FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

EGG101 Ekonomisk geografi, grundkurs: Ekonomisk globalisering
och regional utveckling, 30 högskolepoäng
Economic Geography, Introductory Level: Globalization of Business and Regional
Development, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2018-12-05 och senast
reviderad 2019-06-07. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02,
höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Inplacering

Kursen är en grundkurs. Den kan läsas som fristående kurs och utgör då inslag i en
individuell studiegång för kandidatexamen.
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk geografi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
1. beskriva den grundläggande geografiska fördelningen av jordens naturresurser,
varu- och tjänsteproduktion och utrikeshandel,
2. uppvisa grundläggande kunskaper om centrala ekonomgeografiska begrepp och
teorier, samt kunna kritiskt diskutera dessa,
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3. förklara, sortera och utveckla vetenskapligt grundade resonemang om näringslivets
lokaliseringsmönster, nationella och internationella produktionssystem samt de
globala handelsmönstren,
4. beskriva de viktigare särdragen i det nordiska näringslivet och dess lokalisering,
med fördjupad beskrivning av svenska förhållanden,
5. förklara hur lokala och regionala förutsättningar i Norden bidrar till att skapa
företags konkurrenskraft,
6. uppvisa grundläggande kunskaper om centrala begrepp och teorier inom
evolutionär ekonomisk geografi och teorier, samt kritiskt kunna diskutera dessa,
7. tillämpa kursens innehåll och kritiskt bearbeta detta.
Examensmålen för en kandidatexamen relateras till kursens lärandemål.
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1+2+4+5+6

Färdighet och förmåga

3+7

Värderingsförmåga och förhållningssätt

2+3+6+7

Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen är indelad i fyra delkurser på vardera 7,5 högskolepoäng.

Delkurser
1. Regional ekonomisk utveckling och global konkurrenskraft (Regional Economic
Development and Global Competitiveness), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
Delkursen inleds med en översikt över ämnet Ekonomisk geografis framväxt, samt
en introduktion till centrala ekonomisk-geografiska teorier och begrepp, speciellt
lokaliserings- och utrikeshandelsteorier. Därefter behandlas den internationella
handelns grundläggande geografiska mönster samt industriproduktionens och
tjänsteproduktionens långsiktiga geografiska förändring, sett ur ett globalt
perspektiv. Delkursen avslutas med ett grupparbete, där valda regioners utveckling
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perspektiv. Delkursen avslutas med ett grupparbete, där valda regioners utveckling
analyseras med hjälp av de begrepp och teorier som introducerats. Arbetena
presenteras vid ett obligatoriskt avslutande seminarium. En obligatorisk
dagsexkursion i Göteborgsområdet ingår i delkursen.

Former för bedömning
Lärandemål 1 och 2 examineras genom deltagande i grupparbete (skriftlig
inlämningsuppgift och presentation) och skriftlig tentamen. Deltagande i
seminarium och exkursion är obligatoriskt. Student som inte kan delta i
seminarium och/eller exkursion erbjuds skriftlig kompletteringsuppgift att
inlämnas i samband med skriftlig tentamen.
Betyg
För Godkänt betyg på delkursen krävs godkänd tentamen (U-VG) och godkänt
grupparbete inklusive seminarium och presentation (U-G). För Väl Godkänd på
delkursen krävs Väl godkänt på individuell tentamen och godkänt grupparbete
inklusive seminarium och presentation.

2.

Internationell handel och produktion (International Trade and Production), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
Delkursen analyserar den internationella arbetsfördelningens framväxt, nationella
produktionssystem och utvecklingen av ekonomiska nätverk dominerade av de
stora transnationella företagen och den ökande betydelsen av utländska
direktinvesteringar. I delkursen studeras därefter hur ovanstående förändringar
påverkar transporternas riktning och omfattning, samt de sociala effekterna av
globaliseringen, exempelvis skillnader i mäns och kvinnors ställning, både i
utvecklings- och i industrialiserade länder. Delkursen innehåller en obligatorisk
övningsuppgift där studenten tränas i förmågan att använda internationella
källpublikationer med uppgifter om den globala fördelningen av
industriproduktion, utrikeshandel och utländska direktinvesteringar.
Former för bedömning
Lärandemål 3 examineras genom skriftlig tentamen och övningsuppgift.
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Betyg
För Godkänt betyg på delkursen krävs godkänd individuell tentamen (U-VG) och
godkänd övningsuppgift (U-G). För Väl Godkänd på delkursen krävs Väl godkänt
på individuell tentamen och godkänd övningsuppgift.

3.

Nordens ekonomiska geografi (Economic Geography of the Nordic Countries), 7,5
hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
I delkursen ges en bred översikt av Sveriges och övriga nordiska länders
näringslivsutveckling och näringslivets grundläggande lokaliseringsmönster.
Ekonomgeografisk teori används för att förklara mönstren. Tre perspektiv
konfronteras med varandra under delkursens gång: branschperspektivet,
företagsperspektivet, och det regionala perspektivet. Samtidigt diskuteras på vilka
sätt statlig och lokal närings- och regionalpolitik påverkat den utvecklingen.
Delkursen omfattar även en beskrivning av den nordiska industrins
omvärldsberoende i form av utrikeshandel. Studenten ges träning att samla in,
bearbeta och presentera regional statistik och annan sekundärdata. En obligatorisk
dagsexkursion ingår i delkursen. Syftet med exkursionen är att genom fältstudier
ge en direkt inblick i näringslivets lokaliseringsförhållanden i västra Sverige.
Former för bedömning
Lärandemål 4 och 5 examineras genom skriftliga gruppuppgifter, muntlig
redovisning av dessa, samt individuell hemtentamen. Närvaro vid seminarier med
muntlig redovisning är obligatorisk. För studenter som inte kunnat närvara vid
ordinarie tillfälle med muntliga presentationer arrangeras uppsamlingstillfälle.
Student som inte kan delta i exkursion erbjuds skriftlig kompletteringsuppgift att
inlämnas i samband med skriftlig tentamen.
Betyg
Samtliga lärandemål på delkursen skall vara godkända för erhållande av godkänt
delkursbetyg. För väl godkänd på delkursen krävs dessutom väl godkänd på minst
en skriftlig gruppuppgift, och minst 75 % av maximal poäng på hemtentamen.

4.

Ekonomisk geografi - ett tidsperspektiv (Economic Geography – A Time
Perspective), 7,5 hp
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Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Innehåll
I delkursen introduceras centrala begrepp och teorier inom evolutionär ekonomisk
geografi. Teorier om bland annat historiens betydelse, regional diversifiering,
regionalt stigberoende och regionala resursbaser behandlas och diskuteras. Genom
grupparbete där begrepp och teorier från evolutionär ekonomisk geografi
appliceras på analysen av en fritt vald region i de nordiska länderna, innefattar
delkursen en praktisk tillämpning av ekonomisk-geografiska frågeställningar,
teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt.
Former för bedömning
Lärandemål 6 och 7 examineras genom begreppstentamen samt fullgörande av
grupparbete och deltagande i obligatoriskt seminarium, där arbetena presenteras
och diskuteras. Ett grupparbete som inte når upp till betyget godkänd kan
antingen justeras eller bedömas vara av sådan kvalitet att ett helt nytt arbete måste
skrivas. Justeringar kan endast göras för att nå betyget Godkänd (G), inte till
betyget Väl Godkänd (VG). Om ett grupparbete behöver justeras, enligt ovan,
skall den lämnas till förnyad bedömning senast två månader efter kursens slut. Om
justering inte inkommit eller om uppsatsen fortfarande inte når upp till godkänt
betyg, underkänns arbetet. För studenter som inte kunnat närvara vid ordinarie
tillfälle med muntliga presentationer arrangeras uppsamlingstillfälle.
Betyg
Samtliga lärandemål på delkursen skall vara godkända för erhållande av godkänt
delkursbetyg. För väl godkänd på delkursen krävs dessutom väl godkänd på
grupparbetet, inklusive presentation.

Former för undervisning

Föreläsningar, seminarier och exkursion.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Se respektive delkurs under "Innehåll".
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt

EGG101 Ekonomisk geografi, grundkurs: Ekonomisk globalisering och regional utveckling, 30 högskolepoäng
/ Economic Geography, Introductory Level: Globalization of Business and Regional Development, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

6/ 6

till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänt krävs att samtliga delkurser är godkända. För betyget Väl
Godkänd krävs väl godkänt på minst tre delkurser och lägst godkänt på resterande
delkurs.
Kursvärdering

Kursvärdering sker anonymt digitalt via kursens hemsida alternativt via skriftlig enkät
som delas ut i anslutning till det sista schemalagda lektionstillfället för respektive
delkurs och/eller i anslutning till tentamen.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas till de studenter
som ska påbörja kursen.
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