRS 

(International Society of Photogrammetry and Remote Sensing). År 2013 publicerades i 

denna tidskrift en artikel om en studie utförd av Bernd Resch och Bastan Zimmer. 

Studien undersöker hur webbaserade geoportaler skulle kunna förbättras genom mer 

standardiserad design. Geoportaler definieras som databaser med spatial information 

som tillåter användaren att söka bland geografisk information. Skillnaden mellan geo-

portaler och tjänster som till exempel Google maps är att geoportaler inte bara erbjuder 

användaren att se ett geografiskt område utan även att göra diverse analyser. 

Geoportaler kan även inkludera information om markanvändning eller dylikt (Resch & 

Zimmer 2013, s 1018). 

 I artikeln argumenteras att skillnader i symboler, skalor, funktioner med mera är ett 

resultat av att det aldrig funnits standardiserade sätt att framställa geografisk 

information. Vidare ifrågasätts om dessa geoportaler egentligen görs med användaren i 

åtanke, eller om det finns andra faktorer än användarvänlighet som styr arbetet (Resch 

& Zimmer, s 1016). 

Denna studie utfördes genom att ett antal testpersoner med olika erfarenhet av 

geografisk information fick testa sig fram i olika geoportaler. Efter detta intervjuades 

testpersonerna om hur de upplevt portalerna och svaren presenteras i resultatdelen. En 

skillnad mellan Resch-Zimmers studien och denna uppsats är definitionen av begreppet 

geografisk information. I denna uppsats är används detta begrepp på ett större fält och 

inbegriper papperskartor såväl som internetbaserade tjänster. Dock finns vissa resultat 

från Resch-Zimmers studie som är intressanta att återge även här. 

Bland annat var ett problem som testpersonerna upplevde vid användning av 

geoportaler att de ibland fick för mycket information på en karta. Detta gjorde det svårt 

att skilja ut vad som var intressant eller inte och vad kartan egentligen ville säga dem. 

Ett annat problem som uppkom rörde de symboler som fanns på de olika kartbilderna. 

Testpersonerna upplevde att symbolerna ofta inte var tillräckligt tydliga för att de skulle 

kunna förstå dem utan extra information. Viktiga symboler ansågs i flera fall inte heller 

framstå tillräckligt tydligt (Resch & Zimmer, s 1030).       

Att övertyga läsaren  

Kartor som framställts i syfte att förmedla en förutbestämd tolkning till läsaren kallas 

ibland för övertygande kartor (persuasive maps, min översättning). Det bakomliggande 

syftet vid framställning av övertygande kartor ligger ofta i att frambringa patriotism, 

politisk lobbying eller att locka turister eller konsumenter. Detta är en del av kartografin 

som många seriösa personer som sysslar med kartframställning inte vill uppmärksamma 

eller ge utrymme för. Muehlenhaus argumenterar för att denna gren inom kartografin 

bör belysas mer eftersom vetskapen om att denna typ av kartor cirkulerar skulle kunna 

leda till att människor i allmänhet blir bättre på att syna kartor (Muehlenhaus 2013, s 

401f). 
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Övertygande kartor tar ofta inte hänsyn till att ett mindre antal attribut i en kartbild gör 

att läsaren kan ta in mer information än om kartbilden innehåller många olika attribut. 

Detta som nämnt eftersom vi tolkar bilder så snabbt vilket störs av för mycket 

information på en gång. Det är även enklare att ta in information om den är sorterad på 

ett logiskt sätt som vi kan förstå och förmedlad på ett vältaligt sätt.   

Ett bakomliggande syfte med kartframställningen ligger alltså i fokus för denna typ av 

kartor. Det kanske kan tyckas självklart att vilja använda data som stödjer den egna 

agendan om sådan finns att tillgå (eller är möjlig att konstruera), men det leder även till 

stor förvirring och felaktiga slutprodukter. Dessutom kan det etiska aspekten i att välja 

bort data som inte stödjer ett visst synsätt diskuteras (Muehlenhaus 2013, s 403). 

Data som används i övertygande kartor är ofta på nominal nivå. Detta innebär att data 

kan kategoriseras men inte rangordnas. Att använda nominal data kan vara ett sätt att 

inte behöva ta hänsyn till den naturliga rangordning som finns knuten till data på till 

exempel kvotnivå. Nominal data ger alltså mer utrymme för kartframställaren att välja 

vilken data som ska framhävas mer än annan samtidigt som det blir svårare för läsaren 

att upptäcka hur data behandlats (Muehlenhaus 2013, s 405). Till exempel kan 

information om yrkeskategorier (som inte går att rangordna) användas istället för 

information om inkomstnivåer (som går att rangordna). 

Riktlinjer från ESRI och Muehlenhaus 

Nedan återges fjorton olika sätt att manipulera kartbilder som Muehlenhaus presenterar 

studien The design and composition of persuasive maps: 

 

 Att inte ta hänsyn till det optiska centret. Det optiska centret på i en kartlayout 

ligger strax ovanför den geometriska mittpunkten av layouten. Det är vad som 

finns på denna punkt som de flesta läsare kommer att registrera först. Det kan 

därmed vara fördelaktigt att placera den del av kartan som innehåller de mest 

viktiga attributen i närheten av det optiska centret. Om den viktigaste 

informationen istället placeras till exempel i något av hörnen blir det svårare för 

läsaren att direkt ta in den mest relevanta informationen och det kan bli svårare 

att orienterad sig. 

 Att inte använda flera olika kartbilder när mycket information ska presenteras. 

Att bara använda en kartbild istället för en serie av kartor kan i vissa fall 

innebära att kartan blir svårare att läsa och skapa förvirring rörande vad som 

egentligen vill sägas. Att istället dela upp informationen genom att presentera 

samma kartbild flera gånger men med olika analyser kan underlätta för läsaren.  

 Att använda en fragmenterad layout. Att skapa ett flyt i layouten underlättar för 

att läsaren ska få en helhetsbild. Att kombinera en kartlayout med diverse 

statistiska diagram, text, loggor och andra komponenter gör att det krävs mer tid 

för läsaren att förstå all information och hur den hänger ihop 
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 Att presentera kartan ut en märklig vinkel. Genom att inte ha ett rakt uppifrån 

perspektiv utan istället låta läsaren se det geografiska området snett från sidan 

eller liknande kan förvränga storleken på attribut och göra det svårare att 

orientera sig 

 Att använda icke-kartografiska metoder. Detta innebär att framställaren av en 

karta använder attribut som egentligen inte hör hemma i inom kartografin. Det 

kan röra sig om symboler utan direkt betydelse och som inte har en geografisk 

förankring, utan används som utfyllnad eller för att dra fokus.  

 Att presentera rörlig information istället för statisk. Att visualisera rörelser på en 

kartbild istället för platsbunden information är svårt och kan lätt bli förvirrande 

för läsaren. Exempel på rörlig information kan vara flyttningsmönster, 

pendlingsmönster eller ekonomiska flöden.  

 Att inte ta hänsyn till visuell hierarki. Vissa attribut i en kartbild tar upp mer 

plats än andra och kan även dra mer visuellt fokus. Detta kräver en avvägning 

från kartframställarens sida för att skapa en jämnvikt mellan attributen och inte 

låta vissa attribut framstå mer än andra om inte godtagbara skäl finns.   

 Att använda extrema kontraster för att framhäva en viss geografisk yta. Detta 

kan användas för att till exempel få ett land eller en region att framstå som 

mäktig, hotfull eller avvikande. Kontrast bör användas för att tydliggöra vilket 

geografiskt område kartan ämnar att framhålla, men dock inte med starkare 

visuell förändring än nödvändigt.  

 Att använda en komplicerad visuell hierarki. Återigen understryks vikten av att 

inte medvetet försöka förleda eller förvirra läsaren av en karta.  

 Att använda multivariabla symboler istället för sammanhängande symboler. 

Även detta kan ge ett förvirrat intryck som försvårar läsningen.  

 Att använda symboler som förmedlar känslor till läsare istället för att använda 

enkla geometriska symboler. Detta kan röra sig om användning av bilder på 

vapen eller kärnkraftverk för att symbolisera utspridningen av något av dessa 

fenomen, istället för att använda känslomässigt oladdad symbolik. 

 Att använda olika symboler för samma fenomen istället för att vara konsekvent 

genom hela kartlayouten.    

 Att inte göra visualiseringen av data tillräckligt tydlig för att kategorier ska 

kunna urskiljas enkelt, till exempel genom att välja allt för snarliga färger för 

flera olika kategorier i en koropletkarta eller att dela upp data i onödigt många 

kategorier. 

 Att inte generalisera data på ett bra sätt (Muehlenhaus 2013, s 406f). 

 

I många fall saknade även de kartbilder som Muehlenhaus undersökte en tydlig agenda 

datum för datainsamling, skala eller namn på vem som skapat kartan. Dessa kartor hade 

också i flera fall än den andra kategorin (vetenskapliga kartor) extrema kontraster i 

färgval. Muehlenhaus beskriver även ett samband mellan avsaknad av något av 

attributen kartframställare, datakälla, datum eller skala och brist på andra detaljer. 
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Koropletkartor hade i fler fall en felaktig projektion. Detta kan vara ett effektivt sätt att 

blåsa upp eller förminska intrycken av den data som presenteras.   

Företaget Esri inc är idag världens största leverantör av programvara inom det 

geografiska informationsområdet. Företaget startade 1969 i USA och har sedan dess 

utökats med över 80 distributörer världen över. Två av företagets medarbetare, Aileen 

Buckley och Kenneth Field, presenterar på företagets hemsida en lista över kriterier som 

bör uppfyllas vid en god kartkonstruktion: 

 

 Det första kravet är att personen som framställer en karta ska ha klart för sig vad 

kartan ska berätta för läsaren. Det är även viktigt att veta vem läsaren är och hur 

kartan kommer att publiceras (i en tidning, på internet etc.).   

 Det andra kravet rör kartans projektion. Det är viktigt att ha kunskap om hur 

olika projektioner kan förändra en kartas utseende och attribut och vilken 

projektion som därmed passar kartans syfte.  

 Det tredje kravet handlar om huruvida den data som används kan framställas på 

ett bra sätt. Med andra ord om informationen kan generaliseras väl på den skala 

som kartan ritas i. Om informationen är för detaljerad riskerar kartan att de 

plottrig ut. Är datan istället för generell kan detta innebära att figurer inte får den 

form de borde ha. 

 Det fjärde kravet är att se över de symboler som används. Kartsymboler bör 

antingen vara redan kända för de personer som förväntas läsa kartan eller så 

tydliga att de bör kunna förstås ändå. I vilket fall som helst måste en bra 

förklaring av symboler inkluderas. Om kartbilden innehåller många symboler är 

det även viktigt att tänka på att symbolerna så smidigt som möjligt ska kunna 

skiljas från varandra.  

 Det femte kravet handlar om att matcha symboler med den data som används. 

Om datan visar ett fenomen men i varierande storlek/intensitet, till exempel 

vattennivåer, bör dessa förändringar gestaltas genom färgkoder där högre 

världen får en mörkare färg och mindre världen får en ljusare färg. Om datan 

istället visar geografisk fördelning av olika attribut, till exempel typer av 

vegetation, bör de olika kategorierna symboliseras olika för att skilja kategorier 

åt.   

 Det sjätte kravet rör matchande av text och attribut. Större text bör bara 

inkluderas om den namnger till exempel en stad med högt antal invånare. Ett 

annat exempel är att blå text bör vara knutet till vatten. Textstorlek bör inte 

göras större i syfte att fylla ut kartbilden.  
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 Det sjunde kravet är att organisera markytor om kartan ämnar visa något på en 

bestämd del av den yta som visas. Om en karta ska visa en viss stadsdel i 

Stockholm kommer förmodligen även vissa kringliggande områden att finnas 

med i kartan till en början. Här kan kartframställaren antingen välja att ta bort 

”bakgrunden”, alltså de delar som inte är viktiga att visa men ändå ligger så nära 

det berörda området att de i råmaterialet syns på kartan. Det går även att göra 

kringliggande områden ljusare, lägga in en markant gräns runt det berörda 

området eller lägga in fler detaljer för att dra läsarens fokus till denna del.  

 Det åttonde kravet handlar om att ha en god visuell hierarki av de olika lager 

som finns i en kartbild. Detta innebär dels att till exempel linjer som 

symboliserar vägar bör vara olika tjocka beroende på hur stor vägen är. 

Beroende på vad kartan ska visa kanske även lager som visar vegetation bör 

ligga relativt högt upp för att synas ordentligt, eller lager som visar gränser 

mellan områden om detta är vad kartan avser synliggöra.  

 Det nionde kravet är att se över kartan och fundera över om det finns 

information som behöver läggas till. Finns ovanliga områden eller attribut på 

kartan som inte kan förutsättas förstås av läsaren bör de förklaras tydligt. Detta 

är även det steg då teckenförklaring, skalstreck, norrpil eller titel kan infogas. 

 Det tionde och sista kravet, kanske viktigt inom många områden, är att be någon 

annan titta på kartan. Det är inte säkert att allt är så glasklart som det kan verka 

under framställandet. Kartografen bör vara medveten om att vissa fel kan vara 

svåra att upptäcka när denne arbetar med ett material så intensivt och ibland 

under lång tid (Buckley & Field 2011). 

 

eSpatial är även de en leverantör av geografiska informationssystem. Liksom ESRI 

finns på eSpatials hemsida även de en lista över hur en bra karta kan göras bättre 

skriven av medarbetaren Niamh O Dohrety. Denna lista har ett flertal likheter med den 

publicerad av Esri. eSpatials tar upp att fokus bör dras till de relevanta delarna av kartan 

direkt, de färger som används är väl genomtänka och inte slumpmässigt utvalda, att 

kartan bör dela upp relevanta områden på ett tydligt sätt samt att den förmedlar mycket 

relevant information (O Dohrety 2014).         
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3. Analys 

Att döma av det material som bearbetats i den empiriska delen av denna studie finns det 

en mängd fallgropar att akta sig för vid kartframställning. Förutom återkommande 

ställningstaganden om vad som ska tas med eller tas bort ska även de attribut som 

visualiseras framställas så tydligt som möjligt, och dessutom kunna särskiljas från andra 

liknande attribut. Även om vi lämnar det grafiska åsido finns andra led i processen där 

fel kan göras. Det kan till exempel bero på tekniska problem vid datainsamling eller 

felaktiga uppgifter från utomstående källor.  

Den rad ställningstaganden och avvägningar som krävs i framställningsprocessen skapar 

även möjligheter att manipulera geografisk information. Oavsett om upphovspersonen 

till en karta haft för avsikt att skapa en så korrekt avbild av en fysisk plats som möjligt 

eller att väcka känslor hos betraktaren så har personen bearbetat materialet. 

Komplexiteten ligger delvis i att avgöra vilken bearbetning som är mer ”rätt”. 

I detta kapitel följer diskuterande exempel på geografisk information i geopolitiska 

konflikter samt analys av kartbilder med hjälp av det material som presenterats i 

föregående kapitel.  

3.1 Diskuterande exempel: geografisk information i geopolitiska konflikter 

Google 

Charlie Hale har som nämnt (se sida 24) diskuterat komplexiteten i att kartera 

geopolitiska objekt. Information om gränser eller liknande attribut är inte bara många 

gånger osynliga, de kan dessutom förändras snabbt.  

Costa Rica hävdar att Nicaraguas intåg på Costa Ricas territorium på ön Isla Calero 

under 2010 orsakade skada på miljö i området, som är ett naturreservat, då trupperna 

började dränera en bit av den drygt tre mil av San Juan floden. Genom dräneringen av 

floden påverkades både den marina miljön och naturen i anslutning till floden. Costa 

Rica skickade en trupp brandmän till den norra delen av Isla Calero för att försöka 

skydda miljön och återställa de skador som skett. San Juan floden utgör en naturlig 

gräns mellan de två länderna, men ön Isla Calero har länge varit mål för konflikter från 

och till sedan 150 år tillbaka. Efter händelserna år 2010 gick dispyten så långt som till 

Organisationen för Amerikanska stater (OAS) som försökte tvinga bort de 

Nicaraguanska trupperna från ön (Mckenzie 2011). Detta misslyckades dock och 

ärendet gick därefter till den internationella domstolen i Haag. Under tiden har 

Nicaragua hunnit ta fram en ny karta över nationen som innefattar ön Isla Calero på 

Nicaraguas sida av gränsen. År 2013 beslutades dock att Nicaragua skulle blir tvungna 

att dra tillbaka sina styrkor från ön (Lara 2013).  

Google Maps bemöter kritiken om denna felaktiga gränsdragning med att de fått 

oriktiga uppgifter från det Amerikanska utrikesdepartementet. Företaget påpekar även 
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att deras tjänster inte är ämnade att användas som underlag för dessa typer av ändamål, 

utan främst ska användas för navigering (Mckenzie 2011).  

Även om konflikten på Isla Calera som nämnt pågått under lång tid gav ett så simpelt 

misstag från Googles och/eller Amerikanska utrikesdepartementets sida upphov till en 

tre år lång rättslig process. Händelsen kan ses som ett exempel på hur hög tilltro som 

kan finnas till kvalitet och tillförlitlighet i geografisk information, samt hur många olika 

aktörer som är inblandade i processen.    

Ett liknande misstag skedde under 2011 när en del av gränsen mellan Tyskland och 

Nederländerna flyttades i tjänsten Google Maps. Misstaget ledde till att den tyska 

hamnen i viken Dollart plötsligt hamnade på den nederländskt territorium. Även denna 

gräns har varit mål för dispyter och konflikter mellan de två berörda länderna, dock för 

lång tid sedan (BBC 2011).    

Sovjetunionen  

År 1988 gick, Viktor R. Yashchenko, Sovjetunionens då ansvarige kartograf ut med ett 

erkännande om att Sovjetunionens officiella kartor innehållit medvetna fel under femtio 

år. Det handlar om floder som bytt plats och felaktiga gränsdragningar medan de 

korrekta kartorna varit stämplade som statligt konfidentiella. Yashchenko menar att 

manipuleringen kunde vara så omfattande att det ibland bara var markkonturerna av en 

stad som faktiskt stämde överens med den fysiska platsen.  

Manipuleringen av kartorna skedde i syfte att skydda Sovjetunionen från olika typer av 

anfall.  Men detta ledde även till att kartorna inte kunde användas för att orientera sig på 

vissa platser och att människor hade svårt att känna igen sina områden. Manipuleringen 

av Sovjetunionens kartor fortsatte långt efter att flygfoton blivit vanligare, vilket alltså 

möjliggjorde för andra länder att skapa egna, mer korrekta kartor över Sovjetiska 

områden (Keller 1988).      

Den typ av manipulering som skedde i Sovjetunionen har ingen klar koppling till de 

fyra kategorier som definierats tidigare i detta kapitel. Visst går det att diskutera 

generalisering och visualisering, men denna manipulation skedde på ett så oraffinerat 

sätt som genom är direkt och aktiv förflyttning av kartattribut. Dessutom upphörde 

manipuleringen inte när nya metoder som flygfoton avslöjar felen. 

Informationsmanipulering som tas upp i teoridelen av detta arbete diskuterar dock 

denna typ av äldre manipulering där attribut tas bort eller läggs till utan större hänsyn 

till att slutresultatet kan vara relativt enkelt att syna som manipulerat (MacDonald 2006, 

s 3f).  

Fallet med Rysslands manipulering kan ses som ett exempel på hur de människor som 

besitter expertmakt kan välja hur information ska presenteras och vilken information 

som ska presenteras. Som Foucault uttryckte, i likhet med dagordningsteorins 

elitgrupper, kan en definition av makt vara att en eller ett par personer har möjlighet och 

förmåga att förmedla just den information dessa personer vill ska nå ut. Att de 
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människor som hade makten över Rysslands officiella geografiska information såg en 

hotbild mot nationen gjorde att de också kunde välja manipulering av information som 

ett sätt att skapa trygghet. Manipuleringen av information kan ha bedömts som ett 

rationellt sätt att hantera den hotbild som föranledde utvecklingen (Thurén 2007, s 84). 

3.2 Analys av kartbilder 

Genom denna del av analysen undersöks kartbilder med avstamp i den litteratur som 

presenterats i empiridelen. Nedan presenteras fyra kategorier som varit återkommande i 

litteraturen, i flera fall både i texter som behandlat generella riktlinjer för 

kartframställning (Granath & Elg, ESRI, Brodersen) samt litteratur som behandlat 

förvrängnigna av geografisk information (Muehlenhaus, Wood 1996).  I de listor från 

ESRI respektive Muehlenhaus som återges i empiridelen tas alla fyra kategorier upp 

från båda författare. Dessa kategorier kommer här att ägnas störst uppmärksamhet. 

Detta för att operationalisera källmaterialet och skapa en solid samt sammanhängande 

grund för analys av geografiskt material. Dessa kategorier ger möjlighet att ytterligare 

dekonstruera det material som undersöks, vilket är ett centralt tillvägagångssätt inom 

diskursanalys.   

Kategorier 

 God generalisering  

 Visuell hierarki  

 Visualisering 

 Användning av symboler  

För att underlätta vidare analys krävs specificering av vad dessa fyra områden 

egentligen praktiskt innebär vid kartframställning.  

I generaliseringsprocessen beslutar kartframställaren om vilka attribut som ska tas med 

och vilka som ska väljas bort. Generalisering innebär många gånger en balansgång då 

de attribut som väljs bort inte ska ”saknas” i den mån att kartan blir svår att orientera sig 

på. Generaliseringsprocessen är det kritiska stadiet då en stor del av kartans 

kommunikativa värde avgörs (Brodersen 2002, s 50).  

Dåligt generaliserad geografisk information kan inte bara vara svårförstådd, den kan 

även förmedla helt fel bild av verkligheten då det kan innebära att kartan inte stämmer 

överens med det fysiska området. Övriga tre områden kan motiveras att falla in under 

generaliseringskategorin likväl som visuell hierarki och visualisering kan överlappa 

varandra. Jag väljer dock här att försöka ta upp och förklara dessa områden var för sig 

för att kunna undersöka dem närmare. Därmed definieras generalisering främst som det 

stadie då val av vilken information som ska finnas med och vilken som ska väljas bort 

görs. Det är i generaliseringsprocessen relativt lätt att förvirra och förställa, vilket 

många gånger beror på att man vill få in för mycket information i karta. 

Generaliseringen bör även anpassas efter kartans storlek. Beroende på i vilket skala 
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kartan ska presenteras blir det även lämpligt att ta med olika mängder information 

(Granath & Elg 2006, s 125f).   

 

 

   

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1 Generalisering. Fanny Hedberg 

Vissa regler inom visuell hierarki kanske kan tänkas självklara; ett lager som tenderar 

täcka över andra attribut bör placeras i bakgrunden av kartbilden, tjockare linjer bör 

placeras under tunnare linjer etc. Attribut som för kartans ändamål är särskilt viktiga bör 

vara enkla att urskilja. Genom att inte ta hänsyn till visuell hierarki kan kartbilden bli 

ologisk och förmedla en förvrängd bild av det geografiska området. Att kasta om den 

visuella hierarkin kan användas för att aktivt förvirra läsaren och få denne att se vad 

kartframställaren själv väljer att framhäva (Buckley & Field 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.2 Visuell Hierarki. Fanny Hedberg 

God visualisering handlar till stor del om att göra det så lätt som möjligt för läsaren att 

urskilja olika attribut på en karta. Detta kan göras med hjälp av till exempel färgval där 

olika värden/områden inte ska representeras av alltför snarlika färger, väglinjer ska inte 
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ritas för tjocka eller vara för lika kommungränser eller andra linjeattribut etc. God 

visualisering handlar även om att inte låta vissa attribut ta onödigt stor plats eller vara 

alltför framstående om det inte fyller någon funktion (Muehlenhaus 2013, s 406)  

 

 

 

 

        

 

 

 

Figur 3.2.3 Visualisering. Fanny Hedberg   

God användning av symboler innebär att använda logiska och tydliga symboler som 

antingen redan är kända för läsaren eller som läsaren bör kunna förstå ändå. Detta är 

inte ett arbete med ett självklart facit, beroende på vem som tittat på symbolerna kan de 

associeras olika, men vissa standardiserade symboler som de för kyrkor eller badplatser 

bör användas. Målet är, om så möjligt, att läsaren ska kunna förstå symbolerna utan att 

behöva titta på teckenförklaringen (Granath & Elg 2006, s 81).         

 Figur 3.2.4 Användning av symboler. Fanny Hedberg  

De fel som görs inom detta område är delvis samma som inom god visualisering. Då 

kan till exempel samma symboler men med samma eller alltför snarlika färger 

användas, vilket inte ger läsaren tillräckligt goda möjligheter att urskilja skillnader 

mellan kategorier och attribut. Även inom användning av symboler gäller ju mindre 
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information desto bättre. Symbolerna måste vara tydliga och inte bestå av för många 

streck och färger (Granath & Elg 2006, s 81). 

Det är alltså dessa fyra kategorier som främst ligger till grund för den analys av 

kartbilderna som följer. Dock lyfts även andra aspekter från litteraturen in i fall där de 

kan innebära ett bättre förklaringsvärde.  

Diskuterande exempel: Obamas big game 

Figur 3.2.5”Obama´s big game” (Caracciolo 2009)  

Heartland är en webbtidning inom området geopolitisk analys och debatt. Tidningen 

hävdar sig vara politiskt obundna med målet att skapa diskussion kring geopolitiska 

konflikter i framförallt Europa, Asien och Amerika. Kartan nedan är hämtad från en 

artikel om konflikterna i mellanöstern efter USAs intåg i området (Caracciolo 2009).    

Generaliseringen av data i denna kartbild kan ifrågasättas då väldigt mycket 

information presenteras i samma kartbild. Artikeln som kartan publiceras tillsammans 

med förmedlar dock en bild av den aktuella konflikten som rörig och svårförstådd, ett 

intryck som personen som skapat kartan också kan tänkas vilja förmedla. Förutom att 

kartan i sig är svår att förstå saknas information om till exempel vad som gör att 

Etiopien faller in i kategorin ”Likely failed states”. Kartan tenderar väcka många frågor 

och subjektiva tolkningar istället för att ge lättbegriplig information.  
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Kartans visuella hierarki blir även lidande på grund av dålig generalisering. Med allt för 

mycket information som inte på ett naturligt sätt kan rangordnas blir bilden plottrig och 

attributen tävlar med varandra om att vara mest framstående. Kartans visualisering när 

det kommer till färgval förmedlar med röd och orange färgskala en bild av fara. Att 

dessutom välja en blå nyans för ”icke-arabiska regionala krafter” gör att dessa länder 

tenderar smälta in i havet runt om, vilket i sin tur gör de röda och orangea områdena 

ännu mer framträdande. Detta går även in i punkt nummer åtta i Muehlenhaus lista som 

beskriver hur extrema kontraster kan användas för att framhäva vissa geografiska 

områden.  

Förutom att denna karta exemplifierar Muehlenhaus påpekande om att data i 

övertygande kartor ofta befinner sig på nominal skalnivå (vilket innebär att datan inte 

kan rangordnas) ger den även exempel på den andra punkten i Muehlenhaus lista. Skulle 

informationen i denna kartbild delas upp och visas på två eller fler kartbilder skulle 

helhetsintrycket kanske förändras. Kartans spretiga layout förstärks genom en färgglad 

logga och två olika teckenförklaringar. Även detta återfinns som punkt nummer tre på 

Muehlenhaus lista. Något positivt som kan sägas om användningen av symboler i 

kartbilden är att kärnkraftssymboler samt hamnsymboler är logiska och kan gå att förstå 

utan att titta på teckenförklaringen. Men i övrig är även symbolerna i sig för detaljerade, 

vilket bidrar till det röriga intrycket som kartbilden ger.   

Eget exempel: att manipulera med färger 

Kartorna nedan är framställds i syfte att prova hur samma fenomen på samma plats kan 

framställas på olika sätt, enbart genom att ändra färger i kartbilden.  

 

Figur 3.2.6 & 3.2.7. Fanny Hedberg 
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I empiridelen av detta arbete återges bland annat aktören eSpatials påpekande om hur 

färgval bör vara väl genomtänkta och inte slumpmässigt utvalda. Båda kartorna ovan 

visar Hässleholm och har samma skala. De innehåller även bufferzoner om 500 meter 

från 3 punkter i Hässleholm stad. Punkterna är påhittade platser för någon form av 

olycka som påverkar närområdet inom 500 meter runt omkring olycksplatsen.   

Diskuterande exempel: Region Skåne 

Kartan nedan är publicerad av region Skåne och syftar till att visa vårdcentralområden 

år 2006 med detaljbilder över Malmö och Helsingborg. Trots sparsam användning av 

färger och attribut är generaliseringen problematiskt på grund av att texten i många fall 

ligger i täta kluster och dessutom inte löper inte åt samma håll.  

Figur 3.2.8 ”Vårdcentralsområden, 2006” (Region Skåne 2006) 

Genom att presentera informationen på flera kartbilder, förstora detaljbilderna eller ta 

bort vissa av ortsnamnen hade kartans kommunikativa förmåga kanske förbättrats.   

Att i detaljbilderna både använda namn på stadsdelar och välja att ta med gränser 

innebär att visualisera samma information på två sätt i samma kartbild. Som nämnt är 

ett problem inom generalisering att välja vilken information som ska tas med i en 

kartbild utan att den information som väjs bort ska saknas. Denna karta ger istället ett 

exempel på hur för mycket information kan störa läsandet av kartan.     
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Den visuella hierarkin likväl som den generella visualiseringen blir lidande då det 

saknas balans mellan text och linjer. Även kvadraterna runt Malmö och Helsingborg 

visualiseras med samma färg som kommungränserna. Det hela försvårar särskiljande de 

olika detaljerna. Vissa av textinslagen i kartan är inte helt nödvändiga eller skiljer sig 

från de övriga, till exempel ”centrum” i kvadraten runt Helsingborg i nordvästra Skåne. 

Granath och Elg diskuterar som nämnt i empiridelen av detta arbete vikten av att snabbt 

på läsaren av en kartbild att förstå vad bilden vill säga. Detta för att människor snabbt 

tenderar ta in ett första intryck av bilder som sedan kan vara svårt att släppa (Granath 

och Elg 2006, s 43) 

Figur 3.2.9 ”Antal in-& utpendlare till/från Hanaskog tätort 2003” (Region Skåne 

2003) 

Kartan över in- och utpendlare i Hanaskogs tätort ämnar visa pendlingsmönster genom 

att dela in data i olika kategorier och visualisera olika värden med ett färgschema. Dock 

är figurerna (pixlarna) som används för små för att läsaren ska kunna avgöra vilken färg 

som är vilken, ett problem som blir större av att så många kategorier med olika färger 

används. En parantes är även att färgschemat från grönt till klarrött skulle kunna bytas 

ut mot en annan färgskala från ljust till mörkt som inte kan förknippas med med fara. 

Den klarröda färgen är vanligen använt för höga värden, men är även förknippat med 

något negativt eller alarmerande medan andra mörka nyanser på ett mindre dramatiskt 

sätt kan beskriva höga värden (Granath & Elg 2006, s 87).    

Ett översiktligt budskap av kartbilden når dock fram, att det år 2003 fanns fler 

inpendlare till tätorten än utpendlare. Vid närmare titt på kartan syns även att pixlarna är 
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placerade under det lager som visar sjöar. I flera fall går alltså de linjer som utgör 

vattendragens ytterkanter över pixlarna vilka bör vara det mest centrala i kartbilden och 

därmed ligga överst i den visuella hierarkin.  

Generaliseringen är god i det att kartframställaren valt att minimera informationen på 

kartan till det mest nödvändiga. Att kartan över pendlingsmönster i Hanaskog ser ut 

som den gör kan bero på att kartframställaren strävat mot en uniformitet. 

Skåneregionens kartbild över befolkningsdensitet i Skåne har samma utformande som 

Hanaskogs pendlingskarta.  Dock gör sig utformning bättre och tydligare när en större 

mängd data används. Detta eftersom kluster av pixlar bildas och förstärker varandra, 

vilket gör det lättare att få en generell överblick. Tanken att låta kartorna likna varandra 

kan i grunden vara bra eftersom läsaren kan titta på flera kartbilder och redan vara 

bekant med hur de ska läsas. Dock kan en anpassning behöva ske i fall när den 

ursprungliga visualiseringen inte gör informationen tillräckligt tydlig.    

I jämförande syfte presenteras kartan nedan som ett bättre exempel på hur information 

kan visualiseras med hjälp av en koropletkarta.  

Figur 3.2.10 ”Procentuell prisökning för småhus 1981-2008 per kommun” (Region 

Skåne 2008) 

Kartframställaren har här valt ett relativt neutralt färgspektra som inte riskerar väcka 

samma känslor hos läsaren som vid klarröda färger. Antalet kategorier och därmed 

färger är inte onödigt stort vilket ger en tydlig visualisering. Vidare finns en tydlig 

skillnad mellan kommungränser och regiongränsen. Kommunnamnen är inkluderade 
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men är skrivna i en storlek som inte täcker onödigt mycket av kartbilden (hade till 

exempel kommuncentrum angetts hade bilden inte varit lika lättöverskådlig). 

Bakgrundsfärgerna är nedtonade så att just Skåneregionen framstår vid första anblick. 

Informationen är här helt enkelt presenterad i lagom storlek och form utan störande eller 

för många symboler och färger. 
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4. Slutsats 

 Vad i framställningsprocessen kan resultera i felaktig eller missvisande 

geografisk information? 

I denna studie har fyra kategorier identifierats som speciellt återkommande i 

litteraturen: generalisering, visualisering, visuell hierarki och användning av symboler. 

Enligt studiens litterära underlag är dessa fyra moment relativt enkla och vanliga att 

använda för att anpassa geografisk information efter olika mål eller budskap. Värt att 

påpeka är dock att geografisk information alltid anpassas efter vad den ska användas till 

och vem som ska använda den. Teorin om informationsmanipulering beskriver hur vi, 

oavsett om vi sysslar med fotografering eller att skriva nyhetsartiklar, aldrig kan fånga 

verkligheten precis så som den är.                                                                         

Kartframställning är många gången är en balansgång. Enligt litteraturen ska 

framställaren å ena sidan ha klart för sig vad en kartbild ska berätta för att resultatet ska 

bli så bra som möjligt. Dock framkommer även att det i fall av manipulation av kartor 

också handlar om att tidigt bestämma vad läsaren ska se. Den fina linjen mellan tydlig 

information och övertygande information kan spä på komplexiteten rörande tillförlitlig 

geografisk information.  

Analysdelen av denna studie där de fyra olika kategorierna testas mot kartmaterial 

bekräftar egentligen bara att dessa kan användas för att förställa eller förvirra geografisk 

information. Det går inte att dra några klara slutsatser om att det nödvändigtvis är just 

dessa fyra kategorier som ställer till det. För att dra vidare slutsatser om huruvida det 

oftast är dessa kategorier som används för att förställa geografisk information skulle ett 

avsevärt mycket större underlag behöva samlas in. En tanke om de fyra kategorier som 

uppkommit under arbetets gång är att samtliga kategorier väldigt breda, vilket kan bidra 

till att de har förklaringsvärde i så många olika fall.      

Av fallen med Isla Calero tydliggörs att felaktig geografisk information kan vara 

resultat av felaktiga källor. Google maps hävdar som nämnt att den oriktiga 

gränsdragningen mellan Costa Rica och Nicaragua skedde på grund av felaktiga 

uppgifter som lämnats av det Amerikanska utrikesdepartementet.   

Esris lista som diskuterats i detta arbete presenteras som en hjälp för att skapa bra 

geografisk information. Muehlenhaus fokuserar istället på hur geografisk information 

kan manipuleras för att skapa så kallade övertygande kartor i syfte att förmedla en viss 

bild av verkligheten. Jämförelsen av listorna tyder på att riktlinjer för god 

kartframställning och riktlinjer för icke-övertygande kartframställning på flera punkter 

går in i varandra.  

De frågeställningar som ämnats besvaras i detta arbete visade sig vara för omfattande 

för att ge svar på genom endast genom denna studie. Förhoppningsvis kan dock de 

resultat som framkommit fungera för att belysa att det finns en problematik med 

missvisande geografisk information och att denna är värd att undersöka.   
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 Vilka konsekvenser kan spridning av felaktig eller missvisande geografisk 

information få? Varför? 

De exempel som tagits upp i detta arbete visar att det finns risk att felaktig geografisk 

information kan spela en roll i geopolitiska konflikter. Enligt dagordningsteori har 

personen som står bakom informationsspridning valet att presentera den som positiv, 

negativ eller neutral. Exempel på detta kan ses i kartor som ”Obamas big game” (se sida 

35) eller min egen exemplifiering av manipulering med färger (se sida 36). 

Dagordningsteorin hävdar även att beroende på hur information presenteras och hur 

frekvent människor tar del av den finns möjligheter att den på olika sätt kan påverka 

människors uppfattningar.   

Varför kartor kan utlösa eller användas i geopolitiska konflikter beror på en rad olika 

faktorer. Dessa typer av konflikter bottnar inte sällan i dispyter om landsgränser, makt 

och inte minst resurser vilket i sin tur leder till att konflikterna kan påverka stora 

grupper människor. Genom att använda geografisk information finns möjligheter att 

presentera lättbegriplig information och att nå ut med ett budskap till en stor mängd 

människor. Dessutom finns möjligheter att anspela på känslomässiga band genom att 

visuellt presentera människors närområde tillsammans med eventuella hot eller 

förändringar. Geografisk information tenderar dessutom att ses som mer tillförlitlig än 

vissa andra informationskällor. Därigenom finns risk att felaktig geografisk information 

inte granskas i samma utsträckning som den ibland borde (Monmonier 1996, s 1).   

Kartframställaren har givetvis ett stor ansvar att presentera korrekt och hanterbar 

information, men även ansvar hos personen som läser kartan kan diskuteras. 

Kartframställaren kan enligt mig själv inte hållas ansvarig för felaktig användning av 

den geografiska informationen om denne varit tydlig med vad kartans tänka 

användningsområde är. Det finns med andra ord en gräns för hur mycket ansvar vi kan 

lägga på personen som presenterar data, efter det gäller sunt förnuft och var individs 

eget ansvar att använda informationen.  

Vissa av kartor som diskuteras i analysdelen (se t ex region Skåne) kan enligt mig själv 

inte ses som produkter av medveten manipulering av data. Dock kvarstår frågan om vad 

dessa kartbilders funktion är om de inte tydligt visar vad de ämnar visa. Den tid och de 

resurser som läggs ner på att framställa kartbilder går till spillo när kartbilderna i 

slutändan mest ger ett förvirrat intryck och får läsaren att istället söka informationen på 

annat sätt. Vissa typer av information gör sig bättre genom att presenteras som ren 

statistik i tabellform istället för i en dålig geografisk visualisering.   

Vidare forskning    

Denna studie skulle kunna byggas på med vidare forskning. Ur ett svenskt perspektiv 

skulle konsekvenser av otydlig kommunikation med kartor kunna undersökas. Detta 

skulle kräva ett underlag som synliggör allmänhetens uppfattningar och förståelse för 

den geografiska information som avses. Vidare skulle även intervjuer kunna utföras 

med personer som i olika skeden är ansvariga inom kartframställning. Detta skulle 
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kunna ge en bild av till exempel interna riktlinjers och resursfaktorers eventuella roll i 

frågan.   

Att genomföra intervjuer med användare av geografisk information skulle enligt mig 

även vara önskvärt i andra syften. Detta för att försöka söka svar på frågor som inte helt 

kunnat besvaras i denna studie. Till exempel: legitimeras dålig statistik genom att den 

presenteras via ett informationssätt som har en relativt hög trovärdighet? Finns det med 

andra ord risk för att statistiken åker snålskjuts på kartornas seriösare rykte?  För att 

undersöka denna typ av frågor krävs förslagsvis ett underlag av kartbilder och en grupp 

människor med olika erfarenheter av geografisk information.   

Avslutande kommentarer 

Den kritik som ges till framställning och förmedlande av geografisk information i detta 

arbete bör även ses i relation till vilken information som presenteras i kartbilderna. Viss 

information är enklare att visualisera tydligt på kartbilder medan annan information 

innebär större utmaning. Att till exempel visualisera geografiska rörelsemönster på en 

stillbild innebär mer jobb och komplex information än att visualisera statisk data.  

Även om de problematiska delarna av demokratisering av geografisk 

informationsbehandling lyfts i denna uppsats är denna utveckling enligt mig själv till 

stor del positiv. Genom att fler människor får möjlighet att påverka geografisk 

information lyfts även produkter som är enklare och mer användarvänliga. Det finns 

stora möjligheter inom geografisk information och ett större antal användare kan även 

hjälpa till att föra utvecklingen framåt.  

Kartor kan vara så informativa och enkla att förstå, men krånglas ibland till så mycket 

att de nästan är omöjligt att identifiera det primära syftet med framställandet av kartan, 

om ett sådant syfte ens funnits. Med grund i detta ser jag en funktion av vissa 

standardiserade riktlinjer för kartframställning, samt även att denna information sprids 

utanför de kartografiska kretsarna för att läsare av geografiskt material lättare ska kunna 

bedöma dess kvalitet. Det är dock både svårt och icke önskvärt att ignorera 

kartframställningens kreativa process (Granath & Elg 2006, s 14f). Det ligger en 

utmaning i att definiera konkreta riktlinjer inom kartframställning som inte försvårar det 

kreativa skapandet. 
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