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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse 2018-09-26 (G 2018/513)
att gälla från och med 2019-09-02, höstterminen 2019. 
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för ekonomi och samhälle 
Medverkande institution/er:
Institutionen för nationalekonomi med statistik 
 

2. Syfte 
Programmets syfte är att utbilda studenter med specialisering inom ekonomisk historia och
kulturgeografi och utifrån samtida samhällsutmaningar och hållbarhetsfrågor förse dem med
kvalificerade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt så att de är väl förberedda för ett
framtida yrkesliv inom näringsliv, förvaltning och idéburna organisationer. Därutöver
förbereder programmet studenter för fortsatta studier på avancerad nivå inom ekonomi,
historia och geografi. 
 

3. Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6,
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4). 
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Ekonomisk historia
(Degree of Bachelor of Science with a major in Economic History).
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Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Kulturgeografi (Degree of
Bachelor of Science with a major in Human and Economic Geography). 
 

5. Mål 
För filosofie kandidatexamen ska studenten, utöver de mål som anges i Högskolelagen
(SFS1992:1434) för utbildning på grundnivå, uppnå följande mål enligt Högskoleförordningen
(SFS1993:100): 
Generella mål för kandidatexamen 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen ska studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

  
Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen ska studenten 

● visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

● visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar,

● visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar i dialog med olika grupper, och

● visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen ska studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

● visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
och

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

  
 

Lokala mål 
Utöver vad som anges som mål i högskolelag och högskoleförordning för utbildning på
grundnivå samt för kandidatexamen har programmet lokala mål. 
För examen på programmet ska studenten: 

● visa multidisciplinärt integrerade kunskaper inom ämnesområdena ekonomisk historia,
kulturgeografi, nationalekonomi samt innovation och entreprenörskap, 
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● visa förmåga att analysera globala resurs-, fördelnings- och miljöproblematiker, inbegripet

olika privata och offentliga aktörers roll som del av problem och lösningar för en hållbar
samhällsutveckling, 
 

● visa förmåga att inom aktuella samhällsekonomiska frågor resonera kring relevanta
vetenskapliga och etiska perspektiv. 
 

Programmet kännetecknas av progression när det gäller samtliga mål. De förmågor och
färdigheter som nämns ovan utvecklas i programmet genom återkommande inslag där dessa
tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär bland annat
stegvis ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa
modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt
kommunikationsfärdigheter. Färdighetsmoment ges både som enskilda moment och integrerat i
programmets utbildningsutbud. 
 

Hållbarhetsmärkning 
Programmet är hållbarhetsfokuserat, vilket innebär att minst ett av programmets mål tydligt
visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda kriterier
för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även programmets huvudsakliga fokus. 
 

6. Innehåll och upplägg 
Programmet ger breda samhällsvetenskapliga kunskaper om relationen mellan ekonomi och
samhällsutveckling i stort. Ofta tänker man på samhällen i termer av enskilda länder, men i
programmet studeras det globala samhället och världsekonomin som helhet. Förutom att
tillhandahålla en bred och flerbottnad förståelse av begreppet ekonomi så ger programmet
dessutom en tydlig specialisering mot ekonomisk historia eller kulturgeografi, beroende på
studentens val. 
De tre första terminerna är obligatoriska för samtliga studenter. Under detta skede läggs
grunden för utbildningen. 
Inför termin 4 väljer studenterna huvudområde. Valbara huvudområden är ekonomisk historia
och kulturgeografi. På termin 4 läser studenterna fortsättningsnivån inom valt huvudområde (30
hp). Fortsättningskurs inom valt huvudområde är obligatorisk. 
Under termin 5 läser studenterna valbara kurser. Programansvarig för en dialog med studenten
för att kunna rekommendera kurser och internationella utbyten för att passa den profil som
studenten själv önskar på sin utbildning. 
Under termin 6 läser studenterna en fördjupningsinriktning (30 hp) inom det valda
huvudområdet, vilken inkluderar en kandidatuppsats (15 hp). Fördjupningskurs inklusive
kandidatuppsats inom valt område är obligatorisk. 
I de fall urval måste ske till de platser som varje huvudområde kan erbjuda, används som
rangordningsinstrument de studieresultat som studenten fullgjort inom programmet. 
Programmet omfattar följande ämneskombination: 
Ekonomisk historia: 22,5 högskolepoäng (+ 60 vid specialisering) 
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Kulturgeografi: 22,5 högskolepoäng (+ 60 vid specialisering) 
Nationalekonomi: 15 högskolepoäng 
Statistik och kvantitativa metoder: 15 högskolepoäng (varav 7,5 inom huvudområdet) 
Innovation och entreprenörskap: 15 högskolepoäng 
Valbara kurser: 30 högskolepoäng 
Huvudområde 
Ekonomisk historia/Kulturgeografi. De kurser som ingår i huvudområdet är markerade med
(EH/KG) i uppställningen nedan. 
Undervisningsspråk 
Svenska och engelska. 
Kursernas undervisningsspråk framgår av respektive kursplan. 
Kurser 
Nedanstående kurser är obligatoriska för examen. Utöver dessa ingår 30 hp valbara kurser. 
Befolkning, migration och städer, 7,5 hp (KG) 
Ekonomisk historia fortsättningskurs, 30 hp (EH) alternativt 
Kulturgeografi fortsättningskurs, 30 hp (KG) 
Ekonomisk historia, fördjupningskurs, kandidatuppsats, 30 hp (EH) alternativt Kulturgeografi,
fördjupningskurs, kandidatuppsats, 30 hp (KG) 
Global ekonomi och lokal utveckling 7,5 hp (KG) 
Innovation och entreprenörskap i samhällsanalys, 15 hp 
Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp (EH/KG) 
Makroekonomi, 7,5 hp 
Mikroekonomi, 7,5 hp 
Den moderna ekonomins framväxt - 1900- talets ekonomiska historia, 7,5 hp (EH) 
Samhällsanalys i tid och rum, 15 hp (EH/KG)   
Statistiska grunder i samhällsvetenskaplig analys, 7,5 hp (EH/KG) 
Growth and welfare in a historical perspective, 7,5 hp (EH) 
 

Studietakt 
Utbildningen ges på helfart. 
 

7. Platsgaranti 
Student som antagits till programmet, söker och tackar ja till kurser i tid, och i föreskriven takt
följer utbildningsprogrammet har generell platsgaranti till samtliga kurser i programmet. För att
kunna påbörja den sista utbildningsterminen (termin 6), krävs godkänt resultat om minst 105 hp
varav minst 45 hp från Ekonomisk historia eller Kulturgeografi (beroende på val av
specialisering). 
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8. Övrigt 
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
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