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Vision 

Högskolan i Gävle har en ledande position  
inom utbildning och forskning  

för en hållbar livsmiljö för människan. 
  
 
 

 



”What technology will change our lives next?” 
Jack Dangermond 

US Department of Labor har identifierat GIT som en av de tre viktigaste framväxande 
forskningsområdena, tillsammans med nanoteknik och bioteknik. 

Källa: Gewin V. (2004), Mapping opportunities, Nature, 427, 376-377. 

”Det kommer inte att utbildas tillräckligt många 
kartingenjörer och GIS-ingenjörer för att täcka 
arbetsmarknadens behov på fem till tio års sikt.” 
Källa: Rekryteringskanalen.se 



U-ranking 

• URANK, Sveriges universitetsranking (www.urank.se) 

− En oberoende ranking av 29 svenska universitet och högskolor 
baserat på statistik från Högskoleverket, SCB och annat 
officiellt material 

 
Rankingen baseras på följande sex kriterier: 
• lärarkompetens (andel disputerade lärare, med mera) 
• studenter (söktryck, gymnasiepoäng, genomströmning) 
• grundutbildning (lärartäthet, andel studenter på avancerad nivå, med mera) 
• forskning och forskarutbildning 
• sociala indikatorer (förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund) 
• internationalisering 
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Kvalitetsmätning 

• Universitetskanslerämbetet (www.vhs.se) 

− Från och med den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket 
utbildningarnas resultat. Utbildningarna ska utvärderas utifrån 
hur väl de når kraven i högskolelagen och 
examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till 
lagen. Högskoleverket granskar alltså i vilken utsträckning 
studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade 
studieresultaten. 

 
− Skala: Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet, Bristande kvalitet. 

 



Som teknisk lantmätare skapar du kartorna 
 

Som ekonomisk/juridisk lantmätare skapar du gränserna 

Lantmätarprogrammet, 180 hp 
ekonomisk/juridisk och teknisk inriktning 

Ekonomiskt/juridiskt och tekniskt  
inriktade lantmätare tillsammans … 

     sätter gränser! 



Här får du lära dig att göra: 
• Översikts- och detaljplaner 
• Gestalta och visualisera planerna i 2D och 3D 
• Använda GIS som analysverktyg 
• Städernas utveckling  
• Aktuella praktiska fall 

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp 
Var med och utveckla det hållbara 

samhället! 



Unik utbildning i Sverige 
 
• Samarbete med flera av branschens företrädare i Gävle  
• Applikationsutvecklare mot positioneringstjänster 

IT/GIS – informationsteknologi med GIS-
inriktning, 180 hp 

Google Earth™ – Google Maps™ – 
smarta applikationer där allt börjar 

med GIS 



Mer fördjupade studier inom området 
 
Arbeta som: 
• Geo-analytiker eller konsult  
• Universitet/högskolor, huvudsakligen för 

forskning eller undervisning 

Magisterprogrammet i Geomatik, 
60 hp 

Bli en del av  

framtidens teknologi! 



Högskolans forskningsprofil 

Byggd miljö 
 Energisystem 
 Materialteknik 
 Inomhusmiljö 
 Miljöpsykologi 
 Geomatik 
 IT 

 

Hälsofrämjande arbetsliv 
 Belastningsskador 
 Vård 
 Fysisk hälsa 
 Socialt arbete 
 Funktionshindrades situation 

Undervisning och lärande i skola och yrkesliv 

Elektronik 

Innovativ produktion och logistik 



Geospatial information technology (GIT) 
Ny forskargrupp! 

Geomatik, Datavetenskap, Samhällsplanering och Visualisering 

GEODATA 

Forskningsledare  
Stefan Seipel (Prof.) 

Bin Jiang (Prof.) 
Mohammad Bagherbandi (Docent) 
Jonas Boustedt (Dr.) 
Anders Brandt (Dr.) 
 
 
 
 
 

Mattias Lindman (Dr.) 
Stig-Göran Mårtensson (Dr.) 
Ross Nelson (Dr.) 
Jacob Nobuoka (Dr.) 
 
 
 
 
 

Yuriy Reshetyuk (Dr.) 
Eva Sahlin (Dr.) 
Julia Åhlén (Dr.) 
 



GIT forskningsprojekt 



GIT forskningsprojekt 



EDC 
Esri Developer Center sätter Högskolan i Gävle på GIS-kartan 

 
Programmet fokuserar på studenternas utbildning, praktik och nätverksbyggande 

“The Esri Development Center (EDC) program provides recognition and special 
status to university departments that have exemplary programs focused on 
educating students to design and develop GIS applications using Esri's ArcGIS 
for Desktop or server technology.” 



Samverkan 
 
Högskolan utvecklar aktivt samverkan 
med omgivande samhälle inom utbildning 
och forskning.  
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