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Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet bedriver 
framstående forskning och utbildning i samhällets tjänst. 
 
Forskning vid institutionen står fri i förhållande till staten, näringslivet och olika 
särintressen, och granskas av vetenskapssamhället i olika led, från projektbeskrivningar 
och ansökningar till publicering. Dessa två fundament i det som kallats 
’vetenskapsrepubliken’,1 tillsammans med en stark internationell profilering och 
strategiska satsningar, säkerställer en forskningsmiljö på högsta internationella nivå. 
 
Utbildning vid institutionen är genomgående forskningsbaserad, med kritiskt tänkande 
och etiskt/moraliskt ansvar som ledstjärnor. Studerande behandlas som medlemmar i ett 
lärdomssamfund, snarare än som kunder. Fältkurser och exkursioner utgör en 
grundläggande del av undervisning. Närkontakten och dialogen mellan studerande och 
lärare och noggrann uppföljning av kursevalueringar, tillsammans med nationellt och 
internationellt samarbete och utbyte, säkerställer en dynamisk kvalitetshöjning av 
utbildning vid institutionen. 
 
Institutionens forskning och utbildning står i samhällets tjänst framför allt genom att leva 
upp till ovanstående ambitioner. Genom att bedriva fri forskning i samarbete med och 
under granskning av det internationella forskarsamhället förser institutionen samhället 
med forskningsresultat till gagn för samhällsutveckling. Genom forskningsbaserad 
undervisning med kritiskt tänkande och moraliskt ansvar i centrum förser institutionen 
samhället med högkompetenta samhällsgeografer och omvärldsanalytiker som fyller 
viktiga funktioner inom den offentliga sektorn, det privata näringslivet, och det civila 
samhället. En del av dessa alumni utgör viktiga resurser för såväl forskning som 
utbildning vid institutionen. Institutionen eftersträvar koppling mellan grundforskning 
och tillämpad forskning genom att forskning bedrivs delvis för och med de samhällen 
som utgör forskningens studieobjekt.  
 

                                                 
1 Michael Polanyi (1962) The Republic of Science, Minerva, 1, 54-73 (reprinted 2000, Minerva, 38, 1-32). 
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Profilering 
Forskning och utbildning vid institutionen har sedan länge profilerats i tre 
ämnesområden: kulturgeografi (särskilt urban- och landskapsgeografi), ekonomisk 
geografi, och utvecklingsgeografi. Under en period fanns även en orientering mot 
miljögeografisk forskning, men den har genom personalförändringar nästan försvunnit. 
En konsekvens av forskningsbaserad undervisning är att institutionens forskningsprofil 
och undervisningsprofil är tätt sammanflätade. Diskussionerna vid institutionsdagen vid 
Kulturens Östarp 2006-10-10 utmynnade i en bred konsensus att det är strategiskt viktigt 
att vidareutveckla miljögeografi, GIS och samhällsplanering i våra utbildningar. Detta har 
konsekvenser för forskningsstrategi. De befintliga forskningsområdena är starka och skall 
utvecklas vidare. Strategiska utbildningssatsningar på miljögeografi, GIS och 
samhällsplanering bör i möjligaste mån integreras med dessa tre starka pelare och alltså 
inte ses som konkurrerande eller försvagande utan snarare kompletterande och 
förstärkande.  
 
Nya satsningsområden: Miljögeografi, GIS och samhällsplanering.  
Mål: Om fem år finns betydande inslag av miljögeografi, GIS och samhällsplanering i 
forskning och utbildning vid institutionen.  
Avsedd effekt: Detta tillsammans med ämnets nya status som examensämne i politices 
kandidatprogrammet ger potential för såväl växt som kvalitetshöjning på alla 
utbildningsnivåer.  
  
Budgetkommentar: Satsning på miljögeografi, GIS och samhällsplanering grundar sig 
dels på marknadsanpassning (här bedömer vi finns en latent efterfrågan), dels på en 
bedömning av vad som bäst kompletterar institutionens befintliga profil. Satsningarna bör 
ge positiva resultat i studenttillströmning och på sikt ökat utbildningsuppdrag (hås). 
Dessa områden står även mycket bra med avseende på potentiell forskningsfinansiering. 
Forskningsdelen i den planerade rekryteringstjänsten täcks av särskilda fakultetsmedel.   
 
 
Forskning 
 
Urbangeografi 
Urbangeografisk forskning vid institutionen fokuserar på sociala, ekonomiska och 
planeringsaspekter i nordeuropeiska städer. Särskilt frågor kring gentrifiering och 
urbanpolitik; stadsplanering och -förnyelse; relationer mellan ojämn stadsutveckling och 
socioekonomiska, etnicitets- och genusaspekter; kamp om makten över det urbana 
rummet; ’city marketing’ och städers roll i globaliseringsprocesser; risk- och 
sårbarhetshantering; och hållbar stadsutveckling har undersökts under senare år. I 
tvärvetenskapligt, nationellt och internationellt samarbete har institutionen utvecklat 
specialkunskap i städers socioekonomiska funktionssätt på olika skalnivåer och hur 
politiker och planerare agerar i stadsutvecklingssammanhang. Forskningen finansieras i 
hög grad av externa medel. Till aktuella forskningsprojekt hör studier av 
invandrarföretagande och gentrifieringsprocesser i svenska storstäder; kvinnors 
medverkan i lokalplanering i Malmö; urbant våld och rädsla i det urbana rummet; 
dystopins betydelse för samhällsplanering; stadsförnyelsepolitik i London; utländska 
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investeringar i byggd miljö och ’rumskrig’ i Köpenhamn; stadsutvecklingsbegrepp i 
Sydsverige; och social sårbarhetsanalys. Urbangeografisk forskning vid institutionen 
riktar in sig på fortsatt utveckling och konsolidering av sin position inom nämnda 
forskningsfält. Till särskilt intressanta utvecklingsområden med potential hör 
genusgeografi och stadens politiska ekologi. 
 
Landskapsforskning 
En forskningsgren som funnits och utvecklats vid institutionen under flera decennier är 
landskapsforskningen. Den spänner över ett fält från historiskt-geografiskt empiriska 
undersökningar av bebyggelse- och landskapsförändringar till en mer teoretiskt inriktad 
forskning kring landskapets sociala och kulturella betydelse. I fokus står främst det 
nordiska landskapet. Flera av de just avslutade och pågående projekten undersöker 
landskapets förändringar som en aspekt av moderniteten, så som den utvecklats efter 
1700-talet. Ett för närvarande aktivt forskningsområde är bevarande- och 
planeringsfrågor för historiska landskap, vilket studeras både empiriskt och ur ett mer 
politiskt och ideologiskt perspektiv. Forskningen finansieras huvudsakligen av externa 
anslag. Ett doktorandprojekt är knutet till Nordiska museets forskarskola. Framtida 
forskning planeras att fördjupa studiet av det samtida landskapets förändringar, bl.a i 
samarbete med arkitektur- och designforskning och även med studier av den europeiska 
landskapskonventionens betydelse för det svenska landskapet (konventionen är antagen 
av Europarådet och ratificerad av Sverige). 
 
Ekonomisk geografi 
Ekonomisk geografi är ett växande område inom ekonomisk forskning. 
Lokaliseringsteorier och optimeringsmodeller dominerade under lång tid och förankrade 
ämnet i ”mainstream economics”. Denna inriktning finns i viss mån kvar, men ämnet 
domineras numera av frågor som gäller företagens innovationsförmåga och tillväxt i olika 
ekonomiska miljöer, regioners tillväxt och tillbakagång och de ekonomiska systemens 
omvandling över tid (regional, nationellt och globalt). Ämnet har förflyttat sig från 
”mainstream economics” till institutionella och evolutionära ansatser. Ekonomisk 
geografi ses numera som ett innovativt ämne inom samhällsvetenskaperna, där det lämnar 
viktiga bidrag till debatten om exempelvis den globala ekonomiska omvandlingen och 
städers och regioners framtider. I Lund bedrivs forskningen främst inom två områden. En 
forskningsinriktning behandlar regional ekonomisk omvandling ur ett långsiktigt 
perspektiv. Av intresse är bl.a. regioners förmåga till ekonomisk förnyelse, och hur 
regionala ekonomiers framgång växlar över tid i samspel med andra regioners 
framgångar och bakslag. En annan forskningsinriktning fokuserar främst innovationers 
uppkomst och betydelse samt hur regionala miljöer kan bidra till att stimulera 
uppkomsten av innovationer. Forskningen vid institutionen bedrivs i samarbete med 
ekonomgeografer, ekonomhistoriker och innovationsforskare i nationella och 
internationella nätverk.  
 
Utvecklingsgeografi 
Utvecklingsgeografi representerar en lång forskningstradition vid institutionen som går 
tillbaka till det sena 1960-talet. Forskningsrapporter och avhandlingar inom området 
täcker forskning i stora delar av den s.k. Tredje Världen. I termer av inriktningar finns 
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dock vissa betoningar av problem relaterade till jordbruks- och landsbygdsutveckling. 
Denna orientering har över tiden kompletterats med ett ökat intresse för 
problemställningar rörande miljö- och befolkningsfrågor. Den tidiga forskningen inom 
området var relativt starkt afrikaorienterad. Över tiden har denna orientering i aktuell 
forskning kompletterats med arbeten inom sydamerikanska och asiatiska miljöer, särskilt 
i Syd- och Sydostasien. Vid sidan av individuella doktorandprojekt med inriktning 
utvecklingsproblem i Afrika, Asien och Sydamerika bedrivs aktuell forskning i 
utvecklingsgeografi inom ramen för tre större forskningsprojekt – dels ett långsiktigt 
projekt med fokus mot diversifieringsprocesser inom risjordbruket i de dominerande 
risodlingsområdena i Vietnam; dels, inom ramen för AFRINT (Africa och 
Intensification), ett projekt som undersöker drivkrafter till jordbruksintensifiering i Afrika 
söder om Sahara och dels ett tvärvetenskapligt projekt som studerar demografiska, 
sociala och miljömässiga konsekvenser av HIV/AIDS pandemin i Tanzania. 
 
 
Forskarutbildning 
I studieplanen för forskarutbildningen (antagen i oktober 2003) är utbildningens mål att 
ge fördjupade kunskaper i kulturgeografi och ekonomisk geografi och att utbilda 
självständiga och kritiska forskare med bred samhällsvetenskaplig kunskap, med 
metodologisk skicklighet och urskiljningsförmåga samt förmåga att genomföra 
forskningsprojekt. Forkarutbildningen skall fungera som en förberedelse för självständig 
verksamhet inom forskning och utbildning, såväl inom som utom den akademiska 
världen. 
 
Efter en omfattande förnyelse, revision och omstrukturering framstår forskarutbildningen 
i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet idag som en internationellt 
konkurrenskraftig utbildning på hög nivå, bl.a. genom deltagande i nationella och 
internationella forskarkurser och konferenser. Detta har skapat en god tillgång på mycket 
kvalificerade doktorander som rekryterats inom och utom landet genom internationella 
utlysningar som i hög grad finansieras med externa projektmedel. Utbildningen har 
uppgraderats genom bl.a. ökade kurskrav. Nya regler för sammanläggningsavhandlingar 
som alternativ till monografier har utformats, t.ex. har kravet på internationalisering ökat. 
Detta syns tydligt genom att doktorandernas deltagande i internationella konferenser och 
internationell publicering ökat kraftigt. 
 
Institutionen kan erbjuda kvalificerade handledare inom de flesta viktiga 
forskningsområden inom ämnet och ett omfattande internationellt kontaktnät som 
ständigt utvecklas genom närvaro på den internationella forskningsarenan och genom 
samarbete med europeiska forskningsprojekt. Forskarstuderande erbjuds en modern och 
välutrustad infrastruktur som skapar goda arbetsmöjligheter från första utbildningsdagen. 
Till det positiva hör också att färdiga doktorer har haft goda möjligheter att finna 
relevanta arbeten på regionala och nationella arbetsmarknader inom högre undervisning, 
offentlig förvaltning och olika slags privata verksamheter. Till det negativa hör en 
minskning av fakultetsmedel till forskarutbildningen, något som ökar beroendet av extern 
finansiering. Trots detta är vår strategi att hålla fast vid den positiva trenden genom: 
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• En god integration av doktorander i en aktiv forskningsmiljö av hög 
internationell standard genom deltagande i forskargrupper,  

• En ökad satsning på nationella forskarkurser och relevanta kurser på hög 
internationell nivå, 

• Deltagande i internationella konferenser och workshops,  
• Upplärande till internationell publicering, och  
• Regelbundna årliga utlysningar av doktorandtjänster. 

 
Budgetkommentar: Eftersom fakultetsmedlen till forskarutbildningen kommer att 
reduceras ytterligare kommande år, måste rekryteringen till forskarutbildningen i ännu 
högre grad baseras på extern finansiering. Detta innebär ett ökat ansvar för institutionens 
anställda att ytterligare öka ansträngningarna att skaffa externa medel. 
 
 
Grundutbildning 
 
Mastersutbildning (avancerad nivå) 
Institutionen erbjuder, dels i egen regi och dels i samarbete med andra institutioner vid 
Lunds universitet, ett brett spektra av kurser och program på masters- och magisternivå. 
Samtliga kurser och program ges på engelska med syftet att öka rekryteringsbasen för 
kvalificerade studenter inom ämnet. Institutionens målsättning är att erbjuda en 
masters/magisterexamen i samhällsgeografi av hög internationell klass som dels är 
yrkesförberedande för ett brett fält av avancerade verksamheter och dels utgör en 
kvalificerad utbildning för en fortsatt forskarutbildning.  
 
Vid utformandet av institutionens egna kursutbud och programstruktur har flexibilitet 
eftersträvats för att kurserna skall kunna ges på flera olika program samtidigt. Detta ökar 
sannolikt rekryteringsbasen och möjligheterna att ekonomiskt effektivare bedriva 
institutionens avancerade kurser. Den flexibla strukturen är också attraktiv för den 
enskilde studenten då den ger stora valmöjligheter att profilera och/eller fördjupa 
utbildningen i olika riktningar. Nedan formuleras mer konkreta strategier och åtgärder för 
institutionens masters- och magisterutbildningar.  
 
Institutions strategi är att dels ge möjlighet till en master(magister) i samhällsgeografi 
(human geography), dels att vara ett examensämne i de fakultetsgemensamma 
mastersprogrammen. I detta sammanhang ges ett antal masterskurser (i samhällsgeografi 
och GIS) som också är avsedda för studenter som inte följer något av LUs program. 
 
För att säkerställa rekryteringen till dessa program/kurser bör vi: 

• Utforma informationen på hemsidan så att program och kurser blir åtkomliga och 
sökbara – även på engelska, 

• Avsätta resurser för att delta i de fakultetesgemensamma masterskurserna, 
• Ta aktiva kontakter inom nätverken för ERASMUS/SOCRATES, och 
• Utveckla egna masterskurser genom speciellt tillsatta kursutvecklingsgrupper. 
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Det bör understrykas att osäkerhetsmomenten är många, inte minst vad gäller kursernas 
ekonomi och söktryckets styrka och karaktär, viket innebär att institution snabbt kan 
komma att behöva revidera kursutbud och programinriktningar samt ompröva 
målgrupperna för utbildningarna. 
 
Budgetkommentar: Utvecklingen av nya program och kurser kräver ordentlig tilldelning 
av timmar i personalplanen. Detta medför ökade kostnader, då det knappast ryms inom 
den personalresurs som f n är tillgänglig vid institutionen. Det kommer att krävas 
nyanställningar och/eller tillfälliga anställningar för att genomföra satsningen på den 
avancerade nivån. 
 
Grundnivå (kandidatnivå) 
Samhällsgeografi spänner över ett brett spektrum av ämnen – från studier av lokala 
kulturlandskap till globalisering. Ämnets bredd ger de studerande en god grundläggande 
omvärldskunskap som passar utmärkt att kombinera med många andra universitetsämnen. 
För arbete med t.ex. planering, omvärldsanalys, stadsutveckling, landskapsförändringar 
eller näringslivsutveckling är samhällsgeografi en utmärkt bas. För de som vill skaffa en 
speciell kompetens i konkurrensen på arbetsmarknaden finns speciella kurser i GIS 
(digitala geografiska informationssystem), som blivit ett allt vanligare redskap inom t.ex. 
planering och marknadsföring. Institutionen organiserar och samordnar utbildning i u-
landskunskap, upp till magisternivå. Kurserna är tvärvetenskapliga och har fokus på 
utvecklingsfrågor. För studerande som är speciellt intresserade av samspelet 
människa/natur ges kurser i ämnet geografi. Kurserna ges i samarbete med Institutionen 
för naturgeografi och ekosystemanalys. 
 
För den som efter kandidatexamen vill läsa vidare till en magister- eller mastersexamen 
med samhällsgeografi som huvudämne finns flera alternativ. Man kan t.ex. följa 
insitutionens eget mastersprogram eller något av fakultetens tvärvetenskapliga 
mastersprogram och då göra examensarbete vid vår institution. Båda alternativen ger 
möjligheter till individuell profilering, t.ex. genom utbytesstudier vid utländska 
universitet.   
 
Institutionens strategi är att fortsätta ge breda kurser i samhällsgeografi upp till 
kandidatnivå, dock med möjlighet till tematisk fördjupning på C-nivån. 
 
För att öka vår rekrytering av studenter till A-nivå bör vi: 

• Förbättra kursvärderingsinstrumentet och ytterligare öka kursutvecklingsarbetet 
inom de olika delkurserna, 

• Intensifiera marknadsföringen genom utökade kontakter med gymnasieskolorna i 
regionen, 

• Satsa på information till studenter på pol.kand-programmet, och 
• Undersöka möjligheten av att utveckla ett nytt program i samhällsplanering 

 
För att öka vår rekrytering till B-nivån bör vi: 

• Överväga att ändra delkursordningen på A-nivån och 
• Ge bättre information om kursen på A-nivån. 
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Budgetkommentar: grundutbildningen bär sig själv i det budgetsystem som råder. En 
viktig fråga är om resurser skall avsättas till kursutveckling på grundnivån, vilket 
kommer att medföra extra kostnader. 
 
 
Studerandemiljö 
Studerande vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi möter redan 
under första terminens studier lärare som både forskar och undervisar inom ämnets alla 
delar. Undervisningen sker i olika former med strävan att kombinera föreläsningar, 
litteraturstudier, övningar och seminarier på ett sätt som befrämjar både självständighet 
och samarbete.  
 
Ett centralt inslag i grundutbildningen är exkursioner och fältkurser. Genom att på plats 
konkretisera och problematisera undervisningens innehåll ges insikter och erfarenheter 
som är avgörande för att förstå samhällsgeografiska processer. Ett strategiskt mål under 
de kommande åren är att vidareutveckla detta inslag i undervisning så att vi kommer upp 
på en nivå som liknar den som finns i övriga Europa. Detta är en förutsättning för att 
kunna öka verksamhetens internationalisering och samarbetet med andra europeiska 
lärosäten i ”joint programmes” och olika former av utbyte. 
 
Institutionen hör inte till de största institutionerna, vilket innebär att studierna får en 
personligare prägel och att studerande lättare kommer i kontakt med forskare och de 
forskningsfrågor som samhällsgeografer arbetar med. Institutionen är inrymd i det 2003 
bildade Geocentrum på Sölvegatan, bredvid Gerdahallen och ett stenkast från UB. Vid 
Geocentrum arbetar även naturgeografer, geologer, ekologer och miljövetare. Våra 
undervisningslokaler är nyrenoverade och funktionella och ligger samlade på Sölvegatan 
10. Här finns också våra datorlab för GIS-undervisningen och ett studentrum med utrustat 
kök. Geobiblioteket på Sölvegatan 12 är ett modernt, välutrustat bibliotek med hög 
servicenivå och en attraktiv studiemiljö. 
 
Strategiska satsningar: öka inslag av exkursioner och fältkurser i våra utbildningar, och 
vidareutveckla den höga kvalitetsnivån avseende studiemiljö.  
Mål: om fem år har vi lika många exkursioner och fältkurser i våra utbildningar som vi 
hade före särskilda tilldelningar till ändamålet upphörde (1992).  
 
Budgetkommentar: Att uppnå målet förutsätter framgång med att få gehör från 
Planeringsenheten för vårt behov av särskild tilldelning för ändamålet. Etappmål kan 
dock uppnås genom strategisk omfördelning inom våra utbildningar för att öka inslag av 
exkursioner och fältkurser. 
 
 
Jämställdhet och arbetsmiljö 
Institutionens övergripande strategi är att sträva mot att uppfylla de jämställdhets- och 
arbetsmiljömål som formulerats av Regeringen, Lunds universitet och 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. I dokumenten Jämställdhetsplan 2005 och 
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Arbetsmiljöpolicy 2005 (http://www.keg.lu.se/html/styrdokument.aspx) redovisas 
konkreta åtgärder i ett kortare perspektiv (1-3 år) som syftar mot de övergripande målen 
på dessa områden. 
 
 
Omvärldsrelationer och internationalisering 
I institutionens regi ges återkommande fortbildningskurser för offentlig förvaltning och 
näringsliv. Som exempel kan nämnas NUTEK, Krisberedskapsmyndigheten, Region 
Skåne, SIDA och ett stort antal kommuner. Kurser i lokal och regional näringspolitik, 
GIS och risk- och sårbarhetshantering är områden som dominerat. Kontakter som knyts i 
samband med dessa samarbeten är värdefulla för institutionens utbildnings- och 
forskningsuppdrag. De är dessutom viktiga dörröppnare till arbetsmarknaden för 
studenter med samhällsgeografi som huvudämne. Den nära kopplingen till det omgivande 
samhället har också bidragit till att forskare och studenter sammanställer forskning och 
genomför utredningar åt myndigheter och andra organisationer. Utöver denna överföring 
av kunskap är den ekonomiska betydelsen av fortbildningskurser av detta slag stor för 
institutionen. Som strategi bör därför nya partners och samarbetsformer sökas, framförallt 
inom delar av ämnet som hittills inte varit aktiva inom detta område.  
 
Institutionen har en lång tradition av att samarbeta inom olika yrkes- och 
utbildningsprogram. Lärarutbildningen i Malmö, Service Management i Helsingborg och 
LTH är för närvarande de viktigaste samarbetspartnerna för vilka institutionen har stora 
och uppskattade kurser. Denna del av utbildningsverksamheten är lika viktigt som interna 
kurser och utbildningar. Genom att arbeta i ett nätverk med andra utbildningsinstitutioner 
stimuleras nytänkande och breddning av våra problemställningar samtidigt som 
möjligheten att exponera ämnet för fler och andra studentgrupper än de som söker sig till 
institutionens interna kurser förstärks. En strategisk målsättning bör vara att, med 
nuvarande fakultetsfinansierade utbildningsuppdrag, minst 20 procent av den totala 
utbildningsverksamheten skall ligga på externa kursuppdrag. Denna nivå är den lägsta för 
att institutionen skall kunna behålla den kritiska massa av forskare och lärare som krävs 
för en utveckling av institutionen i övrigt. Det måste prioriteras högt att vårda befintliga 
samarbeten och kontinuerligt utveckla nya. Målsättningen bör vara att ämnets alla 
inriktningar skall delta i externa utbildningsuppdrag.     
 
Undervisningen vid institutionen präglas av internationalisering. Institutionens forskare 
är välkända genom publicering, konferensdeltagande, gästföreläsningar och genom att 
arbeta i såväl nationella som internationella nätverk. Redaktionerna för två av ämnets 
mest välrenommerade tidskrifter har stark anknytning till institutionen genom 
redaktörskap. Institutionen arbetar för unga forskares tidiga publicering. Antalet kurser 
med internationellt perspektiv är stort och växande och återspeglar institutionens 
forskningsprofiler och samarbeten. Internationaliseringen omfattar satsningar på både 
kort och lång distans: från Asien och Afrika till Europeiska och Nordiska. Institutionen 
har flera utbytesavtal för studenter med Europeiska systerinstitutioner vid framstående 
universitet. Antalet engelskspråkiga kurser vid institutionen har ökat och under år 2007 
växer antalet då det internationella mastersprogrammet i Human Geography startar och 
institutionen tar en aktiv del i ett av ekonomihögskolans internationella mastersprogram. 
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Sedan 2006 är det tvärvetenskapliga internationella mastersprogrammet LUMID (Lund 
University International master in Development and Management) placerat vid 
institutionen. Satsningar på dessa och liknande områden bör fortsätta. I de fall fristående 
svenskspråkiga kurser inte täcker sina kostnader bör lärarresurser föras över till kurser 
med internationella marknader och perspektiv. 
 
Institutionen strävar efter att utforma sina kurser så att de bidrar till de studerandes 
anställningsbarhet. De teoretiska momenten i undervisningen åtföljs exempelvis oftast av 
seminarier med policydiskussioner och analyser av olika åtgärders konsekvenser i ett 
vidare samhällsgeografiskt perspektiv. Fältkurser och exkursioner är ett annat led i denna 
strävan, där de studerande möter beslutsfattare och tjänstemän från verksamheter som kan 
bli deras framtida arbetsmarknad, samtidigt som samhällsgeografiska frågor görs synliga 
i konkreta situationer. Frågan om en ökning av hås-anslagen för att öka inslaget av 
fältkurser och exkursioner bör prioriteras högt. Institutionens möjlighet att delta i 
internationella ”joint programmes” är helt beroende av sådana satsningar. Den som vill 
skaffa sig en konkret kompetens i konkurrensen på arbetsmarknaden kan lära sig arbeta 
med GIS (geografiska informationssystem) och kanske under utbildningen träna sig på 
aktuella problemsituationer hos blivande arbetsgivare. Institutionen bör, bl.a. genom 
ökade ekonomiska anslag, intensifiera sina ansträngningar att ge de studerande 
möjligheter att på detta sätt komma i kontakt med framtida arbetsgivare och 
arbetsmarknad. 
 
 
Planens genomförande 
Institutionens styrelse och prefekt svarar för att denna plan aktualiseras och genomförs. 
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