
Janusansikte 

Forskningen vid institutionen i Lund bär janusansikte. Den blickar sedan 1950-talet åt två håll, ett förhållande 
som i hög grad berikat dess innehåll. Åt ena hållet finner vi grundforskning som i första hand har till syfte att 
utveckla och förnya ämnesspecifika teorier och metodik. Åt det andra finns tillämpningar av praktisk betydelse 
inom samhällsplanering och regional politik. Ämnets positiva utveckling kan ses som ett resultat av ett 
växelspel mellan dessa riktningar. 

Den teoretiska förnyelsen och metodutvecklingen inom den s.k. Lundaskolan har väckt stort internationellt 
intresse och tidvis gjort Lund till en vallfärdsort för utländska forskare och lett till omfattande internationellt 
forskningssamarbete. Tillämpningarna har uppfattats som samhällsnyttiga, tillfört resurser och skapat en 
betydande arbetsmarknad inom offentlig förvaltning och näringsliv. 

De aktuella samhällsfrågor som lämpat sig särskilt väl för geograferna att tackla har gällt landsbygdens 
avfolkning och städernas tillväxt, processer som går under benämningen urbanisering. Frågorna har gällt 
lokaliseringsförändringar inom industri, serviceverksamheter och administration. De har gällt markanvändning, 
miljöfrågor och resurshushållning, såväl i Sverige som på andra håll i världen. De har gällt nya förutsättningar 
för transporter och kommunikationer. 

Bland de teorier som kan sägas ha visat särskild genomslagskraft kan nämnas ”migrationsteori”, 
”lokaliseringsteori”, ”centralortsteori”, ”innovationsteori”, ”interaktionsteori” och det speciella synsätt som 
utvecklats inom den s.k. ”tidsgeografin”. Av speciellt geografiskt intresse är kartografi och sådana statistiska 
metoder som går under benämningen ”korologi”. Som exempel kan nämnas ”koordinatmetoden” baserad på 
koordinatsatta fastighetsdata, till vilka såväl befolkningsdata som ekonomi och miljöuppgifter kan knytas. Den 
just nu aktuella metodiken kallas GIS (Geografiska informationssystem). 

Mot bakgrund av denna rika kunskapstradition har en rad nya teoretiska ansatser prövats under senare år. 
Samtidigt förändras världen omkring oss i en takt som saknar motstycke i historien. Ny teknik, ändrade politiska 
förhållanden, ökad rörlighet för varor, kapital, människor, tjänster och idéer har drastiskt ändrat förhållanden på 
arbetsmarknaden, människors sociala levnadsvillkor och vår markanvändning. Det är därför naturligt att 
problemuppfattningarna inom forskningen delvis ändrat karaktär. Forskarnas blickar har också i vissa fall riktats 
mot nya områden på kartan. 

Globalisering och ändrade geopolitiska förhållanden medför nya utmaningar för den forskning som ägnas 
problem i det vi kallar den Globala södern eller tredje världen. I Lund ägnas i detta sammanhang Sydostasien, 
Afrika och Sydamerika för närvarande särskilt intresse. Med den omvandlingsprocess som symboliskt inleddes 
med Berlinmurens fall 1989 och EU:s utveckling blev Europas nya politiska och ekonomiska geografi aktuella. 
Från lundensisk horisont har särskilt Östersjöområdet och utvecklingen kring Öresund hamnat i blickfånget. 

Det kan synas vara en paradox, mot bakgrund av antydda globaliseringstendenser, att begränsade lokala och 
regionala miljöer tilldrar sig ett förnyat intresse i just nu pågående forskning. Den internationella konkurrensen, 
inte bara mellan stater utan också mellan regionala miljöer och platser, uppfattas som viktiga för en förståelse av 
aktuella geografiska förändringsförlopp. Forskningen har kunnat visa att det finns en rad lokalt bundna 
mänskliga, sociala och institutionella resurser som är av störst vikt i den kunskapsbaserade ekonomi som nu 
växer fram.  

Institutionen är idag en modern forskningsframgångsrik institution och den erhöll mycket goda omdömen i 
universitetets interna forskningsutvärdering (RQ08). Både forsknings- och utbildningsmässigt ligger den bland 
de högst rankade områdena vid universitetet och är bl.a. värd för flera framgångsrika nationella och 
internationella forsknings- och utbildningsprogram. Totalt arbetar för närvarande ca 60 personer i olika 
befattningar vid institutionen. 
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