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Abstract and summary
The glocal province of competence.

The regional building up of knowledge at Växjö University and its choice of home

region.

The aim of the study is to give views on knowledge and to describe and discuss which home

region Växjö University has chosen as its context. Taking my point of departure in the

literature and in examples, I illustrate, discuss and examine how three different disciplines at

the university have chosen their home regions. The disciplines are history, economics and

biology. The study covers the last 33 years.

The empirical study, with its focus only on regional matters, is based on four sources.

1. Research and researchers  2. Education and the impact it has as shown by the papers written

by students at bachelor and master levels. In all 459 papers have been classified 3. Interviews

with the professors 4. The University’s annual report given by the board of directors.

The study centres on the diverse and complex characteristics of regions which leads

to a variation of regions used by different actors at the university. One aspect is the

consideration of the relationship between formal and everyday knowledge.

The three disciplines have different attitudes towards home region and towards how

it is constituted. Generally speaking, historians see the home region more as territory with the

emphasis on the southern part of the province of  Småland. The economists concentrate on

home region as a functional arena, even though examples and studies sometimes are found in

Småland. The biologists, who are in a new discipline at the university, sometimes study the

southern part of Sweden, but focus on general aspects. All three of them are interested in

interdisciplinary methods and studies in order  to build up knowledge connected to the home

region. The board of directors has not chosen one specific region and varies its attitudes over

the years.

The interviews gave a broad perspective on knowledge and regions and with views

on a local and global world. A glocal region.

Keywords; home region, regional development, knowledge, higher education, university.
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Inledning
Gärning. Jag har bott ungefär halva mitt liv i Småland, detta arma, vackra, splittrade landskap

med alla sina folkländer. Ett landskap som under Sveriges långa fredsperiod på 185 år har

halverat sin andel av rikets befolkning. Kanske en hemregion för mig. Eftersom jag en gång

var sjökapten är det alltid naturligt med en världsbild, en global syn. Ett stort rum. Därefter

har jag under min smålandstid arbetat som förvaltningschef i landstinget, en roll och en

position som är skärningspunkten mellan två maktsfärer, den politiska respektive den

administrativa, som båda verkar i ett regionalt rum. Jag har även varit verksam som lokal

företagare. Kanske har jag genom detta en viss känsla för staden. Ett tredje rum. Möjligen har

jag också kunnat påverka vad som skett på dessa arenor. Det jag skriver om i denna uppsats

berör dock inte direkt min egen tidigare gärning. Om så hade varit fallet, hade jag nogsamt

valt ett annat ämne, eftersom tiden för en personlig omprövning inte är inne. Jag vet inte om

jag direkt har någon civil kompetens, detta en aning svävande begrepp som kanske innefattar

en känsla av att just mina kunskaper kan och bör sättas i verket. Lite av vad jag gjort tidigare

kanske ändock påverkar skrivningen. Det finns nog ett drag av egen aktörsroll i denna

uppsats, troligen mest i tolkningarna, således ett perspektiv på både kunskap och handling.

Självsyn. Vad denna uppsats handlar om är en verksamhet som är tydlig men ändå på

något sätt oklar: Växjö universitet och dess självuppfattning. Det kan finnas mycket som talar

emot att göra något så mångtydigt och osäkert som att försöka fånga en självsyn i en stor,

känd organisation. Men det kan vara värt ett försök. Här är några motiv och syften.

Teoriutveckling. "Högskolesystemet och andra kunskapsproducerande institutioner

spelar en central roll i framväxten av det moderna regionala mönstret i Europa. Vi har som

forskare idag ett särskilt ansvar både för att själva aktivt bidra till dynamiken (inom ramen för

den tredje uppgiften) och kritiskt och systematiskt reflektera över den. En betydande

teoriutveckling inom vitt skilda discipliner försöker idag fånga den samhälleliga

komplexiteten och dess förändringskrafter som inte längre på ett lika enhetligt sätt som

tidigare låter sig inrymmas i nationalstaten. Detta gäller såväl ekonomiskt som kulturellt och

socialt – och numera genom EU även det politiska samarbetet."1 I detta ligger flera frågor som

bygger på den förändring som sker såväl i samhället som inom de ämnen vid universitet och

högskolor där forskning bedrivs. Det är väsentligt att detta lyfts fram och bearbetas

vetenskapligt.

Universitetshistorikern. "Forskningen om institutioner och organisationer har visat

att självuppfattning och identitet är viktiga företeelser som sitter djupt och inte är lätta att
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förändra. Det är därför angeläget att undersöka den svenska högskolans självsyn i ett längre

tidsperspektiv. Påfallande ringa forskning har överraskande nog nedlagts på denna uppgift.

Den genre som skulle ha kunnat innehålla någon systematisk reflektion,

universitetshistorikern, har yttest sällan ägnat sig åt att, annat än ytligt, kommenterat

universitetets inverkan på regionen och näringslivet."2  Det är uppenbart att det finns en

oskriven historia om universiteten själva. I detta fall börjar den med det egna universietetet.

Syftet. De två motiveringarna ovan bygger på vad  fyra professorer skrivit, de

representerar ämnena historia, entreprenörskap med företagsutveckling, miljöhistoria samt

ekonomisk geografi. Det räcker som motiv för mig. Syftet med uppsatsen är att belysa dessa

allmänna och betydelsefulla frågor i ett konkret fall, en organisation som heter Växjö

universitet.

Forskningsläget om regioner

Långa. Enligt Sven-Olof Lindqvist, docent i kulturgeografi, i förordet till Den regionala

särarten finns det inte "något entydigt, interdisciplinärt regionbegrepp. Regioner definieras

och studeras utifrån de olika vetenskapernas undersökningsmaterial och problemställningar.---

Ur tvärvetenskaplig synpunkt är begreppet region så mångtydigt och uttunnat att ordet

egentligen bara står som synonym för område."3 Det är tydligen inte endast bland historiker

som regionbegreppet behöver analyseras.  Thomas Blom tar upp frågan om det finns en

tydlighet i begreppet region med följande resonemang: "Den diskussion som förs bland

geografer om regionen som det huvudsakliga studieobjektet (regionalgeografin) innehåller

många gemensamma och funktionella drag: sambanden mellan natur och kultur, regional

tillhörighet, regional identitet etc. Detta gör begreppet region diffust i konturerna."4 Mikael af

Malmborg sammanfattar några synsätt på följande vis: "Geografen uppehåller sig gärna vid

territoriet, politologen vid olika former av politisk organisation och historikern vill lyfta fram

mer informella kollektiva identiteter, men gemensamt för dem alla är det långa

tidsperspektivet på Europas historia och att de strukturerar sin tolkning utifrån fyra olika

begrep; stat, union, region och nätverk".5

Periferi. Delar av det omland som Växjö universitet har befinner sig i ett relativt

perifert läge i förhållande till den centralort som är förknippad med universitetet, dvs Växjö.

                                                                                                                                                        
1 Aronsson, Peter, och Bengt Johannisson i skrivelse till rektor Växjö universitet den 17 januari 2000.
2 Sörlin, Sverker, och Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige, s 7
respektive 230.
3 Lindquist, Sven-Olof, förord till Blomberg( red) Den regionala särarten, s 7 o 8.
4 Blom, Thomas, Perspektiv på kunskap och utveckling s 17.
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Men även det omvända perspektivet ger en perifer bild, dvs även till övriga Sverige. Detta

Sverige som i sin tur är perifert till expansiva regioner i Centraleuropa. Om det är någon

faktor som möjligen kan vara gemensam är det väl glesheten som kännetecknar denna region.

I detta ingår en fysiskt materiell gleshet i bebyggelse och service. Men  betraktarens

perspektiv lägger till en mental dimension. Den avgörs av varifrån betraktaren ser på frågan,

ett inifrånperspektiv - alltså från hemregionen - eller utifrån, dvs från den omliggande världen.

Frågan kring periferitet behandlas vidare av Torsten Hägerstrand som i  Om tidens vidd och

tingens ordning förklarar detta med basen i var kunskap byggs upp samt hur den kan

omvandlas. Detta utvecklar han med utgångspunkt främst inom naturvetenskaperna: "Det är

mera tveksamt om centra fortfarande byggs upp genom tillflöde av tankeelement från

periferierna. Trappsteget mellan centrum och periferi kan ha blivit för högt, sedan

vetenskaplig forskning och teknik blivit hopgifta på ett sätt som de aldrig varit förut. Det

krävs lång utbildning för att ge bidrag till högteknologin."6 En tolkning av detta kan vara att

detta trappsteg således hänförs till naturvetenskaperna men ej till humaniora. Påhittade. Det

finns inom forskningen en serie sätt att se på begreppet region. Benämningen på en region

säger ibland vad den står för, exvis gränsregioner, stadsregioner,  problemregioner etc. En

politisk region, som statsvetenskapen ser den, ligger mellan centrala och lokala nivåer, som

ett landsting gör. Geograferna kan ha kopplingen till territorium, med region i betydelsen

område, distrikt, provins etc, dvs en del av jordytan. De administrativa regionerna är exakta i

sin gräns då de är basen för beslut, t ex en kommun, med dess krav på tillhörighet,

skyldigheter, rättigheter etc. Det är tveksamt om det finns en officiell definition av begreppet

region, däremot finns det idéhistoriska rötter till det, men det är och kommer nog att förbli ett

mångtydigt ord. Inom samhällsvetenskapen tycks region "avse en enhet någonstans

mittemellan lokalsamhället och nationen."7 Men det finns också en tradition, främst inom

geografin, att urskilja naturliga, historiskt uppkomna territoriella enheter. Även om det kan

kännas bekvämt att använda denna metod i ett gammalt land finns det allvarliga invändningar

som t ex när Eva Österberg diskuterar skillnaden mellan tron på "naturliga" regioner och de

som skapas genom människans uppfunna, påhittade regioner. Hon pekar på den paradox som

ligger i att den uppfunna enheten ändå måste drivas som projekt tills den framstår som en

                                                                                                                                                        
5 Svenska Dagbladet under strecket Mikael af Malmborg, 12 november 2000. Trögrörliga mentalieter barriärer
mot globalisering.
6 Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  161.
7 Gidlund, Jan-Erik …. Det europeiska kaleidoskopet, s 168.
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naturlig identifikation.8 Jag tolkar detta som att uppsatsen bör undersöka om den historiskt

uppkomna regionen finns kvar eller om en annan nyskapats.

Fixpunkt. Detta kan utvecklas med frågor kring processer. Tiden är en väsentlig

faktor om regioner skall bildas  eller förändras. Även ett regionbygge tar tid. Peter Aronsson

har utförligt belyst vilken roll regionerna spelat i Sveriges historia med särskild koppling till

en framtidsinriktad samtidsdebatt om regionernas roll. Han tar upp frågan om var och när de

regionala projekten fördes in i det nationella och därmed i viss mån gömdes. Han skriver:

"Visst hade kulturarvet även för hundra år sedan en spänning mellan det nationella och det

regionala/lokala, men investeringarna i ett nationellt kulturarv skrev snart nog med kraft in

också regionala eller internationalistiska projekt i en gemensam ram"..9 Han redovisar vidare

varför region nu åter blir aktuellt. Han för bl a fram "en minskande betydelse för

nationalstaten och en ökande nationalism med etniska och religiösa hänvisningar".10 Ett annat

skäl kan vara dess gränslöshet, som framgår av vad den danske historikern, mag. art. i

historie, Steen Bo Frandsen för fram: "Forestillningen om regionalhistoriens graenselöshet

markerar sig först og fremmest i den måde, hvorpå den ignorerer den begraensede historie per

se , nationalstatshistorien, og er med til at kuldkaste ideen om nationalstaten som historiens

fixpunkt."11  Gunnar Törnqvist belyser detta bla a med följande citat: "Det finns en

omfattande forskning som tydligt visar att regionerna växer i styrka när territorialstaterna

tappar kraft. Globaliseringen går hand i hand med regional pånyttfödelse. De två

utvecklingslinjerna förstärker ömsesidigt varandra. Även i en sedan gammalt centralstyrd stat

som Sverige uppfattas den regionala nivån, mellan den nationella och den snävt lokala, som

alltmer betydelsefull."12   Samme författare har tillsammans med Sverker Sörlin

vidareutvecklat detta och närmare preciserat vilken nivå som avses, bl a i följande citat:

"Samtidigt som ett nätverkssamhälle med globala dimensioner uppmärksammas tilldrar sig

den regionala nivån i Europa ökande intresse. Med regional nivå avses då en nivå mellan den

nationella och den snävt lokala. Medan regionens betydenhet i historisk tid var naturlig och

för en eftervärld lätt att förstå, kan dess påstådda roll i moderna samhällsutveckling framstå

som något förbryllande."13 Jag tolkar detta som att oavsett om dess roll är förbryllande eller ej

bör det i uppsatsen ingå ett försök att identifiera den.

                                                
8 Österberg, Eva, Tradition och konstruktion. Svenska regioner i historiskt perspektiv, ingår i Blomberg (red)
Den regionala särarten, s 31.
9 Makten över minnet. Historiekultur i förändring. Peter Aronsson (red), s 18.
10 Aronsson, Peter, Regionernas roll i Sveriges historia, s 9.
11 Den jyske historiker, Steen Bo Frandsen, s 27.
12 Törnqvist, Gunnar, Renässans för regioner, s  57.
13 Sörlin, Sverker o Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige, s 46.
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Flerskiktat.  Samtidigt kan kanske nationalstaten ha fördelar av att regionerna åter

kommer i fokus genom att dessa kan utvecklas inifrån och fungera kraftsamlande och därmed

frigöra okända eller dolda resurser.14 I detta ligger frågan om det endast är en

nivåförskjutning. Elisabeth Meehan, irländsk forskare i europeisk politik, tillhör dem som tar

avstånd från synsättet att det nationella synsättet helt enkelt flyttas över till en ny nivå. Enligt

henne kan man snarare tänka sig en utveckling i riktning mot ett flerskiktat medborgarskap

som är synnerligen sammansatt till sin natur. "Det är en helt ny typ av medborgarskap som

här utvecklas. …..som varken är nationellt eller kosmopolitiskt men som är flerskiktat i den

meningen att identiteter, rättigheter och skyldigheter….uttrycks genom en ökad komplex

formation av gemenskapens institutioner, stater, nationella och transnationella organisationer,

regioner och koalitioner av regioner."15 Detta kan kanske tolkas som att det är andra regler

och normer som gäller för regionen än för nationen.

 Hemregion. Vilken samhällelig betydelse har en region och vilka är dess uppgifter,

vad har den för karaktär och storlek? Nedan redovisas hur några forskare analyserat

frågeställningarna och med detta försökt skapa en bild av detta område. En teknik kan vara

hur skilda historiker belyst och analyserat dessa frågor, vilket i sig kräver en systematisering.

Den har gjorts t ex av Peter Aronsson som använder kolligativa begrepp för regionernas

karaktär. Han använder i detta sammanhang följande dimensioner.16 De redovisas här i starkt

sammandrag. 1. Territorialitet och institutionalisering 2. Objektiva kriterier: homogenitet och

funktionalitet 3. Subjektiva kriterier: identitet 4. Historisk förändring. Ett alternativt sätt att

försöka systematisera området kan vara att dela in regioner i  administrativa enheter, etnisk-

kulturellt homogena områden, naturgeografiskt  avgränsade trakter eller så kallade

funktionella, centrerade regioner med ett eller ett par dominerande administrativa och

ekonomiska centra. En vanlig benämning på de senare är stadsregioner. Frågor kring region

och stad utvecklas något senare.

Fenomen. Inom de samhällsvetenskapliga områdena finns forskning om region med

särskilt fokus på statskunskap, ekonomi och geografi. Samtliga med modernisering och

förändring av samhället som mål med särskild tonvikt vid konsekvenser för rumsliga

förändringar. Tongivande i denna forskning har geograferna varit med basen i en

samhällsorienterad inriktning på teoretisk bas. Denna fick stort inflytande över hur planer och

politik utformades av stat och kommuner från 1950-talet. Detta finns utförligt skildrat bl a av

                                                
14 Det finns en redovisning av detta i Sörlin, Sverker och Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd: Universiteten
och omvandlingen av Sverige, s 114.
15 Territoriets gränser, Ingemar Karlsson (red), s  168.
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historieprofessorn Birgitta Odén i Forskarutbildningens förändringar 1890-1975.17 Denna

samhällsgeografi berörde bl a hur rummet påverkades av relationer och nätverk, i deras ofta

fysiska egenskaper, och därmed främst tätorternas inbördes förhållanden vad gäller funktion

och hierarki. Med basen i detta utvecklades tankar om centralorter och deras omland.

Begreppet funktionell region kom till, vilket i sig betyder att regioner anpassas efter nya

förutsättningar. Delvis med basen i denna samhällsinriktade forskning om region kom

inriktningen successivt att föras över mot en kulturaspekt från mitten av 1970-talet. I detta

ligger bla a frågan om regional identitet, vilket innefattar gruppers och individers

förhållningssätt till de förändringar som blev resultatet av den omvandling av samhället som

skedde. Inom ramen för detta förs skilda infallsvinklar fram, antingen att region kan härledas

ur kultur och identitet eller att detta ej är möjligt. Vidare förs frågor om makt fram med

särskild koncentration på hur individer kan styras av en historisk struktur. 18 Regionen  har

som fenomen diskuterats inom åtskilliga vetenskaper och det finns ingen entydig bild eller

uppfattning av begreppets innebörd. Det finns däremot vissa grundläggande kriterier att utgå

ifrån. Enligt Lisbet Lindeborg, som främst intresserat sig för tyska förhållanden, är

regionalforskare i olika länder överens  om att det finns två huvudtyper av regioner: ett

"funktionsrum" samt ett "rum där man hör hemma". I den första huvudtypen är de

administrativa gränserna utslagsgivande för var en region börjar och slutar, medan den senare

huvudtypen är något svårare att geografiskt avgränsa. Rum där man hör hemma eller

medvetanderum som ibland också synonymt används är kulturellt och språkligt betingade.19

Jag tolkar detta som att uppsatsen bör undersöka vilken hemregion som valts för de skilda

studerade ämnena och hur den där kommer till uttryck och används.

Förankrad. Kerstin Cederlund tar upp den spänning som ligger i den moderna

samhällsutvecklingen mellan globala och lokala krafter, där "två till synes oförenliga

utvecklingslinjer pekar framåt. Globalisering pekar hän mot ökat omvärldsberoende.

Gränslösa nätverk, vidgade intressesfärer och ökad rörlighet låter oss ana ett flödessamhälle

med globala dimensioner. Regionalisering är en utvecklingslinje som bär i annan riktning.

Den förutsätter att människor och verksamheter är och förblir bundna till en lokal eller

regional omgivning med starka band. Bundenheten är fundamental och framträder särskilt

                                                                                                                                                        
16 Aronsson, Regionernas roll i Europas historia, s 17 o 18.
17 Odén, Birgitta, Forskarutbildningens förändringar 1890-1975 , s 128 ff. Se även Gidlund, Janerik och Sverker
Sörlin, Det europeiska kalejdoskopet : Nationerna , regionerna och den europeiska identiteten s 157 ff eller
Idvall, Markus, Kartors kraft: regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid, s 20.
18 Jag har inte funnit någon sammanfattande översikt över detta område, då Birgitta Odéns verk slutar år 1975,
men en kort sammanfattning finns i Markus Idvalls, Kartors kraft, s 21, samt att delar finns i Torsten
Hägerstrand Om tidens vidd och tingens ordning, s  117 ff, 133 ff, 212 mm.



10

tydligt i kontrast till en värld med vida horisonter där rörligheten ökar".20  Kerstin Cederlund,

som är docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi, har inom ramen för två projekt

närmare studerat informella nätverk och universitetens roll i den regionala utvecklingen.21

Den roll Växjö universitet har finns skildrad med särskild tonvikt vid studentutbytet med

utländska universitet. Det som kommer fram i denna undersökning är: "….det är fler

utländska studenter som väljer att komma till Växjö än studenter därifrån som väljer att resa

utomlands. Det rakt motsatta förhållandet gäller för flertalet andra universitet och högskolor i

Sverige."22 Vidare har Kerstin Cederlund pekat på en frågeställning som ingår i uppsatsens

försök att  finna hur hemregionen valdes. Den finns beskriven med hänvisning till den uppgift

som Kerstin Cederlund hade nämligen "att närmare studera den vetenskapliga världens

nätverk. Hur och i vilken omfattning är skilda universitet genom sina kontakter länkade till

omvärlden? Vilka delar av omvärlden är mest betydelsefulla?"23 En skildring av vilken roll

högskolorna nu tar gör Kerstin Cederlund på följande sätt: "Många högskolor, och då särskilt

de mindre och medelstora, fokuserar idag också mycket av sin verksamhet på den regionala

och lokala omgivningen. Det förväntas bl a att de skall bidra till att öka den regionala

kompetenser och lyfta kunskapsnivåer. Flera svenska högskolor har också en uttalad regionalt

förankrad kunskapsproduktion genom att kursutbudet anpassas till efterfrågan. Lokala och

regionala förutsättningar och särdrag ägnas särskild uppmärksamhet. Universitet och

högskolor har alltså fått nya roller beroende dels å nya direktiv från statsmakterna och dels på

att deras nära omvärld börjat ställa krav på dem."24 Den konkreta innebörden av detta för

Växjö universitet bör, enligt min tolkning, utvecklas närmare under faktaavsnitten och de

avslutande analyserna.

Individ. Thomas Blom har utvecklat vissa frågor kring kunskap och kompetens25.

Han framhåller t ex att kunskapsbegreppet får sin särskilda betydelse i förhållande till hur och

var den förvärvas, normalt inom skolan och i den akademiska världen. Till detta kommer den

kunskap som förvärvas utanför den allmänna utbildningssektorn genom erfarenheter och från

individ till individ, den kanske kan betecknas vardagskunskap. Dessa två tillsammans med

individens förmåga att utnyttja sina kvalifikationer i sin speciella miljö och situation skapar

kompetens. Enbart ett universitet på en ort är inte tillräckligt för att erhålla en höjning av

                                                                                                                                                        
19 Jämför Lindeborg, Lisbet, Regionalt.. samt Blom, Thomas, Perspektiv på kunskap och utveckling, s 36.
20 Cederlund, Kerstin, Universitet Platser där världar möts, s  22.
21 Dessa två projekt heter Universitet i internationella nätverk resp Universitetens regionala roller. De publicerar
sig brett bl a genom Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.
22 Cederlund, Kerstin, Universitet Platser där världar möts, s 110.
23 Cederlund, Kerstin, Åter till universiteten, s 12, ingår i Geografi i Lund.
24 Cederlund, Kerstin, Åter till universiteten, s 18, ingår i Geografi i Lund.
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kompetensnivån då universitetet endast kan medverka till en ökning av den formella

kunskapen. En tolkning av detta kan vara att universiteten kan eliminera denna nackdel

genom en nära samverkan med sin omgivning.

Värdefull. Hans Wieslander har sett på frågan om formell kunskap och kompetens

och hur väsentligt det är med ett universitet med ett brett utbildningsutbud, t ex på följande

vis: "Allmänt sett utgör det en betydande nackdel för Högskolan att inte kunna erbjuda ett

fullständigt utbildningsutbud och därigenom möjliggöra för intresserade studenter att på

hemorten välja den fördjupning av kunskaper som de behöver. Som kommer att framgå av

fortsättningen är sannolikheten stor att en person som fullgör sin utbildning i regionen också

stannar där och med sina kunskaper förstärker regionens näringsliv och kulturella liv. Omvänt

innebär avsaknaden av fullständiga utbildningsmöjligheter att regionen förlorar värdefull

kompetens."26 Jag tolkar detta som att Hans Wieslander i detta ser på kompetens mer ur den

formella utbildningens synvinkel.

Praktiknära. Bengt Johannisson och Torsten Madsén m.fl. har utvecklat bland annat

skolors betydelse i samhällets utveckling och förnyelse i: I entreprenörskapets tecken. En

studie av skolning i förnyelse. Inom ramen för denna har de studerat även de svenska

högskolornas regionala roll. De delar in den i två delar, dels frågan om den omvärld de finns i,

kallad miljö, dels frågan om den regionala dialogen. Vad gäller omvärlden tar författarna upp

att det är samarbetet med främst det regionala näringslivet som bär entreprenörsutbildningarna

och profilerar dem. Författarna vidareutvecklar frågan med det "mycket begränsade

samarbetet med skilda organ i högskolans närmiljö."27 Författarna tar upp den svarsbild de får

på sin enkät till kursansvariga med frågor om lokalt/regionalt utbyte med de organ som har

likartat intresse av att stödja näringslivet, och kommenterar den med att den "förstärker

torftigheten i högskolans kontakter."28 Det finns ingen gräns eller definition i vad som ingår

regionalt, men av svaren framgår att huvuddelen rör sig om organisationer med länet som

gräns samt i något fall utanför länsgränsen. Det finns inget som säger att företagen har länet

som gräns. En tolkning av detta måste vara att de organ som finns i företagens närmiljö, med

syfte att stötta dem, har ringa nytta av att vara organiserade med länet som sitt rum. En vidare

tolkning är att regioner ur företagens synvinkel är funktionella, dvs de ser rummet i dess

egenskap av att vara ändamålsstyrt och praktiskt utifrån företagets mål och formulering av

problemställningar.  Den regionala dialogen kommenterar författarna på flera sätt. De belyser

                                                                                                                                                        
25 Jämför Blom, Thomas, Perspektiv på kunskap och utveckling, s 107 ff.
26 Wieslander, Hans, Från Högskola till Universitet, s  8.
27 Johannisson, Bengt o Torsten Madsén m.fl. I entreprenörskapets tecken, s 182.
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de s k "tredje uppgiften" och ansvarsområdet som ett resurscentrum och en utvecklingsmotor

för näringsliv- och samhällsliv i högskolans omland, vad de kallar närsamhället. I frågan om

dialog tar författarna upp att en intensifierad dialog med det regionala näringslivet kommer att

öka intresset för utbildning och kunskapsförmedling. Vidare belyser de betydelsen av att

utveckla kriterier vid examination av praktiknära inslag i undervisningen samt kravet på

skriftliga rapporter av verksamheter och "studentens förmåga att förmedla sitt budskap vid

personlig kommunikation, rentav hennes/hans förmåga att  omsätta det i konkret handling."29

Författarnas slutsats30 är att högskolans självförståelse måste förändras, om den ska kunna

bidra till handling, aktivitet och utveckling. Jag tolkar att den måste utvecklas till en lärande

organisation.31

Överlevnad. Frågor kring den regionala utvecklingen med basen i vad universitet

tillför denna utveckling är inte utredda så att det finns ett entydigt och givet svar. Kerstin

Cederlund  visar på betydelsen av ytterligare forskning med utgångspunkt i den komplicerade

frågan huruvida universitet och högskolor verkligen är drivkrafter i regional utveckling. 32

Huvudfrågan blir vilken roll ett universitet har i regionen. Frågan blir då om en studie skall

begränsas till forskning om endast svensk utbildning, forskning och regional utveckling eller

om den även skall ställas i ett internationellt perspektiv. Till detta kommer att ett universitet

kan ha flera roller som på skilda sätt påverkar olika objekt i den regionala miljön, där skilda

studier för fram olika aspekter. Ett sätt att göra detta är att se på universitetens regionala

betydelse utifrån deras påverkan på tre huvudobjekt, med en uppdelning mellan  produktion,

kompetenslandskap och fysisk/kulturell infrastruktur. Det sättet förs fram av Sverker Sörlin

och Gunnar Törnqvist i Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige.

Den förändrade roll som ett universitet kan få gäller i högsta grad i förhållande till den nära

omvärlden. Ett sätt att skildra detta kan vara på följande sätt: "Den första konsekvensen, redan

i hög grad omskriven i litteraturen, är en växande regional konkurrens. Efter att ha levt relativt

skyddade i statens och den regionala omsorgens hägn har kommuner och regioner kastats ut i

en värld där överlevnad och framgång mer än kanske någonsin tidigare framstår som

regionens eget verk."33

                                                                                                                                                        
28 Johannisson, Bengt o Torsten Madsén m.fl. I entreprenörskapets tecken, s 183.
29 Johannisson, Bengt o Torsten Madsén m.fl. I entreprenörskapets tecken, s 224.
30 Jämför Johannisson och Madsén m.fl. I entreprenörskapets tecken, s 171,137,135 ff.
31 Jämför Brulin Göran Den tredje uppgiften Högskola och omgivning i samverkan, s  59.
32 Ingår i ett allmänt resonemang, se Cederlund, Kerstin, Åter till universiteten, s 19, ingår i Geografi i Lund,
med hänvisning till bla den nederländske ekonomen Raymond Florax och dennes bok University: A Regional
Booster? .
33 Sörlin, Sverker och Gunnar Törnqvist, Kunskap för välstånd s 114.
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Italienska. En ytterligare utveckling och konsekvens kan vara krav och anspråk på

omvärlden t ex vad gäller kulturen: "Det tillhör kunskapssamhällets mest intressanta

paradoxer att utvecklingen av ny teknik åtföljs av ett snabbt växande intresse för kultur.

Mycket talar för att det framgångsrika samspelet i en lokal miljö inbegriper institutioner och

nätverk för konst, musik, drama och andra kulturformer. När dessa arenor kombineras och

bildar allianser med forskningsinstitutioner och kunskapsföretag kan kulturen, vid sidan av sin

betydelse som kritiskt och emancipatoriskt forum, få en samhällsomvandlande och

utvecklingsfrämjande roll som hittills varit försummad."34 Frågan om detta varit försummat

får stå för författarna, därför redovisas översiktligt ett konkret exempel på motsatsen.35 Det

beskriver ett sätt att koppla samman olika kompetensområden som genomfördes hösten 1999 i

samverkan mellan just Växjö universitet och en näraliggande organisation vid namn Italienska

Palatset. Det är en sammanslutning av en bred grupp konstnärer m fl kring ateljéer,

verkstäder, studios, utställningslokaler etc. Initiativtagare var professor Bengt Johannisson.

De två parterna tillsammans genomförde en stor konstutställning samt en omfattande serie

med 28 seminarier på temat konst och vetenskap, vilka hade mer än 1.600 deltagare.

Uppenbart är att ingen av parterna ensam kunde åstadkomma detta men tillsammans med sin

olika kunskapssyn skapades evenemanget.36 Möjligen kan detta ses som ett exempel på hur

kompetens skapas av såväl formell kunskap, representerad av universitetet som

vardagskunskap representerad av konstnärerna samtidigt som projektet var en tillfällig allians

mellan en kulturorganisation och ett universitet. I samverkan gav detta den kompetens som

utvecklade projektet.

Språket. I universitetets roll ligger inte bara produktion av kunskap utan även

förmedlingen av den. Den didaktiska rollen. Ett enkelt exempel är denna uppsats i ämnet

historia som ju skrivs på svenska men har en "abstrakt" på engelska, medan motsvarande

uppsats i t ex ämnet biologi likaväl kan skrivas  på engelska. Språkets betydelse har en

uttolkare i  Torsten Hägerstrand som skriver att "England och Amerika är stora nog för att

utan större skada kunna tillåta sig att vara provinsiella, även om resultaten ibland blir en

smula komiska. Men för ett litet land är det absurt att på sätt som skett låta sig bli ett bihang

till ett enda kulturområde."37 En vidgning av detta gäller de teorier och metoder som utvecklas

inom vissa språkområden, för Sverige uppenbarligen engelskan, men som med detta

                                                
34 Sörlin, Sverker o Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd s 17.
35 Från Konstens Anamorfos till Regioners Metamorfos
36 Författarens egna anteckningar september 1999 i egenskap av ordförande i Italienska Palatset. Enligt
underhandsbesked kommer en rapport att utarbetas av Bengt Johannisson.
37 Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  119.
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utestänger forskning och utbildning från andra språkområden med andra impulser och synsätt.

Ett exempel på ett forskningsprojekt, med direkt anknytning till denna studie, där författarna

löst detta genom sitt val av språk är The making of regions in Sweden and Germany culture

and identity, religion and economy in a comparative perspective. I den ingår 8 svenska

forskare och 5 tyska som i en komparativ studie jämför hemregioner och publicerar resultaten

på engelska. Jag tolkar detta som att såväl de svenska som tyska forskarna valt ett gemensamt

språk som blivit engelskan.

98-99%. Vi har en koppling till såväl erfarenhetsdomäner och medvetanderum38 där

vi knyts samman med andra människor bland annat av språk. Men även av gemensamma

minnen, känslor för platsen och en ömsesidig tillit. Dessa mentala områden och därmed

gränser syns inte i det fysiska rummet, dvs i terrängen men kan dock återges på en karta. En

gräns är ju ett hinder, som i detta fall således inte finns i naturen utan inom oss själva. Inom

ramen för denna studie kommer vissa frågor om modern informationsteknologi upp samt hur

ökad rörlighet påverkar och förändrar valet av hemregion och med detta en tidsaspekt som

även har en bäring på framtiden. Universitetet skulle genom att fungera som ett "fönster" mot

världen kunna absorbera relevanta delar av världens kunskapsproduktion och omvandla den

enligt de förutsättningar som finns i regionen samt medverka till att den blir känd och använd.

98-99% av kunskapsproduktionen sker utanför Sveriges gränser.39 Jag tolkar detta som att

Växjö universitet har en roll inte endast som skapare av ny kunskap utan i vida större grad

som förmedlare av den som kommer fram på andra håll i världen.

Forskningsläget om universitet som förmedlare av kunskap och kompetens-
även Växjö universitet.

Kreativt. En genomtänkt analys av kunskapsfrågan och universitetens roll är gjord av Torsten

Hägerstrand som säger att universitetet endast har en uppgift. "Den är att befordra öppet

mellanmänskligt tankeutbyte om vetenskapliga frågor."40 Han vidareutvecklar detta till frågor

om universiteten som kreativ miljö. Han hävdar att i universitetsverksamheten behövs en

nödvändig kombination av lek och disciplin. Han hänvisar vidare till "den brittiske

konstfilosofen Gombrich´s yttrande: ""Jag tror inte att tillväxt av goda idéer kan organiseras;

men det är inte uteslutet , att vi kan göra en medveten ansträngning att skapa ett klimat i vilket

deras tillväxt inte hämmas."" Om man ansluter sig till den tankegången - och jag tror det är

det enda man kan göra - så blir den aktuella uppgiften att spekulera över vad som håller ett

                                                
38 Begreppen bygger på Reinhard Kossellek, se en beskrivning av teorierna t ex i Makten över minnet s 18.
39 Jämför Brulin Göran Den tredje uppgiften s 108, med dessa uppgifter.
40 Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  118.
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kreativt klimat vid liv."41 Jag tolkar detta som att de planer om utveckling, som skilda

uppdragsgivare kan önska, inte är en framgångsrik metod inom ett universitet.

Självklart. Det finns två doktorsavhandling som direkt analyserar Lunds

universitetsfilials i Växjö tidiga historia. I den ena behandlas frågor om dess profil. Det är

Bertil Carlssons Två utbildningsprojekt från år 1979. Författaren anger tre syften med sitt

arbete. Ett av dem är "att beskriva två utbildnings- och forskningsprojekt som under åren

1973-1977 planerades och genomfördes vid universitetsfilialen i Växjö"42. Författaren

beskriver profileringsbegreppets allmänna innebörd och gör där tre indelningar. De är enligt

överordnade myndigheters beslut en yttre, organisatorisk profilering. Vidare den inre,

pedagogiska profileringen där initiativ kom ifrån lärosätet, ledning, lärare och studenter. Den

tredje kan kallas forskningsprofilering som har basen i vad enskilda forskare bygger upp och

vad detta på sikt leder till för hela universitetet. Inom detta gör författaren en avgränsning till

vad han kallar det organisatoriska profileringsproblemet. Enligt författaren uppkom

problemet bl a som en följd av att man i Sverige under 1960-talet snabbt måste avlasta

universiteten, och därför gjorde de nya lärosätena, framförallt de fyra universitetsfilialerna i

Växjö, Linköping, Örebro och Karlstad till kopior av de gamla universiteten och gav dem en

ämnesuppsättning som skulle ge bästa "avlastningseffekt". Det är samma grundsyn som Hans

Wieslander för fram, t ex "Avsikten med universitetsfilialerna var att avlasta universiteten."43

Detta innebar att man skapade ytterligare utbildningsplatser inom de ämnesområden där

tillströmningen var störst dvs inom de filosofiska fakulteterna och där studerandeantalet redan

var för stort. När tillströmningen minskade under 1970-talet blev behovet av avlastning

mindre och tanken uppkom bl a vid universitetsfilialen i Växjö att söka ge det nyetablerade

lärosätet en egen profil.

Jämförelser. Den andra avhandlingen som behandlar den tidiga högskoletiden i

Växjö är Eva Fasth Aspekter på utlokalisering av högre utbildning. Den koncentreras på de

första året fram till 1970 och behandlar rekryteringsfrågor efter en inledning om svensk

regionalpolitik och dess betydelse för utlokalisering av högre utbildning. Den är uppbyggd  på

jämförelser mellan Lund och Växjö. Den visar bl a att det är rationalistiska motiv som styr en

utlokalisering, bl a den till Växjö. En tolkning är att det är en medveten planering för att göra

grundutbildningen effektivare och därmed billigare genom att inte ge en universitetsfilial, som

den i Växjö, andra lärare än de som behövs för undervisning, således ingen forskning. En

                                                
41 Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  117.
42 Carlsson, Bertil, Två utbildningsprojekt, s 6.
43 Wieslander, Hans, Historien om en högskola, s  7.
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jämförelse av den sociala bakgrunden bland nyinskrivna i Växjö respektive Lund visar endast

marginell ökning av andelen studerande från arbetarklass. Det ingick inte en studie av

jämlikhet mellan könen. Författarens slutsatser är att effekterna står i motsats till de uppställda

målen.44

Cykelställ. Denna uppsats kommer inte direkt in på den konkreta fysiska placeringen

även om det är uppenbart att kopplingen till staden Växjö finns där i bakgrunden. Det är i dess

roll som centrum i ett län och möjligen även inom en region, som stadens position och

agerande roll något bör lyftas fram. Inom ramen för denna uppsats sker det endast i generella

termer inte just Växjö, med sina 650 år och sin tradition som påstådd skolstad. En stads

betydelse kan uttryckas på följande sätt: "Genom sin ställning som regionalt handelscentrum

och som såväl stifts- som skol- och residensstad hade Växjö dock stor betydelse."45  Ett sätt

att se på staden är närhetsfrågan, den kan belysas på följande sätt: "En av stadens mest

uppenbara geografiska fördelar är att den erbjuder två slags närheter. Den ger territoriell

närhet, liktydig med täthet och grannskap. Den erbjuder samtidigt närhet i nätverk i

förhållande till andra städer."46 Nätverksfrågor tar uppsatsen upp senare men i dess koppling

till städer är det uppenbart att de kan vara sambandscentraler i allt samhällsliv oavsett om det

gäller kunskapsproduktion eller den sociala och kulturella strukturen. Universitet som ligger i

en stad är en del av staden och bildar en länk i dess nätverk. Växjö universitet är således en

del i det nätverk som Växjö i sin roll som centrum i stadsregionen bildar. Den globala

ekonomin domineras av några tusen multinationella företag. Det paradoxala är att dessa tycks

bli allt mer beroende av en utvecklande lokal tillhörighet. Nationella tillväxtstrategier handlar

därför om att skapa goda förutsättningar för dynamiska utvecklingsregioner.47 Till begreppet

lokal tillhörighet fogar denna uppsats även stadsregion. "Regions and localities do not

disappear, but become integrated in international networks that link up their most dynamic

sectors." 48 En faktor som är tydlig i ett nytt universitet är dess lokalisering i förhållande till

stadens kärna. "I europeisk tradition har vetenskapssamhället, korporationer av akademiska

forskare och lärare, haft sin plats i staden, både den lilla och den stora, men i regel bakom

både fysiska och mentala murar."49 Ett nära stadsrum som är signifikant för de medeltida

universiteten kan inte gälla för ett yngre universitet liksom det i Växjö, där det hamnar i

                                                
44 Fasth, Eva Aspekter på utlokalisering av högre utbildning s 239.
45 Nilsson, Roddy, Växjöfängelsets historia 1848-1995, prolog s 9.
46 Sörlin, Sverker och Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige, s
261.
47 Jämför med Brulin Göran Den tredje uppgiften Högskola och omgivning i samverkan, s 13.
48 Castells, Manuel, The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture,
Volume I, s  381.
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periferin. Det får nog närmast tolkas som att stadens centrum är fullt, vilket det blir i en stad

som har en viss dynamik. Ett universitet är i grunden inte bara en organisation utan även en

plats i form av en byggd miljö. Det ligger inte inom ramen för denna uppsats att närmare

studera denna byggda miljös betydelse för kunskapsproduktionen men klart är ändå att för de

studerade ämnena måste ändå just denna faktor ha viss betydelse. Utan arbetsrum, bibliotek,

föreläsningssalar, kaféer och cykelställ blir det ingen kunskap. En del i ett landskap också.

Och därmed en fysisk del i ett territorium som inom ramen för denna uppsats skall studeras

med utgångspunkt i dess prestationer vilka består av kunskap och inte fysiska rum.

Färgad. Våren 1996 gjorde Tomas Bannerhed och Lars Tomsmark en kartläggning

av de externa kontakterna vid Växjö universitet under läsåret 1995/96. Alla ämnen är

representerade i denna sammanställning. På så vis är den heltäckande. Sammantaget har under

detta läsår 2.200 studenter externa kontakter genom praktik och uppsatser samt 130 lärare

eller forskare genom uppdragsutbildning etc. Över 400 uppsatser, forskningsprojekt och

uppdrag redovisar kontakter med olika externa organisationer där de flesta sker på lokal eller

regional nivå och med små eller medelstora organisationer. Detta avspeglar enligt författarna

en "….beskrivning av högskolan som en regional knutpunkt för vetenskapligt färgad

kunskap."50 Författarna ger ingen beskrivning eller definition av begreppen lokal och regional

ej heller av uttrycket "regional knutpunkt".

Forskningsläge - avslutning

Nationen. Regionbegreppet har inte fått en slutgiltig form i denna studie, vare sig i sin solitära

form eller som hemregion. Den har blivit som den används av de aktörer som vid tillfället

brukade uttrycket eller försökte skapa ett innehåll till ett namn eller begrepp vilket uppsatsen

försöker identifiera. Men här avses närmast ett område med någon form av sammanhållande

likheter eller där ett samspel mellan aktörerna skapar detta tillfälligt eller med försök till

permanent verkan. Det rör sig om ett fält mellan lokalsamhälle och stat även om det inte är en

del av någondera och ändå helt beroende av dem; dess försök till eget liv kanske är en chimär.

Denna vaghet är till fördel i en strävan mot att skildra hur bred den historiska mångfalden är,

även om denna studie är begränsad  till en organisation under en kortare tidsperiod. Det ligger

närmast ett försök till en förklaring av det historiska mönstret i detta. Den lilla historia

uppsatsen skildrar gör att: "Mikrohistorien får då en större plats för makrohistorien, och

kopplingen mellan samhällsanalys och lokalhistoria kan förhoppningsvis göras tydlig och

                                                                                                                                                        
49 Visioner av kunskapsstaden, sid  9 Claes Göran Guinchard.
50 Bannerhed, Tomas och Lars Tomsmark, Högskolans externa kontakter, s 18.
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begriplig."51  Avsikten är således inte att skriva en lokal historia utan Växjö universitet skall

föras in i sin värld, dvs i förhållande till samhälle, universitetsvärlden etc. Samtidigt är dock

inte målet att skriva ännu ett kapitel i den stora skildringen av nationen på det sätt som

historiker gjort under lång tid.

Frågor och avgränsningar

Det övergripande syftet med föreliggande arbete är att försöka finna en uppfattning om

hemregion i ett aktörsorienterat perspektiv med basen i Växjö universitet. Det sker genom att

med utgångspunkt i litteraturstudier och exempel från tidigare forskning försöka belysa

allmänt frågor om region och universitet. Därefter söks med basen i empiriska underlag efter

konkret stöd och uppfattningar om detta med särskild tonvikt vid hur aktörer inom

universitetet väljer och agerar. Målet är att detta skall utmynna i en tolkning som om möjligt

skall försöka besvara de frågor som anges ovan eller alternativt, peka på nya frågeställningar

som kräver svar samt nya problemområden som behöver belysas.

Uppsatsens två huvudfrågor52  är:

Vilken hemregion utvecklar Växjö universitet och hur stor del av verksamheten

skapar kunskap som berör denna hemregion antingen territoriellt eller problemspecifikt?

Hur ser den regionala kunskapsuppbyggnaden på Växjö universitet ut vad gäller

forskning, forskarutbildning och grundutbildning?

              Ordet glokal i titeln är en samskrivning av de två orden global respektive lokal.

Begreppet Växjö universitet avser de tre organisatoriska enheterna Universitetsfilialen i Växjö,

som var en del av Lunds universitet åren 1967-1977, med efterföljaren Högskolan i Växjö

åren 1977-1998 samt Växjö universitet från år 1999.53

Med denna inriktning följer att det uppsatsen försöker beskriva är Växjö universitets

koppling eller relation till omvärlden, där denna är den valda hemregionen. Vilken är

universitetets självuppfattning i detta val? Här sker två indelningar.

Den första gäller den hemregion som universitetet har som sin syn, således där denna

framkommer som universitetets samlade bild. I vad mån är den beroende av ett uppdrag till

myndigheten och i vad mån utmejslas den som en egen strategi?

                                                
51 Lokalt, regionalt s 70 , med hänvisning till  Söderberg, Johan, Makrohistoria och lokalhistoria.
52 Dessa två huvudfrågor bygger på Peter Aronssons underlag 6 juni 2000.
53 Den som vill studera tillblivelse och utveckling av dessa tre organisationer kan lämpligen läsa Hans
Wieslander, Drömmen om ett universitet respektive Historien om en högskola.
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Den andra indelningen gäller den faktiska tillämpningen inom, men även mellan,

olika ämnen. I denna andra indelning ingår tre ämnen vid Växjö universitet. De är historia

som representerar ämnesområdet humaniora, företagsekonomi inom det

samhällsvetenskapliga området samt biologi inom naturvetenskapen. Uppsatsens tre

ämnesområden, dvs historia, ekonomi respektive biologi, belyser på det lokala och regionala

planet samma stora frågor som demokratiutredningen ser som samtidens största utmaning, dvs

kulturens, ekonomins och miljöns globalisering.54

 Uppsatsen exponerar och prövar vad ansvariga företrädare eller forskare använder

sig av i ämnet och forskningen, samt vad som blivit genomfört i grundutbildningen som i

denna uppsats är representerad av kandidat- och magisteruppsatser, alltså C- och D-

uppsatserna. Dvs vad som tillämpas i det vardagliga arbetet. Med andra ord - från det

generella till det konkreta och specifika.

Med ämne avses forskning och utbildning inom ett kunskapsområde, men det

innefattar även den organisation inom universitetet som kan rymma både  kunskapsenhet och

social enhet. Uppsatsen gör ingen distinktion mellan ämne och disciplin.

Uppsatsen försöker även beskriva huruvida det är ett mönster i förändringarna när

det gäller val av hemregion, således om denna hemregion ändrats över tiden och i så fall hur. I

det ingår en undersökning om det är samma hemregion för de skilda ämnena. Med uttrycket

hemregion innefattas i denna uppsats ett medvetanderum utan inslag av administrativ och

organisatorisk indelning samt att gränser kommer till i en omedveten process.

Stapplande. Avsikten med denna uppsats är inte att ge en skildring av tillkomst och

uppbyggnad i sig av Växjö universitet, men för att förstå bilden är det viktigt att inse att detta

varit en process. Grunden ligger i de "första stapplande stegen mot en universitetsfilial,

nämligen anordnandet av decentraliserade akademiska kurser".55 Det började med en

ettbetygskurs i pedagogik hösten 1960 i centrala Växjö. När denna uppsats skrivs har Växjö

universitet cirka 10 000 studenter och omkring 700 anställda placerade på ett Campus utanför

Växjö centrum.

Ovisshet. Frågan om tid och rum för uppsatsen bör baseras på en analys. Ett svar kan

vara den kyliga analys av tid och rum som filosofen Immanuel Kant ger. Den bygger på

grundtanken om vissa nödvändiga sanna och allmängiltiga medvetande- eller

intuitionsformer, där han låter rummet och tiden vara exempel. Dessa två är de grundläggande

principer utifrån vilka vår erfarenhetsvärld ordnas. Han fullföljer med att all kunskap

                                                
54 Jämför SOU 1999:77 Demokrati och medborgarskap förordet av Erik Amnå, s 4.
55 Larsson, Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, s 526.
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innefattas i ämnena geografi och historia, "eftersom geografi var beskrivning av världen i

förhållande till rummet och historia i förhållande till tiden".56 Ett annat sätt kan vara att med

en annan filosofs ord söka ett klart och tydligt uttryck. År 1978 skrev D C Williams som

inledning i en uppsats om vår förståelse av tid och rum. "I varje ögonblick befinner sig var

och en av oss i vad som förfaller vara världens centrum, i besittning av en liten upplyst

förgrund av här och nu, medan runtikring, ting bortom ting, händelse bortom händelse, ett

överfyllt universum förtonar."57 Till detta kan kopplas den syn på kunskap som kommer fram

i grunduppfattningen att det väsentliga inte ligger i det historiska och tidsligheten utan i det

faktum att människan i sitt liv och sociala sammanhang är något ofullbordat som ständigt

"låter sig kultiveras, socialiseras och förändras."58 Detta kan utvecklas med basen i vilket

perspektiv man intar med utgångspunkt i platsen, då all kunskap är lokal och därmed

beroende av var vi själva finns i rummet. Denna perspektivistiska kunskap baseras på

subjektets roll, vare sig den definieras kulturellt, socialt eller politiskt, vilka aldrig kan vara

entydiga, fixerade eller en gång givna. Den "verklighet" uppsatsen försöker skildra och

analysera är således "min verklighet". Uppsatsen rör sig i ett samhälle som ständigt blir på

nytt fyllt av tillfälligheter, sannolikheter, infall och ovisshet där det inte är möjligt att frysa en

bild som skall försöka rekonstruera ett ögonblick. Dock finns i uppsatsen ett ställningstagande

till tid och rum för den.

Tidsgräns. Uppsatsen omspänner cirka 33 år, en tredjedels sekel, alltså en mansålder.

Avsikten är att föra den in i nutiden, för uppsatsen gör ingen klyfta mellan det historiska och

det aktuella. Valet av tidrymd har sin grund i följande resonemang. De traditionella epokerna i

ämnet historia är antiken, medeltiden, åren 1520-1809, åren 1809-1917 samt tiden därefter.

De tycks ha en politisk bas oftast med en nationell grund. Med en mer industriell framtoning

blir mitten av 1800-talet en viktig gräns fram till nutid. Tiden från 1918 blir av historiker

numera allt oftare indelad med en gräns vid 1945. Det betyder att den sista delen är

samtidshistoria, men sannolikt blir detta över tiden en gräns som kommer att förskjutas. För

denna uppsats har detta ingen betydelse. Men det ingår ingen direkt gräns framåt heller,

annars borde kanske historieämnet sluta någonstans. I denna finns en tidsgräns till sommaren

år 2000, dvs när arbetet med uppsatsen påbörjades. Samtidigt ingår i uppsatsens

handlingsperspektiv, som komplement till beskrivningar och analyser, ett försök att även ta

med några tankar om framtiden, trots att detta normalt inom ämnet historia brukar hållas

                                                
56 Nilsson, Jan Henrik i uppsatsen Från Kant till Kant, s 116, ingår i Geografi i Lund.
57 Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  134.
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utanför. Det ligger i ämnets natur då avsaknaden av empiriskt underlag inte ger en fast grund

för en studie. Gränsen mot de samhällsvetenskapliga ämnena blir på detta sätt otydlig. Det är

förstås praktiskt att skilja mellan olika vetenskaper, men självfallet att det även är opraktiskt.

Det är uppenbart att människorna i samhället har frågor och problem samtidigt som

universiteten har ämnen och discipliner.

Uppläggning av denna uppsats
Mångfasetterad. Denna uppsats har en uppläggning och allmän ansats i form av en

fortlöpande analys och diskussion samt i vissa fall med ett framtidsperspektiv i slutet av

kapitel eller avsnitt. Tekniken med endast en analys i slutet av hela uppsatsen väljs bort.

Däremot avslutas den med en sammanfattning av vad uppsatsen kommit fram till, men då mer

som en konklusion eller slutsats av vad som skrivits tidigare och ej som en separat nyhet. I

den delen ingår tankar om framtiden. Detta trots historikernas sedvanliga roll att avstå från

framtidsspekulationer med tanken att detta mer anstår samhällsvetarna och inte humanisterna.

I ett avsnitt finns frågan om det praktiska men även det opraktiska i att vetenskapen finns i

olika områden. Vidare ingår svårigheterna att ange tillräckligt med förutsättningar, då de inte

är kända i förväg och därmed inte tydliga nog för att klargöra komplexiteten i framtida

händelser. Ett deterministiskt perspektiv är ej heller möjligt då det ej kan prövas. Till detta

kommer individens roll i historien, där den historiska determinismen ofta uppträtt i form av

makrovariabler av typ "produktivkrafter" eller "klasskamp"59. I denna uppsats finns en annan

historiesyn, med den enskilda människans möjlighet att spela en roll. I detta ligger som

fundament den kreativitet som förknippas med människan. Härtill kommer den tillväxt av

kunskap som sker hos människan. Verklig kunskapstillväxt förutsätter att den är okänd och

därmed omöjlig att beräkna eller göra känd, varför det är en okänd faktor som i sig omöjliggör

hur den kan gripa in i framtida historia. Per definition är det därmed omöjligt att förutse hur

mänsklighetens historia kommer att utvecklas. Detta utvecklas exempelvis av Karl Popper.60

Mitt mål är att uppfylla vetenskapsteoretiska krav på en självständig, mångfasetterad

reflektion av de egna undersökningarnas mening och värde samt resultatens förhållande till

tidigare forskning. Cecilia Trenter har i sin avhandling61 presenterat en modell för historikerns

                                                                                                                                                        
58 Jämför Beronius, Mats, Genealogi och sociologi. Nietzsche, Foucault och den sociala analysen, s 7 med
vidare utveckling s 26 ff samt s 37.
59 Ett intressant sätt att koppla samman den enskilda människan utan aktörsroll som en del i ett stort samhälle
finns i Olsson, Lars, Kvinnokraft, arbetskraft, maskinkraft, inledningen, med mjölkerskan Matilda eller i
densammes Betplockarna och första världskriget, s 11, med den 14-årige Frans Rehbein.
60 Jämför med Berge, Anders Att begripa det förflutna. Förklaring, klassificering, kolligation inom
historievetenskapen s 26 ff.
61 Jämför Trenter, Cecilia, Granskningens retorik och historisk vetenskap s 28 ff
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tolkning av sitt objekt vad gäller såväl metoder som använda teorier samt hur formuleringen

sker av den historia som blir rekonstruerad. Hon använder begreppet kognitiv identitet som

således innefattar metodologin och historien i samma forskningsprocess. I mina tolkningar

och efterhandsförklaringar ligger en förförståelse samt de värderingar och normer som följer

med den. Dessa måste prägla slutsatser men även vad som är valt ur källorna som relevant för

studien. Det ingår ett försök att ha en alternativ tolkning där så är möjligt och den är synlig.

Med en strävan efter en koppling till den värld där uppsatsen tillkommer. Tanken är att detta

skall vara en av uppsatsens huvudpunkter. I detta ligger ett handlingsperspektiv såväl i

analyserna som i de slutsatser som ingår, vilket fullföljs med ett framtidsperspektiv.

Kunskapssyn, perspektivval och metod hänger på detta sätt samman.

Observatör. Avsikten med denna uppsats är således att med utgångspunkt i

antaganden och med en kartläggning som bas undersöka vilken hemregion Växjö universitet

utvecklar. I begreppet utvecklar ligger således en tidsdimension och en dynamisk process som

uppsatsen försöker finna och beskriva. I detta synsätt ligger den övergripande reflektionen om

det är en generell samhällsorienterad frågeställning som skall belysas i uppsatsen med dess

koppling till generella strukturer eller om det är genomslaget i den lokala verkligheten, dvs

vid universitetet. I detta skede av uppsatsen ingår inte ett direkt ställningstagande i denna

fråga men det finns en medvetenhet om den uppdelning som finner sin grund i Eva Österbergs

särskiljande av  lokalhistoria "som mål i sig" och lokalhistoria "som medel".62 Det är en lokal

undersökning med och i sin egen värld. Uppsatsen har ett mål att den också kan vara en bas

för att förstå allmänna samhällsprocesser och samhällsförhållanden även om det i detta inte

ingår en tanke eller avsikt att regionen eller nationen kan vara det samlande begreppet.

Uppsatsens lokalundersökning syftar således inte direkt till att nå en för dem som helhet

gällande resultat. Men det ligger i sakens natur att empiriska studier av samhällsstrukturer

gärna får en karaktär av lokala och regionala punktstudier.63 Titeln på uppsatsen innehåller

ordet "glokal", dvs såväl global som lokal. Det ingår således i uppsatsens ambition att försöka

finna denna koppling antingen som en aktör inom ett större skede eller som observatör av vad

som sker där. I detta ligger även den mottagande rollen som är den miljö, den internationella

forskningens värld, där så stor del av kunskap och tankesystem skapas inom ett rum som

ligger utanför de geografiska gränser vi normalt håller oss inom, men samtidigt inom de

mentala gränser vi rör oss dagligen. I detta ligger frågor om var förmedlingen hör hemma

mellan nivåerna, med en hänvisning i den delen till Peter Aronssons analys som utmynnade i

                                                
62 Johansson, Brännvin, sid 1, hänvisar till Eva Österberg, Rikshistoria och lokalhistoria, 1975.
63 Jämför med Bilaga 1 i Historia i belysning. Sex perspektiv på svensk historisk forskning ,   
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att "rent kunskapsmässigt är det ett logiskt felslut att a´priori se den generella utsagan som

mer verklig eller t.o.m. som förklaring till det enskilda".64

Praxis. Det finns en avgörande kunskapsfråga som grund för historia. I denna

uppsats, liksom i allt som söker skildra historia, ligger en form av gestaltning, vilken i sin tur

baseras på en verklighet som författaren söker reproducera i begriplig form. Karel Kosík

utvecklar detta närmare, bl a på följande sätt: "Vi når kunskap om världen, tingen,

processerna bara i den mån vi "gestaltar" dem, dvs i den mån vi reproducerar dem

tankemässigt. Men denna tankemässiga reproduktion av verkligheten är endast en dimension

av människans praktiska förhållande till verkligheten. Den mest fundamentala dimensionen är

formandet av den (samhälleligt mänskliga) verkligheten, utan vilket den tankemässiga

reproduktionen av verkligheten inte vore möjlig."65 Detta utvecklas i ett praxisbegrepp som

studerats närmare av bl a  Kenneth Strömberg som "…ser praxis stora betydelse först och

främst som en förklaringsmodell vilken löser upp dikotomin mellan aktör och struktur och

återförvisar den till den mänskliga analysbegreppens ""värld"", den avreifierar begreppen".66

Komplement. Uppsatsens infallsvinkel är att som utomstående betrakta Växjö

universitet och hur detta ser sin egen roll som producent av kunskap om sin hemregion.

Uppsatser använder ej avnämarperspektivet, dvs det ingår inget försök att analysera och

beskriva hur de som bor och verkar i regionen tar emot denna kunskap. I detta ligger annars

en  intressant möjlighet till jämförelse mellan den mer formella kunskapens sätt att uttrycka

sig och den form som vardagskunskapen kan ha. I detta kan även ligga frågan huruvida den

kunskap om regionen som Växjö universitet förmedlar överhuvudtaget efterfrågas. Delar av

detta kommer in i faktadelen som komplement till kunskapsproduktion. Två

forskningsstrategier kommer till användning i uppsatsen, dels studien av vilken hemregion de

skilda aktörerna valde, dessa kan vara enskilda forskare, institutioner, ämnen, discipliner,

ledning etc, dels en jämförelse dem emellan. De båda tillsammans skall ge underlag för en

utblick med en mer generell syn. I detta ingår en ansats att olikheter kan uppfattas som delar i

en process med målet att uppnå en mer generell kunskap.

Levande. Det är väsentligt att klara ut uppsatsens förhållande till källorna. I sak är de

uppbyggda på historikernas vanliga fasta grund, dvs de är skriftliga. Till detta kommer en

grupp intervjuer, se närmare under avsnitten fakta och verklighet. Det är inte svårt att citera ur

de skriftliga källorna. Ett välskrivet och välformulerat system av texter inbjuder till detta.

                                                
64 Aronsson, Peter, Regionernas roll i Sveriges historia, s 203.
65 Kosík, Karel, Det konkretas dialektik, s 197.
66 Strömberg, Kenneth, Skilda världar Introduktionsdel till avhandling manus s 16.
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Metoden gör även att de texter som väljs ur den vetenskapliga litteraturen har prövats tidigare

under sedvanliga kritiska former. En kritik som ofta är offentlig i form av recensioner eller

motsvarande. Problemet ligger i faran av att låta någon eller några av forskarna bli

dominerande och genom det enskilda citatet bli normerande och vara den ensidiga exponenten

för ett tankesystem som kan ha påverkat hur uppsatsen skall få sin struktur. Bakom källorna

finns levande människor, av vilka en del dessutom finns i min närhet. Till detta kommer

frågan om det är "lönsamt" för mig att citera och repliera på författare som finns vid den

institution där denna uppsats tillkommer, personer som därmed direkt eller indirekt kan bli

påverkade av det uppsatsen innehåller. Ett enkelt samtal med dem kan verifiera det som skall

komma fram som bärande i en tankebana. Men samtidigt gör detta förhållandet svårare till de

författare som av naturliga skäl ej kan nås. Har dessa då samma värde? Eller blir det så att ju

mer avlägsna de är i tid, desto enklare och mer lättciterade framstår de. De är renodlade av

andra forskare vilket gör att dagens syn på de ursprungliga forskarna är färgad av den syn

deras uttolkare har. Detta är inget nytt problem men då det i uppsatsen ingår andra typer av

källor, bl a intervjuerna finns det anledning att peka på problemet. I intervjuerna finns inget

filter eller analys gjord av andra till hjälp för tolkning. Till detta kommer att de inte är

verifierbara vilket är stötande för historiker. Men mot detta kan framföras att de intervjuade

finns i det nära rummet, de är med detta aktiva och levande kontrollpaneler. Till detta kommer

att alla är aktiva forskare med en klar vetenskaplig syn och därmed en tydlig uppfattning om

att frågorna och de av uppsatsen uttolkade svaren just har den vetenskapliga prägel som skall

vara grunden i denna text.67  Detta utvecklas närmare under intervjuavsnittet. Till det kommer

att den värld som studeras är samma värld där denna uppsats tillkommer och skall bli föremål

för granskning, dvs det egna universitetet. Särskilt som ett av de studerade ämnena är just

historia inom vars disciplin denna uppsats ingår.

Teorier och metodarsenal
Massmedier. En uppsats måste visa all respekt för teoriernas betydelse för vetenskapen, de är

ju en av grundstenarna. Samtidigt har jag successivt blivit alltmer skeptisk till att denna

uppsats kan och skall använda någon enstaka teori som förklarande och förutsägande då det

gäller ämnesområdet humaniora, ett ämnesområde som i sin helhet bygger på mänskligt

beteende.68 Antaganden kan i sin helhet ersättas av den verklighet vi studerar, där vi låter de

enskilda aktörerna och vad de genomför vara den bas mot vilken olika hypoteser ställs, där

                                                
67 Jämför med Skandia band 49, Thelander, Jan Historia, teori och kunskapsutveckling. Om frågandets konst i
forskningsprocessen, s 342
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ingen enda kan vara exempel på "Den Stora Teorin" men där de samfällt ger den

mångfasetterade bild som det mänskliga agerandet utgör. Det betyder att människor agerar

pragmatiskt, varierande och beroende av den miljö i vilket det sker.69 I detta ligger även

debatten om det historiska minnet som framkom under 1990-talet, dvs frågan om en

framgångshistoria eller om en historia där annat döljer sig under ytan.70 Ett exempel på det

dolda är hur den historia som skrivs av Maija Runcis i sin avhandling år 1998, Steriliseringar

i folkhemmet, får stort gensvar och hamnar i blickfånget för en intensiv nationell och

internationell debatt, möjligen just för att det inte är framgångens historia som skrivs.71 I detta

ligger den vidare frågan om forskarnas hållning till medier och värdefrågor. Maija Runcis tar

upp frågan om historikers och andra forskares förhållande till massmedier med en egen syn

om behovet av förbättrade relationer.72 Denna uppsats har inga ambitioner att bli föremål för

en debatt, men dess ambition är att även föra fram det som inte är framgångens historia.

Friheter. Karl-Göran Heidegren argumenterar för detta synsätt ur filosofiskt

perspektiv med basen i det resonemang som den tyske filosofen Odo Marquard, "en av den

samtida filosofins stora humorister", för fram. "Vad vi behöver är inte en sanning, utan många

sanningar, inte en historia, utan många historier, inte en frihet, utan många friheter."73 Detta

kan utvecklas med frågor om kontakten med omvärlden i det offentliga samtal som är

grunden för förståelse för det avvikande. Detta kan uttryckas på följande sätt: "Även

humaniora som talar med omgivningen upplevs som angelägen, vilket den nya

historieforskningen är ett exempel på."74

Teorier

Formativa. Som framgår av inledningen har uppsatsen ett aktörsperspektiv. I detta ligger

frågor om vem eller vilka dessa är, hur de agerar och när detta sker. I ett komplext samhälle

sker inget utan att andra personer eller organisationer blir delar av händelserna. I denna

interaktion ligger ett spänningsmoment som det kan vara frestande att penetrera närmare.

Men, som framgår av inledningen, är det främst Växjö universitets eget agerande som är

föremål för studien. De aktörer som finns i omvärlden beskrivs översiktligt, men denna

                                                                                                                                                        
68 Jämför Bent Flyvbjerg, Rationalitet og makt, s 65 ff.
69 Jämför Flyvbjerg, Bent, Rationalitet og makt, s 73. Se även Strömberg, Kenneth, Skilda världar s 21 för en
överblick.
70 Jämför med Peter Aronssons kapitel Lokala medborgarskap - det dolda kulturarvet i Demokrati och
medborgarskap SOU 1999:77, där detta utvecklas i ett brett perspektiv.
71 En bred analys av motiven för den intensiva debatten gör Maija Runcis själv i sitt kapitel Striden om historien
som ingår i Makten över minnet.
72 Runcis, Maija, Striden om historien, ingår i Makten över minnet s 153.
73 Svenska Dagbladet den 3 december 2000 Carl-Göran Heidegren Finns det…..
74 Brulin, Göran Den tredje uppgiften Högskola och omgivning i samverkan s 96.
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sammansatta bild ryms ej inom ramen för uppsatsen. De tillgängliga strategiska aktörerna

tillhör i huvudsak denna värld där en hypotes skulle kunna vara att de är mer formativa dels

vid etablerandet av universitetsfilialen (mitten av 1960-talet), dels vid motsvarande händelser

vid omvandlingen till universitet (senare delen av 1990-talet). Då uppsatsen även har ett

ämnesperspektiv har en av ansatserna varit att se om detta kan spåras i skillnaden mellan

universitetets mer officiella syn på val av hemregion och hur ämnesföreträdarna agerar både

när det gäller forskning och undervisning.

Närregion. Liksom fallet för alla andra universitet finns i rollen som aktör en direkt

samverkan med andra intressenter. En utveckling sker inom ramen dels för en tradition, och

dels enligt de regler och normer som de anslagsbeviljande myndigheterna ställer upp.

Området ryms vid sidan om den sedvanliga tillämningen av traditionell vetenskap, vilken

inkluderar beställnings- och uppdragsforskning. Den kommer att handla om kunskapsbildning

i interaktiv samverkan med omgivningen. Det är med andra ord en form för högskolans

samspel med omgivningen som skapas. Detta utvecklas av Göran Brulin inom ramen för Den

tredje uppgiften Högskola och omgivning i samverkan. Han belyser frågorna närmare bl a på

följande sätt. "Denna samverkansuppgift skulle kunna innebära att högskolan blir en drivkraft

i närregionens utveckling".75 Han utvecklar inte närmare begreppet närregion, varför dess

innebörd förblir något oklar. Däremot är det tydligt att författaren ser universiteten som aktiva

och pådrivande men ej som enskilda aktörer utan som delar av samhället och att detta sker i

samverkan.

Metadiskurs. Ett sätt att se på samverkan med omvärlden görs av Jean-François

Lyotards i The Postmodern Condition: A Report on Knowledge som skrevs på uppdrag av

staten Québecs regering. Överhuvudtaget ifrågasätter han om det är vetenskapens uppgift att

legitimera sig med en referens till en metadiskurs som bygger på de stora berättelserna. Det

utvecklas av Göran Brulin "Den möjliga uppgift vetenskapen skulle kunna ha vore att kreativt

vara med och konstruera i det lilla, det lokala, det fragmentariska, det historiskt bestämda osv.

Kunskapens värde bestäms i det här perspektivet inte av sanningshalt utan användbarhet. I

och med införandet av den tredje uppgiften är det kanske dags för samhällsforskningen - och

annan forskning - att visa att det inte är postmodern relativisering utan kunskapsbildning

genom samverkan med omgivningen som är svaret på kritiken av den moderna

vetenskapen."76 Delar av detta utvecklas under analyserna i uppsatsen.

                                                
75 Brulin Göran Den tredje uppgiften Högskola och omgivning i samverkan  s 28.
76 Brulin Göran Den tredje uppgiften Högskola och omgivning i samverkan  s 95
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Svaromål. Växjö universitet är ett av de tre i Sverige som förvandlades från högskola

till universitet år 1999. Som framgått av tidigare avsnitt finns ett nationellt uppdrag för all

högskoleutbildning antingen den bedrivs vid de statliga universiteten och högskolorna eller

vid de högskolor som har andra huvudmän, t ex stiftelser, landsting för vårdhögskolor etc. När

det gäller den regionala rollen kommer förr eller senare frågan upp om gränsdragning mellan

det nationella och det regionala eller alternativt lokala. Statens syn på universitetsfilialerna,

som således kom i mitten av 1960-talet, har behandlats i tidigare avsnitt. Den finns vidare

utförligt presenterad i Terry Carlbom Högskolelokaliseringen i Sverige 1950—1965.

Etablerandet av högskolorna var en del i den svenska regionalpolitiken vars huvudmål var att

skapa ökad jämlikhet i ekonomiskt, socialt och kulturellt avseende mellan människor i olika

regioner.77 Detta argument utvecklas vidare för universitet och högskolor med hänvisning till

lokaliseringsval för företag och hushåll samt för kulturlivet och näringslivet i olika

landsdelar.78 Bakomliggande utbildningsmotiv fanns med tankar om återkommande

utbildning men avgörande var den stora tillströmningen till de fria fakulteterna. En utförlig

analys presenteras i Bo Lindensjö Högskolereformen En studie i offentlig reformstrategi. Den

högskolereform som kom år 1977 och som skapade Högskolan i Växjö, hade genomförts

under starkt motstånd från ledande universitetshåll. Grund argumenten var att reformen sågs

som ett generalangrepp mot den akademiska världen. I detta låg kritiken mot universitetens

samhällsansvar bl a framfört av den socialdemokratiska idétidskriften Tiden.79 Universitets-

och högskoleämbetet gick inte i direkt svaromål, men gjorde under 1980-talet ett flertal

undersökningar och utvärderingar som inte direkt verifierade kritiken utan i stället angav god

kvalitet och att högskorna väl svarade upp mot både nationella och regionala krav.80

Slumpvis. Med utgångspunkt i den faktiska samverkan som sker mellan universitet

och omvärlden måste en fråga vara hur det gemensamma ämnesområdet formuleras. En tanke

kan vara att en eller båda parter söker de luckor i den regionala utvecklingen som kan

identifieras. Vidare att Växjö universitet aktivt och medvetet valt att försökt fylla dem vilket

förutsätter att dessa luckor kan identifieras och tydliggöras, dvs ta reda på var regionen har sin

svaghet. En annan hypotes kan vara att inriktningen i stället gällt att befästa de starka sidorna

vid såväl universitet som hemregion vilka då skall utvecklas och bekräftas. Har Växjö

universitet har gjort ett medvetet val av inriktning mot omvärlden med utgångspunkt från

dessa frågeställningar? I detta ligger frågan om vilka olika uppdrag Växjö universitet har och

                                                
77 SOU 1972:56 Glesbygder och glesbygdspolitik
78 SOU 1971:16 Regional utveckling och planering resp SOU 1963:58 Aktiv lokaliseringspolitik
79 Ett utförligt referat av denna finns i Hans Wieslanders kapitel i Möjligheternas universitet s 53.
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har haft i förhållande till hemregionen. Som en konsekvens av detta kommer frågan om vem

som formulerar strategierna. Är det forskarna själva utan yttre påverkan eller i samverkan?

Eller har de formulerats inom ramen för en allmän och officiell uppfattning inom Växjö

universitet? Ett alternativ kan vara att universitetet som en del i nationalstaten  erhåller

direktiv från statsmakterna som genom en aktiv regionalpolitik styr forskningen inte endast

generellt mot vissa sektorer utan än mer mot vissa geografiska områden. Denna del utvecklas

vidare här då den uppenbarligen är en del i den aktuella debatten, se även inledande kapitel i

uppsatsen. Dessa förslag har tydliga företrädare i Sverker Sörlin och Gunnar Törnqvist som

utförligt belägger detta synsätt i en serie böcker, antingen enskilt eller gemensamt. Ett sent (år

2000) gemensamt exempel är Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av

Sverige. Ett smakprov på slutsatser ur den kan vara: "Vi tror att de vägval som fungerar i

Sverige måste inbegripa både prioriteringar och, framför allt, en genomtänkt rumslig och

funktionell differentiering, att universitet och högskolor av olika storlek och typ kommer till

sin rätt och bäst utnyttjar sina skilda egenskaper."81 Detta fullföljs med förklaringar om var i

nationalstaten den framtida storskaliga uppbyggnaden av universitet och till dem hörande

forskning skall ske. Författarnas grundresonemang bygger på föreställningen om behovet av

en kritisk massa, i detta fall närmast symboliserat av människor, där de utvecklar detta med

basen i "erfarenheter från vår egen forskning, förefaller det emellertid rimligt att anta att

kritisk massa i grunden inte enbart har med antalet personer att föra utan snarare med

kommunikationstäthet." 82 Frågan om kunskapsproduktion inom ett definierat rum i dess

geografiska mening har stor betydelse för dessa författare antingen de agerar enskilt eller

gemensamt. Ett exempel kan vara hur Sverker Sörlin tar upp detta i Universiteten som

drivkrafter,  där han särskilt för fram kopplingen till just den intellektuella processen med

orden: "Undertitelns tredje nyckelord är uttrycket den nya intellektuella geografin. Det syftar

på den vetenskapliga kunskapsproduktionens rumsliga fördelning. Universitet ,

forskningslaboratorier och högteknologiska företag fördelar sig inte slumpvis över

territoriet."83 I detta ligger således kunskapens platser där dessa inte endast gäller frågor om

universitetens placering, storlek och inriktning utan även var andra aktörer finns inom ramen

för en "kunskapssamhällets rumsliga organisation".84

                                                                                                                                                        
80 13 skilda rapporter finns redovisade i not 4 till Hans Wieslanders kapitel i Möjligheternas universitet.
81 Sörlin, Sverker, o Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige, s 246.
82 Sörlin, Sverker, o Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige, s 257.
83 Sörlin, Sverker, Universiteten som drivkrafter, s 16.
84 Sörlin, Sverker, Universiteten som drivkrafter, s 94.
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Högkvalitativ. En särskild studie har utförts av Sören Wibe som tagit fram

förhållandet mellan högskolekostnadernas samband med produktionsvolymen, mätt i termer

av utbildningsvolym och vetenskaplig forskningsvolym. De centrala resultaten av denna

studie är två. Det första är att det finns klara stordriftsfördelar men endast upp till en viss nivå,

som motsvarar fyratusen helårsprestationer, varefter de upphör. Den andra är att ingen

påvisbara skillnader i forskningens kostnadseffektivitet på de olika universitetsorterna, trots

betydande skillnader i universitetens storlek. Den sistnämnda avviker således väsentlig från

det som förs fram av anhängarna bakom hypoteserna om den s k "kritiska massan". Sören

Wibe hävdar att "kritisk massa" kan uppnås även vid mindre universitet där forskarmiljön

avgörs av den kreativa miljön. Detta utvecklas med exempel från Sverige där en relativt liten

institution kan skapa en kvantitativt stor mängd högkvalitativ forskning.85 Studiens slutsatser i

denna del avviker således från motsvarande slutsatser presenterade av Sverker Sörlin och

Gunnar Törnqvist i Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige.

Hidden. Ett exempel på att denna avvikelse är uppmärksammad finns i Bengt

Johannissons recension  "In consonance with their hidden agenda, Sörlin and Törnqvist thus

suggest that an already elaborate hierarchical system is enforced. That is, they seem to have

forgotten their own point of departure - an emerging networked global society that does not

recognise national borders. A contrasting strategy for making the Swedish academic system a

wealth creator would obviously be to enact the ‘glocal’ university. This is a university that

with respect to size and profile is adjusted to its region and uses a considerable share of its

resources for, on one hand, developing an ‘absorptive capacity’ for knowledge creation in the

global university system, on the other relating to the local region, in particular to its business

community. Hereby the global relevance of academic knowledge and localised tacit

knowledge may merge into competencies that are favourable to any kind of activity,

economic or not. Images of spatial, functional and virtual organising of wealth creation are

then jointly mobilised." 86 Som framgår av uppsatsen kommer just dessa olika synsätt att

påverka analyser och slutsatser. Utvecklingsbara. Åke E Andersson bygger en serie slutsatser

på frågor kring kommunikation, men kommer då till ett resultat med omvända förslag. I detta

fall med fokus på var universitet skall byggas ut alternativt vidareutvecklas. Åke E Andersson

skrev år 1988 i Universitet Regioners framtid om etablerandet av nya universitet med

inriktning på Småland och Växjö "När det gäller den regionala effekten är resultaten delvis

annorlunda; dels måste vi här ta hänsyn till vilken inkomstutveckling som är önskvärd i ett

                                                
85 En utförlig presentation finn i ett särskilt kapitel i Andersson, Åke E Universitet Regioners framtid s 171 ff.
86 Bengt Johannisson, University dynamics.
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regionalpolitiskt perspektiv, dels påverkas regioninkomsten olika i skilda regioner beroende

på regionernas utgångsposition. Resultaten är här mycket tydliga. Sydöstra Sverige och

mellersta Norrland, som har en mycket utsatt position i fråga om regionalekonomisk

utveckling, kan potentiellt få en stor ökning av sina regioninkomster. Detta förhållande

kombineras med en mycket gynnsam relation mellan intäkter och kostnader av en

utbyggnad."87 Detta utvecklas med särskild inriktning på svensk internationell

konkurrenskraft samt en vidgning av den regionala kunskapsbasen. Således en tydlig

vägvisning mot såväl det globala som det regionala. Mellan Sörlin/Törnqvist respektive

Andersson finns här således en gemensam grundsyn att nationalstaten skall agera och verka i

den högre kunskapsuppbyggnaden i sin roll som fördelare av resurser till forskning, men i

konsekvensbeskrivningarna kommer de till helt olika resultat med två skilda synsätt var och i

vilket rum detta skall genomföras. Mycket förenklat vill Sörlin/Törnqvist att det sker på två

eller tre begränsade ställen i nära anslutning till de gamla universiteten men Andersson ser de

mindre nyare universiteten som utvecklingsbara. Detta avsnitt har således haft fokus på

nationalstaten och dess roll.

Rivaliteten. Agneta Ljungh utvecklar detta närmare i sin avhandling  Sedd, eller

Osedd?. I denna behandlas tydligt frågan om kunskapsproduktion bl a med följande

formulering: "Är utvecklingen lagbunden eller finns det vissa fundamentala principer?"88 Med

inriktning på historieforskningen analyseras den om utformningen är antingen i Thomas S

Kuhns anda med paradigmskiften eller i den mer kumulativa process som har sin företrädare

exempelvis genom Rolf Torstendahl. De val av hemregion som kan göras av

ämnesföreträdarna bör med Torstendahls synsätt ha sin grund i en normal utvecklingsprocess,

i vilken denne lägger in beskrivarens förförståelse. Detta kan då utvecklas så att de förlopp

och fenomen som noteras skall ses inom det sammanhang i vilket skildringen tillkommer. För

forskaren således dels inom ämnet, dels inom samhället. I det aktörsperspektiv uppsatsen

försöker ha uppkommer då frågor kring inte endast kunskapsproduktionen i sig utan även dess

roll i den positioneringskamp som enligt Pierre Bourdieu är en del i rivaliteten mellan

forskarna om rätten till tolkningsföreträdet och vad som är "god" forskning samt den

ytterligare utveckling som ligger i "den dominerande diskursens symboliska herravälde".89

Denna maktpositionering utvecklas inte närmare av skäl som presenteras i de inledande

avsnitten.

                                                
87 Andersson, Åke E, Universitet Regioners framtid, s  85.
88 Jämför med Ljungh, Agneta Sedd, eller Osedd?, s 215.
89 Bourdieu, Pierre, Moteld, s 14 ff.
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Fruktbärande. En annan åsikt kan vara att hemregionen är den pådrivande parten

med exakta och tydliga krav eller i sin alternativa roll som tydlig och frågvis. Som grund för

dessa analyser kan läggas frågor om skillnaden mellan den mer officiella synen och den som

kan komma till uttryck inom de olika institutionerna vid Växjö universitet i sin attityd till

samarbetet med den del av samhället och näringslivet som finns i hemregionen. Inom en

region finns även många skilda aktörer antingen i form av centra som städer eller

organisationer och företag. Den dynamik som kan uppkomma i dessa roller kan möjligen

också avspeglas i samspelet mellan Växjö universitet och dessa aktörer. En tänkbar hypotes

kan vara att resultatet är mer givande för universitetet än för dem som deltagit, så att de

mätbara resultaten finns i forskarvärlden och inte i de studerade organisationerna.

Omständigheter. Inom ramen för uppsatsen finns en ansats att se hur hemregionen

skapades, utvecklades och bibehölls. I ett aktörsperspektiv uppkommer frågan om vilka

aktörerna var i denna process. Valet av hemregion kan i grunden bygga på ett system av

relationer mellan olika ämnen, där dominerande aktörer (ämnesföreträdare) har möjlighet att

utforma de referensramar som behövs som norm för att välja och sedan säkerställa denna

hemregion. De mindre inflytelserika accepterade dessa normer och skapade därigenom en

stabilitet som minskade den interna spänningen i valet av hemregion. Ämnena kommer i

denna kontext att likna varandra i valet av hemregion, och därigenom förstärks hemregionens

gränser, identitet, strategi och egenskaper.90 I varje valsituation uppkommer frågan om

huruvida det är ett medvetet val, eller det helt enkelt var en naturlig väg styrd av de

omständigheter som forskarna inte styr över. En alternativ syn kan vara den omvända dvs att

det inte finns en hemregion som kan identifieras gemensam för ämnena inom ett universitet.

Kulturprodukt. Som framgår nedan finns i uppsatsen varierande indelningar i de

skilda momenten i de tolkningar som ingår. En översiktlig beskrivning görs av Markus Idvall,

där denne delar in regionforskningen i tre delar som han benämner funktion, kultur respektive

idé.91 Till funktion hänför han frågor om politisk och ekonomisk modernisering och dess

konsekvenser för rumslig struktur och integration. Här har geograferna spelat en stor roll. Till

kultur hänför han samhällsvetenskap och humaniora, med viss tonvikt vid regional identitet

och förhållningssätt. Men även frågor om makt hör hit. Den kulturella regionen innehåller

även kriterier som den gemensamma historien liksom den gemensamma identiteten. Den

tredje - således idé - bygger på de två ovan och den inriktar sig på skapelseprocessers

idéhistoriska rötter, med en indirekt koppling till statliga och samhälleliga strukturer. Här

                                                
90 Jämför med ett likartat teorisystem i Ek, Rickard, ur Geografi i Lund, s 24.
91 Idvall, Markus, Kartors kraft s 20 ff.
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hänvisar Markus Idvall till Gidlund & Sörlin som skiljer mellan två principer där den ena "tar

fasta på hur regionen blivit en kulturprodukt och en upplevd gemenskap", medan den andra

utgår från att regioner verkligen existerar: "de kan identifieras på kartan, de finns i

människornas medvetande; de tycks liksom platonska idéer höjda över tid och rum".92 Jag

tolkar detta som att inom denna del riktas intresset mot förhållandet mellan den konstruerade

och den naturliga regionen.

Plats. Frågan om tillkomsten av regionen är särskilt intressant. Om nu regioner skall

ha en roll i den moderna samhällsutvecklingen, uppkommer frågan om det är den äldre givna

regionen (den som redan finns) eller en konstruktivistisk syn som präglar bilden av den

regionala dynamiken. Ett försök att få perspektiv på regionens uppkomst eller ändring kan ske

med utgångspunkt i den finske kulturgeografen Anssi Paasis resonemang, vilka närmast har

en konstruktivistisk bas93. Han använder följande moment, eller "interacting stages"  som

ingår i skapandet av regioner, förvandlingen av sociala rum till "verkliga" objektivt uppfattade

helheter, regioner, om än inte nödvändigtvis i kronologisk ordning: Det första momentet är en

föreställning om existensen av ett territoriellt urskiljbart rum; i detta ligger frågan om gränser,

inbillade eller verkliga. Detta kanske kan sammanfattas som en form av avgränsning. Nästa

moment blir när institutioner bildas: lagar, organisationer, språksystem etc; på den regionala

nivån kan det vara det som skänker en historisk identitet såsom regionala förordningar,

särpräglade organisationer, en medveten dialekt etc. Dessa institutioner är således

gemensamma och avsedda för regionen. Det tredje momentet är när territoriet får medveten

begreppslig form, symboler knyts till rummet; främst kanske namn som förknippas med

rummet. Det rör sig således om gemensamma symboler. En allmän skildring av symboler och

hur de kan användas finns i Tommy Books Symbolskiften i det politiska landskapet, namn-

heraldik-monument som också bl a har en översikt över begreppen plats och landskap med

deras olika innebörd.94 Enligt Anssi Paasi intages till sist en plats i ett system av regioner,

externt erkänd och legitimt uppfattad. I detta ligger frågan om en regional identitet. Detta kan

kanske tolkas som att Anssi Paasi ser regionen som en "kollektiv" kategori, medan den

"individuella" står för den plats den enskilda individen är medveten om.

Strategi. Som framgått ovan finns det utrymme för enskilda eller grupper av aktörer,

antingen dessa har sin bas i forskarvärlden eller utanför universiteten. En teoretisk grund för

                                                
92 Idvall, Markus,  Kartors kraft  s 22 efter Gidlund & Sörlin s 169 vilka hänvisar till Howard Odum och Rupert
P. Vance.
93 Jämför Aronsson, Peter, Regionernas roll i Sveriges historia, s 209 samt Gidlund, Janerik och Sverker Sörlin,
Det europeiska kalejdoskopet : Nationerna , regionerna och den europeiska identiteten  s 171 med samma bas.
94 Book, Tommy, Symbolskiften i det politiska landskapet, namn-heraldik-monument , s 11 och 13 m fl.
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detta kan exempelvis sökas i hur dessa beter sig. Den franske  kulturteoretikern Michel de

Certeau gör en åtskillnad mellan taktiska och strategiska handlingar. I sammanfattning kan de

beskrivas som att "de svaga" agerar taktiskt i den mening att de ej behärskar de platser eller

rum de beträder. De försöker i stället tricksa med platserna de egentligen är utestängda från,

en sorts förskjutning av gränserna för rummet, samt att det finns en tidsaspekt i detta, med en

taktik att gripa tillfället i flykten. Strategi är "de starkas" sätt att agera, där de inriktar sig på

rummet och koncentrerar sig på rumsliga definitioner och gränser.95 De bortser med detta från

tidsaspekten, de låter sig inte rubbas när beslutet väl är taget och rummets gränser definierade.

Landschaft. Om regioner således inte endast är givna utan även skapade uppkommer

frågan om de kan skapas och ändras hur som helst. Peter Aronsson har studerat detta och

kommer fram till: "Det kan redan här sammanfattas: regioner kan skapas och ändras - men

inte hur som helst." 96 Detta är en vidareutveckling av den slutsats som drogs av den tyske

regionalhistorikern  Georg Schnath vilken år 1929 skrev: "Die historische Landschaft ist nicht

von Anfang an und für alle Zeiten da, wie die geografisch begrenzten natürlichen

Landsschaften, sondern sie bestimmt und entwickelt sich unter der Einwirkung historischer

Umstände, durch die Reichweite historischer Wirkungen: sie kann unter der wechelnden

Richtung und Stärke dieser Wirkungen sehr verschieden Begrenzungen annehmen, kann u.U.

verschwinden und wieder auftauchen".97 I denna del tolkas begreppet " historische

Landschaft" som i huvudsak synonymt med begreppet "hemregion" i den vida tolkning som

denna uppsats ger utrymme för. Regionalhistorias utveckling i Tyskland jämfört med Sverige

finns i  The making of regions in Sweden and Germany98, vilken delvis behandlas i avsnittet

om språk.

Egenart. En alternativ hypotes kan vara att universitetet uppfattar sig som ett av de

"platslösa universiteten" - ifall de nu finns. Således att det visserligen är identifierat i

förhållande till sin hemregion men där i så fall den regionala förankringen för Växjö

universitet endast skall ses som en förutsättning för att verka i en global och internationell

miljö. Om detta skall fullföljas ligger det i sakens natur att ett universitets hemregion

egentligen skall vara ett revir utan gräns, den globala gränsen. Mot detta kan ställas att tydliga

revir möjliggör successiv tillägnelse - vilket medför kravet på att även gränsen skall vara

tydlig. Som framgick ovan av de slutsatser Michel de Certeau för fram finns i detta även en

tidsaspekt som kommer till synes främst när positionen är svag. En vidare tanke skulle kunna

                                                
95Jämför med hänvisning i Idvall, Markus, Kartors kraft, s  32 ff.
96 Aronsson, Peter, Regionernas roll i Sveriges historia, s 12.
97 Schnath, Georg, Die Gebietsentwicklung Niedersachsens, enl Den Jyske Historiker, nr 68, s 22.
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vara att regional närhet och lokal förankring inte har förlorat sin betydelse med utgångspunkt i

synsättet att där bundenheten till nationella centra minskar där växer den regionala

självmedvetenheten. När den gränsöverskridande rörligheten ökar, växer grannskapet

betydelse åter. Gunnar Törnqvist utvecklar detta på följande sätt, vilket då står i strid med den

syn denne och Sverker Sörlin fört fram i föregående avsnitt: "Sannolikt är det så att det är

människor med vida utblickar som bäst förstår att jämföra och därmed värdera hembygdens

egenart. Utan tvivel är det i en värld av globala flöden av kapital, människor, idéer och

teknologi som lokal och regional egenart blir en konkurrensfördel."99 Till detta kan fogas de

frågor om räckhåll som utvecklats tidigare. Detta kan konkretiseras med utgångspunkt från

aktuell forskning med basen i Växjö universitet och med hembygden som närregion. Bengt

Johannisson har givit ett helt färskt exempel hur spekulativt författarskap kan balanseras av

vetenskapliga studier. Studien gäller näringslivet i Lammhult ett par mil norr om Växjö. Han

skriver: "Vår huvudslutsats är att Lammhults näringsliv är globalt konkurrenskraftigt genom

att vara lokalt utvecklat."100 I studien ingår beskrivningar av samband mellan närhet och

distans samt hur det lokala och globala byggs.

Gammal. En del av frågeställningarna som närmast berör universitetet är om det

förutsätts samma hemregion för såväl undervisningen som för forskningen. Som framgår av

inledningen studeras flera aspekter på kunskapsproduktion, bland annat dessa två arenor.

Inom ramen för detta bör en distinktion utvecklas mellan vardagskunskap och formell

kunskap och vilken roll de spelar inom undervisningen respektive forskningen. En vidare

fråga kan vara om Växjö universitet förmedlar formell utbildning eller kompetens.101 En

framkomlig väg bör vara hur de teorisystem som används gör en tydlig distinktion mellan

dem eller hur de tillsammans skulle kunna bilda en form av regional kompetens.102 Thomas

Blom utvecklar detta bland annat där han tar upp frågan med följande diskussion: "Kunskap

är ett så mångfacetterat och komplext begrepp att det alltid kommer att finnas ett gränsland

där det är omöjligt att säga om det är fråga om formell kunskap eller vardagskunskap. Med

tiden förskjuts sannolikt denna gräns genom att ny kunskap hela tiden genereras och gammal

kunskap omdefinieras".103 Detta kan vidareutvecklas med frågan om i vilken roll universitet

skall agera och verka i gränslandet mellan den formella kunskap som varit och är

                                                                                                                                                        
98 The making of regions in Sweden and Germany Aronsson, Peter (ed)
99 Törnqvist, Gunnar, Renässans för regioner, s  86.
100 Johannisson, Bengt Lammhults "glokala" företagssamhet, Smålandsposten 21 okt 2000, se den utförliga
rapporten Lammhult - omöjligheternas och möjligheternas hemvist, medförfattare Marcela Ramirez o Gösta
Karlsson
101 Jämför med en diskussion om detta i Blom, Thomas, Perspektiv på kunskap och utveckling  s 59.
102 Jämför med Blom, Thomas, Perspektiv på kunskap och utveckling  s 201 om  forskningsuppgifter.
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universitetens primära produktion och den vardagskunskap eller "tysta" kunskap som kan vara

tillkommen genom universitetet men sannolikt tillkommen på annat sätt.

Kompetensbegrepp. Bengt Johannisson utvecklar frågan om distinktionen mellan

vetande och kunskap. Han förklarar detta bl a på följande sätt: "Humankapitalet består till stor

del , men inte helt, av kunskap i betydelsen vetande. Detta vetande innefattar både explicit

(kodifierad) och "tyst" kunskap, den förstnämnda förknippas med formell utbildning och

professionell skolning medan tyst kunskap har sitt ursprung i praktisk erfarenhet."104 Han

vidareutvecklar detta med frågor om värderingar och attityder samt förmågan att hantera den

sociala omgivningen. Enligt Thomas Blom förskjuts troligen  "gränsen mellan dem så att den

formella kunskapen av igår är vardagskunskapen av idag. Det betyder att om inte universitetet

fyller på med ny kunskap blir behovet av vad de kan förmedla allt mindre"105. Detta kan

utvecklas ytterligare till frågor om kompetens vilket kan vara en kombination av den formella

kunskap som ett universitet förmedlar och vardagskunskap som det omgivande samhället

svarar för. Ett sätt att se på dessa olika roller kan ligga i en fördelning mellan olika

kunskapsproducenter vad gäller innehåll etc, med basen i den framtida marknaden. En

förutsättning för att finna universitetens roll är dess nära koppling till framtidens

arbetsmarknad. Med basen i kompetensbegrepp kan en analys av den visa att den kommer att

domineras av tre stora kategorier av arbeten. 106  1. Rutinartade produktionsarbeten. Verkstad,

dataoperatörer, etc. Vad som produceras säljs globalt. 2. Persontjänster. Detaljhandel,

sjukvård, service, daghem, säkerhetsvakter. Marknaden är lokal.3. Symbolanalytiska tjänster.

"Den nya tidens rytteri". De identifierar problem, löser och samordnar genom att manipulera

symboler. De förenklar verkligheten till abstrakta bilder som kan ordnas, experimenteras med,

kommuniceras till andra experter, och till sist förvandlas tillbaka till verkligheten. Verktygen

är matematik, finansiella knep, vetenskapliga principer och psykologiska insikter. Det är en

global marknad. Det är således inom den sistnämnda kategorin som universiteten själva lever

och där deras egen marknad finns, deras eget "globala kompetenslandskap".

Forskarmiljön. Analysen ovan är likartad den som presenterades av Åke E

Andersson tio år tidigare i Universitet Regioners framtid där denne bland annat tar upp frågan

om yrkesstrukturen generellt och hur detta påverkar det svenska samhället med en särskild

vinkling mot universiteten. Kraven på dem kommer genom att "Utvecklingen det senaste

kvartsseklet har inneburit att strukturen förskjutits i riktning mot kunskapshantering - dvs

                                                                                                                                                        
103 Blom, Thomas, Perspektiv på kunskap och utveckling  s 75.
104 Johannisson, Bengt Humankapital och socialt kapital som kraftkällor vid regional utveckling s 15.
105 Jämför Blom, Thomas, Perspektiv på kunskap och utveckling  s 200 ff.
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hantering av vetenskapliga arbetsuppgifter, forskning, utredningsarbete, undervisning, reklam,

kultur och massmedial verksamhet."107 Hans prognos då var att mellan 25 och 30 procent av

arbetskraften vid sekelskiftet skulle vara sysselsatta med kunskapshantering. Detta utvecklar

författaren med särskild uppdelning i regioner. En särskild studie av denne i samverkan med

Christer Anderstig och Björn Hårsman visar på samband mellan regioners produktivitet och

tillgång på olika typer av materiell och immateriell infrastruktur.108 De för fram att en helt

avgörande betydelse för välståndet är tillgången på utbildnings- och särskilt

forskarutbildningskapacitet samt kommunikationsmöjligheter. Författarna för detta vidare till

en analys med särskild tonvikt vid regional utveckling och medlen för den genom samordnade

universitets- och kommunikationsinvesteringar.

Revisorer. Som framgår ovan och i tidigare avsnitt pekar många på sambandet

mellan utbildning och tillväxt, med undertonen att det är starkt. Samtidigt finns det anledning

att studera detta närmare. Riksdagens revisorer tar upp detta med följande ord "Men inte i

något fall har samband kunnat fastställas mellan förändringar i befolkningens utbildning och

tillväxten. Forskare hänvisar både till mätproblem och att utbildningens positiva effekter kan

ha underskattats."109 Revisorerna anger både att kunskapen om högskolan behöver förbättras

och att denna kunskap behöver föras in i högskolans styrning.

Tyranni. Torsten Hägerstrand utvecklar frågan om kopplingen mellan produktion av

kunskap och rummet med basen i ett tankesystem som liknar det som varit grunden för

industrisamhällets utveckling, bl a på följande sätt: "Man talar om humankapitalets växande

betydelse. Plötsligt har högskolor och forskningslaboratorier fått samma dragningskraft som

en gång gruvor och vattenfall hade. Således har informationstekniken i varje fall inte ännu

övervunnit ""rummets tyranni"". Kunskaper visar sig liksom naturtillgångar vara lokalt

bundna."110

Små. En regional111 avgränsning sker i någon form av rumslig-geografisk form, dels

mot andra regioner, dels mot såväl den lokal som en central eller nationell nivå. Men i en

avgränsning ligger också en omvärldsorientering där den internationella aspekten måste vägas

in. Men även ett normativt innehåll måste till i form av en värdering av regionalt i förhållande

till lokalt eller centralt. Vid en jämförelse med exempelvis samhällsvetenskaperna, där frågor

om gemensamma värderingar och särpräglade livsstilar kommer in, har historia av hävd

                                                                                                                                                        
106 Analysen enl Robert B Reich för en beskrivning se Törnqvist, Gunnar, Renässans för regioner, s  144 ff.
107 Andersson, Åke E Universitet Regioners framtid s 73.
108 Andersson, Åke E Universitet Regioners framtid s 81 ff med särskild beskrivning av metoder och modellval.
109 Högskoleutbildning i samhällsekonomisk belysning. Riksdagens revisorer s 38.
110 Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  155.
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tidigare nöjt sig med i huvudsak de administrativa gränser som ett genomorganiserat samhälle

använder av fiskala, juridiska eller andra byråkratiska skäl. Ofta med en grundinställning av

kontroll. Det ligger i historikerns intresse att inte bara se vilka gränserna är utan än mer vilka

de element är som konstituerar ett samhälle. Ett samhälle bygger på någon form av samverkan

eller samarbete, vad som kan kallas för politisk kultur. Till detta kan läggas de krav som

näringslivet ställer på sina produktionsmiljöer, där således universitetet kan ha en roll som

producent av kunskap. Även det en del i näringslivet. Den fråga som bär en del av denna

studie är hur små eller stora dessa är eller bör vara. En tanke kan vara att de i praktiken är

ganska små territorier  - platser, städer och deras nära omgivningar - som utgör de moderna

produktionsmiljöerna.112

Tidslängder. Uppsatsen strävar efter att ha ett perspektiv på hemregionen som skapar

kunskap som berör den antingen territoriellt eller problemspecifikt. Av definitionsskäl är det

lättare att koncentrera sig på det förstnämnda men den vidare tolkningen bör ge det

intressantare svaret. I detta ligger frågan om räckhåll med basen i det tankesystem som bl a

kulturgeograferna kan uttrycka: "Att något ligger inom räckhåll för en person syftar inte

enbart på att hon kan nå det i rent fysisk mening. Också ekonomiska, kunskapsmässiga och

emotionella dimensioner hör till saken. Uttryckt i bildspråk kan man säga, att varje person

under sitt liv är inbäddad i en räckhållsrymd, som på varierande sätt sträcker sig utåt sidorna,

bakåt mot det förgångna och framåt mot det eftersträvade".113 Detta kan utvecklas med frågan

om vem och vilka som finns eller bör ingå i denna sfär. Ett exempel är hur samme författare,

Torsten Hägerstrand, visar på vad han kallar den täta "grogrundsmiljön" som inte har spelat ut

sin roll. "Ansamlingen i rummet av blandad expertis inom enkelt räckhåll är en förutsättning

för den kombination av samtal och demonstration, som kännetecknar all djupgående

kunskapsförmedling (jämför Törnqvist 1983)."114 På sitt sätt kan möjligen tillkomsten av

frågeställningarna och problematiseringen av denna uppsats sägas vara ett exempel på denna

tanke, se inledning. I de inledande frågorna finns den dubbla kopplingen till geografiskt och

problemspecifikt rum. Torsten Hägerstrand, som kulturgeograf tar upp detta med särskild

koppling till ämnet historia, således till den disciplin som denna uppsats tillhör, på följande

sätt: "Poängen med den geografiska synen på jordisk tillvaro är att alla tings och aktörers

positioner i förhållande till varandra har avgörande betydelse för vad som kan ske och vad av

                                                                                                                                                        
111 Detta avsnitt har sin huvudsakliga grund i Peter Aronsson Bönder gör politik, s 17 ff.
112 Jämför med  Sörlin, Sverker o Gunnar Törnkvist, Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av
Sverige, s 17 där dessa emellertid endast fokuserar på det "storskaliga" näringslivet.
113 Hägerstrand, Torsten, Att forma regional framtid, enl Törnqvist, Gunnar, Renässans för regioner, s  108.
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det möjliga som verkligen inträffar. Centrala tankar i historisk syn är att olika förlopp kräver

skilda tidslängder och att tidigare händelser betingar de senare."115 Inom ramen för denna

studie finner jag det intressant att se om de tre studerade ämnena (historia, företagsekonomi

respektive biologi) visar något av den grogrundsmiljö som den djupgående

kunskapsförmedlingen kännetecknas av. Vidare om tiden påverkar hur det studerade rummet,

hemregionen, ändras.

Metod och val av material

Källorna. Uppsatsen har sökt besvara frågorna i huvudsak med skriftliga källor. Det skriftliga

är kompletterat med intervjuer. Uppsatsens tidsperiod är således cirka 33 år. Det ingår en

ansats att försöka följa de valda källorna under hela denna tid. Det har emellertid ej varit

möjligt i alla delar av skäl som redovisas under respektive källa. När det gäller intervjuerna är

det av naturliga skäl ej möjligt, utan då är det intervjutillfällets tid som gäller, dock att två av

dem kan blicka över en längre period, nästan hela tiden om 33 år i Växjö.

Identifierbara. De förändringar som sker i en organisation, som ett universitet, kan

analyseras och tolkas utifrån begreppen struktur respektive aktör. Dvs om det historiska

skeendet är ett resultat av yttre faktorer av strukturell karaktär eller om det är aktörerna som i

sina enskilda beslut avgör vad som faktiskt händer. I denna uppsats ligger närmast en tanke

om att  det inte är skillnaden eller avståndet mellan dem som är det primära, utan snarast det

faktiska resultatet som det visas. Aktörer är alltid individer, men i denna uppsats finns ingen

ansats att lyfta fram någon enskild utan de betraktas som, visserligen möjligen identifierbara,

personer men främst som representanter för  ett ställningstagande eller beslut vilket kan

utmynna i en handling. Det är i den egenskapen de är aktörer. Som en balans till detta ingår

försök att identifiera vissa strukturer i organisationen vilket gör att den delen får en mer

abstrakt karaktär. Den praxis som vill förena vardagsliv med teoretisk reflektion, har sin

grund i erfarenhet snarare än i de externa faktorer som blir synliggjorda i teorierna.

Generativa. Då uppsatsen i huvudsak hämtar sin empiri i den lokala eller möjligen

regionala basen är det väsentligt att klara ut frågan om den lokala och regionala historien

kontra den nationella och globala. Men även frågor kring hur periferi agerar mot centrum eller

reagerar på centrums handlingar. I detta läggs ofta frågor om makten i sitt sammanhang.

Medvetet har maktperspektivet uteslutits i detta arbete. Motivet är delvis personligt, jag har

under stora delar av mitt liv verkat i en miljö där detta var den dagliga arenan, se inledningen.

                                                                                                                                                        
114 Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  161 han hänvisar till Törnqvist, Gunnar,
Kreativitetens geografi.
115 Hägerstrand, Torsten, Att äga rum, s 105.
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Mer väsentligt är att detta strukturella grepp inte förefaller meningsfullt med utgångspunkt i

vare sig de ställda frågorna, den miljö som bearbetas eller synen att det är den

multiperspektivistiska bilden som uppsatsen skall försöka spegla. I detta ligger en allmän

ansats att de antaganden som används eller tillämpas i sin grund skall vara och förbli

inspirationskällor för såväl tanke som arbete. Det betyder att varken en eller flera av dem varit

normgivande på det dogmatiska sätt som det är lätt att ta till eftersom detta kan medföra en

förenkling i både analys och slutsats. Denna ansats att försöka finna och tillämpa flera olika

perspektiv används för att på denna mer sökande nivå låta denna syn och därtill hörande

arbetsmetod vara tillämplig.116 Uppsatsen har inte ambitionen att vara en komparativ studie,

vare sig det gäller att söka likheter i generaliserande syfte eller för att finna olikheterna, till

exempel med vad som sker vid andra universitet under motsvarande eller andra perioder. Ej

heller vad som under den studerade tiden sker hos andra kunskapsproducenter antingen i den

valda regionen eller utanför den. Som framkommer ingår en studie av universitetets ledning,

ämnesföreträdarna, forskarna och studenterna samt hur de väljer och agerar inom de

frågeställningar som uppsatsen omfattar. Avsikten är dock inte att finna felen eller

avvikelserna, utan målet är att försöka beskriva inte bara dynamiken i tiden och processen

utan även ge en bild präglad av variation, bredd och mångfald. Ett av syftena med den metod

som valts är att finna nya problem, dvs generativa problem som öppnar för nya frågor som

kan vara kreativa och ge uppslag för vidare studier.

Kolligativ. I begreppet region och särskilt hemregion kan läggas en struktur som i sig

består av olika delar, som i sin tur kan klassificeras i uppsatsen. Men i detta kan även läggas

in ett moment av att begrepp ges en ny användning och med detta öppnar för nya perspektiv. I

stället för en klassificering sker en kolligation, vilket bygger på att organisera eller

sammanställa företeelser så att de bildar en storhet av högre ordning.117 Distinktionen mellan

klassificering och kolligation kan vara svår att få tydlig, möjligen kan klassificering vara ett

moment av kolligationen. Avsaknaden av ett tydligt regionbegrepp gör att delvis används en

kolligativ metod i bearbetning och tolkning.

Relevans. Historia är ett ämne som snabbt vidgar sin bredd i vad som kan kallas ett

legitimt studieobjekt, vilket gör att tillväxten av den kunskap som kan rymmas i detta fack

ökar mycket snabbt. Nationalstat och kungar i all ära, men den stora spänningen kan finnas på

annat håll antingen det gäller hos enskilda personer eller i en valfri del av samhället.

                                                
116 Ett exempel på ett utvecklat eklektiskt arbetssätt är Peter Aronssons avhandling Bönder gör politik.
117 Jämför Berge, Anders, Att begripa det förflutna. Förklaring, klassificering, kolligation inom
historievetenskapen s 104 med hänvisning till John Stuart Mill A System of Logic.
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Vidgningen av området för historia medför bl a en specialisering eller skall vi kalla det

underindelning. Denna kan ske på flera sätt. Professor Peter Aronsson presenterar en modell

som gäller forskningsprojekt och doktorsavhandlingar.118 Där görs indelningen i förvaltning,

politisk historia, biografier, utrikespolitik, socialhistoria, idé - opinion - kultur samt historisk

vetenskap. Denna uppsats hör nog snarast hemma inom sakområdet förvaltning, men ämnet

ger även öppningar mot den historiska vetenskapen, historiografin, då ett av det studerade

ämnena just är historia. En förhoppning är att detta arbete skall ses som en byggsten i ett

större, mer långsiktigt och stabilt verk inom ramen för en plan som söker öka och

problematisera vad som kanske kan kallas kunskapens relevans. Det kanske även kan vara

praktiskt att välja detta ämne och just studien av Växjö universitet men hänvisning till

följande: "Allt detta beror på den auktoritära uppfattningen att ingen specialist har rätt att

observera eller tolka någonting som tycks tillhöra en annan specialists område."119 Av detta

följer dock inte med logisk nödvändighet att en specialist skriver denna uppsats.

Avsaknad. Det ingår i uppsatsen ett försök att överblicka forskning, med inriktning

mot regionala studier, som kan knytas till verksamheten i Växjö inom de valda ämnena.

Forskningen på professorsnivå, av lektorer etc, samt på doktorandnivå är primärt fångad

genom forskarnas eget material, dvs vad de själva skrivit. Det kan vara genom egna böcker,

egna avhandlingar eller avhandlings-PM, särskilda uppsatser, essäer eller dylikt. Bibliografier

och traditionellt sökande genom bibliotekets register har givit grunden. Det har inte gått att

finna en entydig metod för att definiera vilken forskning som är gjord vid Växjö universitet.

En serie kriterier kan tillämpas såsom: Tjänstens formella placering, disputationsort,

handledarens tjänstgöringsort, egen tjänstgöring, delaktighet i större forskningsprogram,

finansiering av interna medel, teoretisk skola, studieort, arbetsrummets placering, plats för

egen undervisning, aktivt deltagande vid högre seminarier, inskrivning vid fakultet,

publicering inom ramen för en skriftserie eller en kombination av dessa olika grunder. I

avsaknad av bättre och säkrare underlag har jag försökt fånga aktuell forskning under

intervjuerna samt kompletterat med frågor till verksamma forskare och doktorander vid Växjö

universitet. Med utgångspunkt i detta lästes deras översikter, avhandlingar, avhandlings-PM,

beskrivning på web-sida eller motsvarande. Som bas för denna analys lades en del allmänna

frågeställningar enligt följande, de var även delvis grunden vid intervjuerna.

                                                
118 Aronsson, Peter, Historisk forskning på väg - vart? s  29 med hänvisning till Conny Bloms kategorier enl
hans Doktorsavhandlingar i historia 1890-1975:en kvantitativ studie.
119 Russell, C, och W M S Russell i Human behaviour, 1961 enligt Torsten Malmberg, Räkna med revir, s 117.
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Värld. Då all forskning i princip är fri, vilket även gäller Växjö universitet och dess

forskare, har dessa då valt ett eget "medvetanderum" och i vilka fall är detta rum i så fall en

del av hemregionen och den regionala kunskapsuppbyggnaden? När dessa forskare valde ett

rum, hur skedde det? Hur fick de kännedom om det? Hur valde de att disponera det? Gjorde

de en reservation av sitt rum? Hur gjorde de avgränsningarna? Hur skedde en eventuell

markering av dessa gränser? Var det i konkurrens med andra forskare och i så fall hur blev

rummet försvarat? Utvecklades det en identitetsrelation mellan forskaren och dennes rum? Är

forskaren "medborgare" i sin hemregion eller är han medborgare i en akademisk värld - eller

är det de båda som gäller samtidigt?

Triangulering. Som framgått tidigare har utbildningen inom de tre skilda ämnena

fångats genom att se hur den avspeglas  i C och D-uppsatser, dvs kandidat respektive

magisternivån. De tre ämnena har fått helt olika system för hur dess uppsatser presenteras och

analyseras. Redovisningen har därför en explorativ karaktär som prövar tre olika

undersökningsmetoder som ger skilda perspektiv på hur innehåll och presentationer kan föras

fram med bäring på denna uppsats huvudfrågor. Metoden har således drag av triangulering,

med sin teknik att närma sig det studerade fenomenet på skilda sätt. Ett sätt att närma sig

denna teknik finns översiktligt beskriven i Att resa i tiden.120 I den kan ingå observationer,

intervjuer, enkäter etc. En annan metod kunde varit att använda ett system med utvärderingar

av utbildningarna men det finns ingen systematisk genomförd, varför tekniken ej kan

användas.121.

Skilda. Under faktaavsnittet nedan "Utbildningen som den visas genom uppsatserna"

finns en redogörelse för motiven till att källorna, dvs uppsatserna, styr vilken metod som kan

användas för analyserna. För de tre ämnesområdena används tre skilda metoder i ett försök till

en analys och därmed möjliga slutsatser. I detta ligger således en förförståelse om att de tre

skilda metoderna kan ge tolkningar påverkade av dem, men mot detta ställs således fördelen

av att i denna del ge uppsatsen den explorativa karaktär som eftersträvats samt att källorna

inte gav en alternativ lösning.

Medvetande. En del i metod och faktainsamlingen är intervjuer med fyra professorer.

Forskning är inget vanligt jobb, därför var förförståelsen i intervjuerna att det kan finnas dolda

preferenser och värderingar i svaren. Enligt professorn i historia Birgitta Odén är detta

naturligt "beroende på att utbildning till forskare är en emotionellt laddad process - både för

                                                
120 Att resa i tiden. Mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever. Se s 9 ff.
121 En metod för hur detta kan utformas presenteras av Rosén, Ulla Förändring med små medel, s 9, ingår i
Kursutveckling med sikte på djupinlärning .
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lärare och för elever - som försätter de tillfrågade i en försvarsposition kring djupa inre

konflikter."122 Till detta kommer den fråga som är generell i alla intervjuer, dvs vad vet den

intervjuade om vad som skedde. Erika Larsson har uttryckt detta på följande sätt: "Det skulle

alltså snarare vara fråga om vad man på svenska ibland kallar "historiskt medvetande", alltså

hur medveten en person är om det verkliga historiska skeendet."123 Motivet till detta bygger

på deras förståelse av det uppfattade. Björn Horgby har utvecklats detta på följande sätt inom

ramen för en diskussion om tiden och minnet mellan diskurs och mentalitet. "Minnet av en

händelse eller företeelse kan ses som en mental konstruktion, som vi konstruerar när vi har

behov av retrospektion. Minnesprocessen är beroende av perceptionen och förståelsen av det

uppfattade."124 När det gäller de personer jag intervjuade, professorerna, bedömer jag att de

bör vara goda källor då de bör vara sällsynt väl rustade för att förstå det uppfattade. Målet för

intervjuerna var att få perspektiv på det underlag , uppsatserna och verksamhetsberättelserna

etc, jag använder i övrigt som källor. Det är således den faktiska verksamheten inom de olika

ämnena som var målet med intervjuerna. Den valda metoden beskrivs närmare nedan. I

metodfrågor om s k "Oral History", dvs muntlig historia, finns en utförlig genomgång i Paul

Thompsons Det förgångnas röster med förord av Sven Lindqvist och efterskrift av Orvar

Löfgren.125 Jan Thelander har utvecklat betydelsen av frågorna bland annat på följande sätt:

"Frågan är ""motorn"" i forskningsprocessen på flera sätt, den preciserar vad vi vill veta, men

den styr också urvalet av källor."126 Detta kan fullföljas med tankarna på hur länge en fråga

förblir intressant. Svaret på det kan vara att den är det så länge mer än ett svar är möjligt. Det

är först när det uttömmande enda svaret kommer som det inte blir alternativa frågor. Vidare

ingår i intervjuerna den grundsyn som finns hos Jan Thelander, som diskuterar kring hur

utarbetade frågor skall vara, där hans slutsats är att tona ner frågan i forskningsprocessen.127

Ur den har jag tagit tankar om att kunskapsutvecklingen inte bygger på teorierna, som i

problemkulturen, utan ser en samverkan och samband mellan frågandet och teorin

Bakgrund

Fördubbling. För något mer än tio år sedan publicerades en skrift med namnet Sysvensk

framtid. Till grund för tillkomsten låg en då nybildad men bekymrad Sydsvensk

                                                
122 Odén, Birgitta Forskarutbildningens förändringar 1890 - 1975 sid 309.
123 Larsson, Erika Stolthet och fördom.
124 Horgby, Björn Dom där Främlingsfientlighet och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 s 179.
125 Jämför även med Birgitta Oden i Arkiv, samhälle och forskning, sid 7-19.
126 Skandia band 49, Thelander, Jan Historia, teori och kunskapsutveckling. s 328
127 Skandia band 49, Thelander, Jan Historia, teori och kunskapsutveckling s 314.
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Handelskammare. Denna hade, genom sin ordförande Hans Cavalli-Björkman och sin vd Sten

Bengtsson, ställt frågorna "Vart är Sydsverige på väg? Och vad kan göras för att få en

dynamiskt utveckling i vår del av landet?" 128 De gav ett uppdrag till professor Åke E.

Andersson, Umeå Universitet, som vid tiden för undersökningen var vid Institutet för

Framtidsstudier, att förutsättningslöst och obundet utreda strategier för Sydsveriges

utveckling. Åke E Andersson anger direkt sitt enda mål för skriften - Sydsveriges ekonomiska

och kulturella vitalisering, med ett tidigt klarläggande om att "Från att ha varit en del av

Sverige med stor dynamik och hög välståndsnivå har väsentliga delar av Sydsverige på senare

tid haft en långsiktig ogynnsam utveckling."129  Vidare tar han upp att det ekonomiska och

kulturella livet sker på en arena som består av den materiella infrastrukturen (vägar, spår,

flygplatser etc) samt den icke materiella infrastrukturen i form av kunnande, kompetens och

kontakter runt om i världen. Särskilt framhåller Åke E Andersson den ojämna fördelningen av

högre utbildning, särskilt forskarutbildning, och bristen på högteknologiskt och annat

kunskapsintensivt näringsliv. Han ser lösningen genom en serie strategiska beslut bl a med en

högklassig infrastruktur med basen i kunskaper, kreativitet, kultur och kommunikationer, och

gör en direkt jämförelse med den form av K-samhälle som tar form i många av Västeuropas,

USAs och Japans regioner. Jag tolkar detta som att uppsatsen bör studera den reella effekten

av detta för Växjö universitet, särskilt som den kan avspeglas i verksamhetsberättelserna.

Licentiatsnivån. "Sydöstra Sverige kan utvecklas" är en rubrik med inriktning på

Blekinge, Kronobergs och Kalmar län, vilka Åke E Andersson i detta sammanhang betraktar

som en helhet med inneliggande regioner. Han visar att dess utvecklingsproblem kan återföras

på en illa utbyggd infrastruktur bl a vägar och flyg, där han särskilt koncentrerar sig på den

bristande tillgången på högre utbildningskapacitet, inom vilken han visserligen tar upp de

mindre högskolornas roll men där han särskilt visar på universitet med en särskilt struktur.

Han föreslår "ett fullständigt universitet med en nätverksstruktur som ger specialistorienterad

universitetsutbildning upp till och med den nya licentiatnivån vid högskolorna i Kalmar och

Karlskrona. Vid en utvecklingen av en sådan kunskapsstrategi för sydöstra Sverige bör också

ingå en analys av möjligheterna till kunskapsspridning till näringsliv och samhällsorgan inom

regionen."130 Åke E Andersson vidareutvecklar detta med utgångspunkt i omvandlingen från

industrisamhälle till ett s k K-samhälle, som klarar sin produktion med allt större insatser av

kommunikation, kunskaper och kreativitet i vetenskap, konst och näringsliv. Detta

                                                
128 Andersson, Åke E, Sydsvensk framtid, förord s 7.
129 Andersson, Åke E, Sydsvensk framtid, s 9.
130 Andersson, Åke E, Sydsvensk framtid, s 13.
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vidareutvecklar författaren i Universitet - Regioners framtid. Författaren använder begreppet

"kunskapshanterare" med vilket han avser undervisning, massmedial verksamhet, konsulter

och kreativ verksamhet i vetenskap, konst och näringsliv. Han räknar med en fördubbling på

30 år samt att behovet av akademisk utbildning stiger med mellan 75 och 90 %. Men

tillgången är enligt Åke E Andersson ytterst ojämnt fördelad, där t ex sex av Kronobergs läns

åtta kommuner tillhör Sydsveriges femton sämsta medan Växjö kommer först på trettonde

plats från toppen. Han vidareutvecklar detta med behovet av ett universitet i sydöstra Sverige

antingen i Växjö eller som en nätverkskonstruktion som innefattar triangeln Växjö, Kalmar

och Karlskrona. Detta baserar han på underlag från Sören Wibes undersökningar om "att det

inte finns några egentliga stordriftsfördelar på högskolornas lågstadium följer det att svensk

universitetspolitik bör inriktas på att bygga ut nya universitetsmiljöer (dvs högskolor med

många ämne och rätt till forskarutbildning) för att inte bara häva de nationella utan även de

regionala obalanserna."131 Av tidigare sammanhang framgår att med "regionala" avses delar

inom Sydsverige. Detta skrevs således år 1989. Jag tolkar detta som att uppsatsen bör

redovisa vilket resultatet blev under tiden efter det att rapporten lades fram och hur processen

var.

 Rekrytering. Hans Wieslander har i två böcker som kommit ut under senare år mer i

detalj beskrivit tillkomsten och utvecklingen av Växjö universitet. De heter Historien om en

högskola resp Drömmen om ett universitet. De ligger i gränsområdet mellan "jubileumstext"

och pedagogisk fackhistoria och har avsnitt och skildringar som belyser de områden denna

studie försöker beskriva, dvs regional kunskapsuppbyggnad och val av hemregion. Om det

fanns regionalpolitiska motiv bakom etablerandet av universitetsfilialen kan tolkas olika. En

utgångspunkt kan vara rekrytering av studerande. Med denna bas tolkar Hans Wieslander inte

in "regionalpolitiska skäl av nutida snitt bakom propositions- och utskottsförslaget att

förlägga universitetsfilialen till Växjö."132  En kompletterande men något annorlunda syn ger

departementschefen som understryker att förslaget medför "en angelägen spridning av

utbildningsmöjligheterna på universitets- och högskolenivå" , samtidigt anges den såsom "en

måttlig regional spridning".133 En annan utgångspunkt kan vara frågan om rollen i regionen

vilken enl Hans Wieslander under de tidigaste åren var allt annan än regional, dvs nationell:

"Universitetsfilialerna var inte avsedda att vara länshögskolor utan nationella

                                                
131 Andersson, Åke E, Sydsvensk framtid, s 121.
132 Landen kring sjöarna, s 415.
133 Wieslander, Hans, Historien om en högskola, s  9.
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utbildningsenheter".134 Detta fullföljs två år senare med följande text som flyttar gränserna

ännu längre från regionen: "Universitetens och högskolornas unika position är vare sig

allmänt känd eller förstådd i vårt land. Med risk för att verka pompös är universitetet -  som

geografiskt råkar var beläget i Växjö - en unik inrättning. Universitetets ansvar för utbildning

och forskning är inte begränsat till länet eller södra Sverige. Universitetet är en riksinstitution

som tar emot studenter från hela landet och inte minst utlandet."135  Men att rollen ändå kunde

vara svår att upprätthålla visas i ett exempel när han kommenterar den geografiska

rekryteringen av studenter "Generellt verkar Sydsverige vara huvudområdet med mindre

variationer under hela filialperioden 1967 - 1977".136  En närmare analys görs på följande sätt:

"De studenter som studerar vid Högskolan i Växjö kommer från hela landet men med en viss

övervikt från Kronobergs län och från angränsande län. Fördelningen beträffande geografisk

bakgrund har under de senaste åren varit tämligen konstant: cirka en tredjedel från

Kronobergs län, cirka en tredjedel från angränsande län och cirka en tredjedel från övriga

riket."137 Vidare skildrar han lokaliseringen av skilda utbildningar i den omgivande regionen:

"Åren 1968-1976 anordnades decentraliserade universitetskurser i skilda ämnen vid orterna

Olofström, Karlskrona, Kalmar samt Västervik förutom i Växjö".138 Författaren tar vidare upp

kopplingen till territoriet när han redovisar var distansutbildningen fanns lokaliserad åren

1974/75. "Distansundervisningen har rekryterat från i stort sett samma områden (Jönköping,

Kronoberg, Kalmar och Blekinge) som filialen i övrigt med undantag för en viss

nyrekrytering in i Västergötland."139 I det verkliga genomförandet skiljer sig högskolan i

Växjö från flertalet andra universitet och högskolor. I den utredning om regionpolitik för hela

Sverige som Närings- och handelsdepartementet presenterade år 1997 framhålls att bl a att

Högskolan i Växjö har en förhållandevis låg rekryteringsandel av studenter från det egna

länet. Eller med en annan syn en mycket geografiskt spridd rekrytering.140 Jag tolkar inte att

rekryteringsbas är detsamma som hemregion, men det finns anledning att indikera att i denna

rekrytering kan finnas en koppling till geografisk spridning av kunskapsuppbyggnad.

Västvärlden. Från den första kursen i Växjö i ämnet pedagogik år 1960, se ovan,

utvecklades under 1960-talet kurser i psykologi, sociologi, nationalekonomi, statskunskap,

                                                
134 Wieslander, Hans, Historien om en högskola,  s  20.
135 Wieslander, Hans, Drömmen om ett universitet, s 11.
136 Wieslander, Hans, Historien om en högskola, s 20.
137Wieslander, Hans,  Från Högskola till Universitet, s  36.
138 Wieslander, Hans, Historien om en högskola, s 87.
139 Wieslander, Hans, Historien om en högskola,  s  41, detta avsnitt avser läsåret 1974/75.
140 SOU 1997:13 Regionpolitik för hela Sverige s 194.
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matematik, fysik och religionskunskap,141 där landets alla universitet samarbetade med dem i

staden Växjö som formellt stod för kurserna, bl a skolstyrelsen, TBV och länsskolnämnden.

Omvandlingen till universitetsfilial på 1960-talet finns bl a utförligt skildrad i Växjö genom

1000 år av Lars-Olof Larsson samt i Landen kring sjöarna med ett särskilt kapitel, Från filial

till universitet, skrivet av förre rektorn Hans Wieslander. I dem behandlas den komplexa

frågan om perspektiv på etableringen av universitetsutbildning utanför de gamla

universitetsorterna med utgångspunkt i frågeställningar om lokalt, regionalt och nationellt

perspektiv. Inom ramen för denna uppsats utvecklas inte detta närmare, delar finna även

tidigare jämför exempelvis med Bo Lindensjö ovan, men det är angeläget att framhålla de

olika perspektiv som kan ha basen i regionalpolitiska, nationella och internationella

influenser. Jag tolkar inte att utvecklingen var unik i Sverige, det grundades målmedvetet

mindre universitet och högskolor under 1950- och 1960-talen i USA och västvärlden.

Fakta och verklighet

Detta avsnitt delas upp i fyra huvudavsnitt vilka är

• Verksamhetsberättelser  och fördjupade anslagsframställningar

• Forskningen,

• Utbildningen som den ses genom kandidat- och magisteruppsatserna

• Intervjuerna

Där det behövs en underindelning görs den efter ämnen vilka  kommer i ordning; historia,

företagsekonomi resp biologi. I de mer omfattande delarna sker ytterligare underindelningar.

Verksamhetsberättelser och fördjupade anslagsframställningar

Styrelsen. Som framgår av tidigare avsnitt har studien som ambition att se hur

Universitetsfilialen/Högskolan i Växjö/Växjö universitet i sitt officiella material tar upp de

frågor som uppsatsen baseras på. Avsikten var att bygga på material och officiell

dokumentation som gav en skildring av det som var genomfört. Detta är möjligt för perioden

1982 till 1990 genom högskolans verksamhetsberättelser. Därefter upprättades inga

berättelser. De ersattes med s k fördjupade anslagsframställningar vilka täcker perioden 1991-

1999. Det är väsentligt att veta att dessa är planer för framtiden och ej vad som verkligen

genomförts. Källorna får tolkas därefter. Källförteckningen anger omfattningen. Ett begränsat

                                                
141 Se Bertil Carlsson, Bilder från den akademiska utbildningens framväxt i Växjö s 158 ingår i Att bygga för
kunskap.
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material finns från tiden som universitetsfilial det är endast en anslagsframställning från det s

k filialrådet, vilket hade en styrroll för filialen. Denna innehöll endast en hänvisning till

upptagningsområde varför den inte bearbetats ytterligare. Samma gäller för

universitetsfilialens framställning om  dimensionering av högskoleutbildning för budgetåret

1877/78 som endast gör en hänvisning till den formella Lund/Malmö högskoleregionen. Med

begreppet styrelsen nedan avses således styrelsen för Högskolan.

Rekryteringsprocenten. De regionala frågorna tas upp år 1982/83 sid 3 med tanken

på varifrån de studerande kommer: "….högskolan i Växjö i förhållande till de andra

högskolorna och universitetet i regionen hade den minsta rekryteringsprocenten från det egna

länet. (Gäller hemortslän för nyinskrivna)." De redovisas med 39 till 42 %. Att jämföras med

Lund 62,5%, Kalmar 83.7%, Kristianstad 63%, Halmstad 72,9%. En tolkning av detta är att

högskolan inte rekryterade särskilt regionalt utan hade en klar riksrekryterande profil, vilket

överensstämmer med den bild som visats av bl a av REKO—STAT -utredningen.142 Detta kan

således jämföras med den bild av en region som kommit fram i tidigare avsnitt även om

skillnaden mellan de tre valda ämnena inte kommer fram i rekryteringsunderlaget som det

redovisas ovan.

Dilemma. En av frågorna i denna uppsats gäller om det funnits regionala aktörer som

medvetet sökt förmå högskolan att aktivt analysera de svagheter regionen hade och med basen

i detta medverka till att dessa kompetensluckor kunde fyllas. I verksamhetsberättelsen år

1982/83, sid 5, skriver styrelsen: "Landstinget i Kronobergs län har även aktualiserat frågan

om en regional forskningsstiftelse. Stiftelsen skulle, översiktligt sett, fungera som ett

förmedlingsorgan vad gäller resurser för forskning kring regionala problemområden". Som

författare till denna uppsats har jag nu hamnat i ett dilemma. Förslaget var nämligen mitt, jag

skrev till högskolan och föreslog detta. Jag var då chef för Landstingets i Kronobergs län

Utbildnings- och kulturförvaltning samt ledamot i Forskningsstyrelsen vid Högskolan. I dessa

två roller såg jag behoven, dels den stora bristen på kompetens i regionen, dels högskolans

begränsade forskningsmedel. Förslaget var enligt ovan samt hade en första grundfinansiering

på 3 milj kr, vilket kan jämföras med de 750.000 kr som då var forskningsanslaget från

Styrelsen för Lund/Malmö högskoleregion. Av motiv som inte redovisades öppet blev det

avslag från högskolan på förslaget.143 Jag avstår från att tolka konsekvenserna av detta.

                                                
142 SOU 1997:13 Regionpolitik för hela Sverige s 194.
143 Minnet är en bedräglig vän, men om jag minns rätt var de muntligt framförda motiven för att säga nej
baserade på tanken om forskarnas frihet att själva välja uppgifter. Skriftligt kom inget svar.
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Orter. Från år 1983 tar högskolan upp ett annat tema för att belysa regionala frågor,

det gäller nu var i regionen som utbildningar bedrivs genom högskolans försorg. Under

rubriken Betydelsen regionalt tar Högskolan upp utbildningar förlagda till Kristianstad,

Jönköping, Borås och samverkan med Sundsvall/Härnösand. Med en särskild kommentar om

kurser förlagda till andra orter än Växjö nämligen Västervik, Oskarshamn, Emmaboda,

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Kristianstad, Tingsryd, Alvesta, Ljungby,

Älmhult, Halmstad. Jag tolkar detta som att under en period under tidiga 1980-talet fanns en

ambition och vilja att se högskolan i en stor roll med samverkan långt utöver de gränser som

visats tidigare och med konkret genomförande av utbildningar i orter i hela Småland,

Blekinge, norra Skåne och Halland. Således i ett land mellan det som naturligt finns mellan de

tre universiteten i Lund, Linköping och Göteborg.

Högskoleregion. Från år 1984 återkommer beskrivningen om riksrekrytering av nya

studerande som inte bara består och utan utökas så att endast cirka 36% kommer från det egna

länet, där styrelsen gör en kommentar att t ex Stockholm har 82% från det egna länet, "en

mycket lokal enhet". Året efter tillkommer ett nytt argument med kopplingen till den formella

högskoleregionen då styrelsen gör en poäng av att studerande från Jönköping, som ligger

utanför den formella högskoleregionen, fullföljer sin utbildning till ekonomexamen i Växjö.

Dåvarande formell högskoleregion, den södra, innefattade länen Halland, Kronoberg,

Blekinge, Kristianstad och Malmöhus. Jag tolkar detta som att högskolan fäste mer avseende

vid praktiskt genomförande och funktionella frågor än vid formella gränser.

Internationella. Från år 1988 kommer förklaringar med basen i samarbete mellan

högskolorna i Kalmar, Karlskrona/Ronneby och Växjö med inriktning mot information om

forskningsområden. Men från år 1989 flyttas fokus så att beskrivningarna koncentreras på

internationella frågor som presenteras på nio sidor medan regionala frågor inte berörs alls. Jag

tolkar detta som att en annan värld, den globala, nu skall vara i centrum för intresset.

Sydost-regionen. Från år 1990 byter styrelsen strategi och inriktar sig på formellt

samarbete med förslaget om att  "Högskolan i Växjö i samverkan med andra högskoleenheter

utgör den naturliga replipunkten för sydost-regionen som enligt den senaste

långtidsprognosen löper risk att under perioden fram till sekelskiftet genomgå betydande

strukturförändringar.  ….. mellan högskolorna i Växjö, Kalmar och Karlskrona om samverkan

i Sydostregionen vad gäller grundläggande utbildning samt forskning och utveckling." Detta

utvecklas till frågan om var i Sverige en utveckling skall ske med orden "Den region som

geografiskt ligger emellan Linköping-Göteborg och Malmö-Lund behöver en

framtidssatsning. En väl utbyggd högskola intill en forskar- och teknikby är en sådan." Den
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formella organisationen är i centrum igen från år 1993 med orden

"Sydostuniversitetskonceptet understöds av länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs och

Blekinge län." Året därefter förefaller denna tanke inte längre aktuell, Eva Larsson Ringqvist

skriver: "Tanken på ett nätverksuniversitet i sydöstra Sverige har mötts med viss skepsis och

nu betonas snarare den konkurrens på arenan som Växjö kommer att möta från högskolorna i

Örebro, Jönköping och Karlstad och från Mitthögskolan."144 Jag tolkar detta som att det mer

är den formella frågan om universitet som är intressant än det reella genomförandet av

forskning och utbildning i regionen.

Nätverk. År 1996 presenteras en större rapport som innehåller skildringar hur

utvecklingen kan bli för högskolor som vuxit sig stora men ännu inte uppnått

universitetsstatus. Den avspeglar förhållandena i tre områden: Australien, Skottland och

Skandinavien. I den ingår en översikt kring förhållandena för utbildning och forskning vid

dåvarande Högskolan i Växjö  skriven av Hans Wieslander och Anders Tengstrand. I den

finns en skildring av förutsättningar för ett eventuellt sydost-universitet som ett nätverk, av

den framgår att "there were excellent oppotunities for cooperation but that work in future

must permeate from the lower levels of the organisations." 145 Jag tolkar detta som att

tankarna om en gemensam styrelse, ledning etc inte kunnat fullföljas som tänkt med Kalmar

och Karlskrona/Ronneby.

Jordbrukarsamhälle. År 1997 gör styrelsen en omfattande skrivelse till

Utbildningsdepartementet Från högskola till universitet  - Ansökan från Högskolan i Växjö att

benämnas universitet, som innehåller en bred skildring av nuvarande och framtida verksamhet

inom utbildning, forskning och samhällskontakter. Den eventuella regionala koppling som

finns gäller främst samverkan med skilda organisationer, företag och myndigheter, medan

kunskapsuppbyggnaden mot eller för en region främst tycks gälla bioenergi mm för södra

Sverige.146 Men i den  fördjupade anslagsframställningen för åren 1997 - 1999 ingår i

omvärldsanalysen endast hänvisningar  till den statliga långtidsutredningen som tar upp

"Svaga utvecklingsmöjligheter i stora delar av Norrland och i östra Småland beror på

svårigheter att skapa en fungerande lönearbetsmarknad vid omvandlingen från

jordbrukarsamhället."147 Jag tolkar detta som att styrelsen föredrar argument hämtade från en

statlig utredning, som förefaller skildra 1890-talets värld. Styrelsen kunde i stället utnyttjat

                                                
144 En rektorsperiod i backspegeln, Eva Larsson Ringqvist, ingår i  Möjligheternas universitet, s 6 speglar Bengt
Abrahamssons tid som rektor vid Högskolan i Växjö och övergången till universitet.
145 Expanding Colleges and New Universities. Appendix B1, sid 288.
146 Från högskola till universitet  - Ansökan från Högskolan i Växjö att benämnas universitet, sid 52
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den forskning vid de egna institutionerna som behandlar 1990-talet. I denna uppsats visas var

de finns.

Samverkan. Sekretariatet för samhälls- och näringslivskontakter vid Växjö

universitet upprättade i december 1999 en rapport Universitetets samverkan med det

omgivande samhället som beskrev samverkansuppdrag, allmänna kontakter, särskilda projekt,

uppsökande verksamhet samt etablerad samverkan med utomstående. Av rapporten framgår

att det sker verksamhet i landskapen Småland, Blekinge och Skåne med ett visst fokus på

Kronobergs län. Av innehållet framkommer att skilda institutioner och ämnen vid

universitetet har vitt skilda uppfattningar om mål och uppgifter. Rapporten avslutas med

påpekandet: "Det är också oklart vad som är universitetets generella mål och strategi i denna

fråga. Avsaknaden av tydliga och gemensamma mål gör att de olika institutionerna famlar och

att subkulturer frodas."148 Slutsatsen får tolkas med viss försiktighet då den avser endast en

del av universitetets  uppgifter och texten egentligen kommer från en institution. Samtidigt

ger en annan uppgift stöd för kritiken, men då samtidigt med förslag till förändring. Carl-Olof

Ternryd har beskrivit rektor Bengt Abrahamssons initiativ år 1999 att bilda en särskild

akademi Kronobergs akademi för vetenskap och näringsliv (KAVN) 149 med syfte att stimulera

långsiktig idégivning, kritik och debatt. I detta ligger ett dubbelt syfte dels att föra ut kunskap

och kompetens från universitetet, dels att tillföra universitetet idéer, synpunkter och

erfarenheter. Akademin är under uppbyggnad varför jag inte kan beskriva den närmare, men

en tolkning av namnet Kronoberg visar på en annan och snävare hemregion än den som

forskarna har.

Tolkning.  En generell tolkning av berättelser och framställningar kan vara att

styrelsen flyttat sitt intresse mot olika delar i sin omvärld och skilda områden över åren, men

att motiven för detta inte klarlagts. Styrelsen valde tidvis en förebild i universitetsvärlden och

tidvis en egen självständig linje. I den mån en regional utveckling skall till är det med

argument som har sin grund i omvandlingen från ett agrarsamhälle, som den presenteras av en

statlig utredning. Med detta avstår styrelsen från all den forskning om regional utveckling och

kompetens som fanns inom den egna organisationen och som delvis presenteras i denna

studie. Det går inte att finna en konsekvent linje över åren. Jag antar att detta beror på att

argumenten anpassats till de presumtiva läsarna.

                                                                                                                                                        
147 Högskolan i Växjö, Fördjupade anslagsframställningen för åren 1997 - 1999, sid 20.
148 Sekretariatet för samhälls- och näringslivskontakter, Växjö universitet, Universitetets samverkan med det
omgivande samhället, s 20.
149 Ternryd, Carl-Olof Utveckling i konkurrens ingår i Möjligheternas universitet
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Forskningen

Detta avsnitt är indelat i tre delavsnitt, som kommer i ordning historia på sid 51,

företagsekonomi på sida 56 respektive biologi på sida 58 med en sammanfattning på sid 59.

Forskning i ämnet historia

Bredden. I ämnet historia i Växjö har under mer än 30 år förekommit forskning och studier

med inriktning mot de frågor som är relevanta för denna uppsats. Delar av detta behandlas

inom tidigare avsnitt då de är inslag i beskrivningar av forskningsläget. Två tidiga

avhandlingar som berör området är Curt Härenstams Finnveden under medeltiden samt Lars-

Olof Larssons Det medeltida Värend. Håkan Nordmark har gjort en bred översikt150 över

historieskrivning som omspänner cirka 1500 åren i såväl den snävare akademiska meningen

som i stort, med särskilt fokus på jordnära historieverk. Det är ett kapitel Småland är namnet

på landet det kära? som ingår i Landen kring sjöarna.

Paradigm. Den metodiska översikt som gjordes år 1988 i Historia i belysning. Sex

perspektiv på svensk historisk forskning151 belyser särskilt intressanta regionalhistoriska

studier. Översikten var en stor nationell undersökning i vilken ingick såväl de 5 universiteten

som 2 högskolor, bla a Växjö högskola. Syftet med undersökningen var att på ett

övergripande sätt och i ett internationellt perspektiv belysa utveckling och läge inom större

vetenskapsområden. Initiativet var gemensamt av humanistisk – samhällsvetenskapliga

forskningsrådet (HSFR) och universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Studien gällde

ämnena historia och sociologi och var klar år 1988. I den visar den norske utredaren Hans Try

på den stora effekt på historieintresset som kommit genom Lars-Olof Larssons författarskap

som omfattar "regionalhistorie for eit helt landskap."152 Växjö högskola framhålls som den

mest framstående regionalhistoriska miljön i hela Sverige.153 Betydelsen av en forskare som

inspiratör för andra behandlas utförligt av Birgitta Odén i Lauritz Weibull och

forskarsamhället154  med särskild skildring av de kunskapssociologiska teoriernas prövbarhet

även inom ämnet historia. Om det uppstår ett paradigm kring en forskare kan det delvis

hänföras till en viss kunskapsuppfattning men även till en viss social miljö.155 Det finns en

                                                
150 Nordmark, Håkan Småland är namnet på landet det sköna? ingår i Landen kring sjöarna
151 Historia i belysning. Sex perspektiv på svensk historisk forskning. Se i bilagan 1 s 142 .
152 Jämför även med en hänvisning i Nordmark, Håkan Småland är namnet….. ingår i Landen kring sjöarna, s
484 med ursprunglig källa i Historia i belysning. Sex perspektiv på svensk historisk forskning.
153 Historia i belysning. Sex perspektiv på svensk historisk forskning, s 40.
154 Odén, Birgitta Lauritz Weibull och forskarsamhället s 218.
155 En del av dem som fick sin inledande utbildning vid dåvarande högskolan, med efterföljande forskning på
annat håll, är verksamma i Växjö såsom Karl-Johan Krantz, Peter Aronsson, Lennart Johansson, Roddy Nilsson,
Malin Lennartsson och Olle Larsson.
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överblick över området i en festskrift som heter …och fram träder landsbygdens folk…. I den

ingår förutom uppsatser, som speglar delar av tidigare forskning, även en bibliografi som

omfattar 415 poster till och med år 1994. Ett exempel på denna forskning är det av Lars-Olof

Larsson skrivna verket Växjö genom 1000 år från år 1991 med klart populärvetenskapliga

anslag men med basen i ett inomvetenskapligt större forskningsprojekt, "Växjöprojektet".156

Resultat av detta är bl a Lennart Johanssons Stiftstad i förändring. Om folkrörelser och

politiska partier i Växjö 1870 – 1925157 i 7 delar. Ett annat exempel är Sven Ola Swärds

Kultur i Växjö 1840 – 1970.  Ytterligare specialstudier ingick under medverkan av många

forskare med resultat i särskilda skrifter och böcker. Forskning och författande fortsätter

därefter exempelvis från år 2000 kan nämnas Från blästbruk till bruksdöd. Småländsk

järnhantering under 1000 år: II i samverkan med Leif Rubensson. Ytterligare ett exempel

kan vara den senast kända Teleborgs Slott.158          

Skogsmarken. Ett exempel på en historisk forskning med klart tvärvetenskapligt

intresse är den om skogens och skogsmarkens betydelse för människorna i de småländska

bygderna under förindustriell tid. Resultaten är publicerade som Skogen och smålänningen159.

Den är baserad på exempel från och intensivstudier om Kronobergs län men har i

övergripande slutsatser giltighet för landskapet Småland. Den spänner över en epok från

medeltid till cirka 1870-talet. Med bl a denna som bas har en vidareutveckling skett inom

forskningen under år 2000 genom ett initiativ av professorerna Mari-José Gaillard-Lemdahl

och Peter Aronsson, det beskrivs översiktligt nedan under ämnet biologi.

Kulturinstitutioner. Ett annat exempel på ett brett anlagt forskningsprojekt med

tydlig och vid publicering är Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i

mångtusenårigt perspektiv med Lennart Johansson som redaktör och 20 medförfattare, varav

huvudparten har sin gärning vid Växjö universitet. Grunden var ett omfattande

forskningsprojektet i vilket flera av länets kulturinstitutioner deltog och med en metod så att

huvuddelen av texterna presenterades vid Högre seminariet i historia vid universitetet.160

Resultatet blev ett verk på mer än 500 sidor i två delar, varav den första är en översikt över

länets historia från arkeologisk tid till fram till år 2000, och den andra delen behandlar tiden

efter 1870 mer inträngande. Redan i förordet161 behandlas frågan om valet av gränser då

Kronobergs län är en administrativ skapelse från 1630-talet varför ett längre perspektiv

                                                
156 Se verkets efterord, s 561 för  en översikt över forskningen och dess resultat i olika skrifter.
157 Opublicerat material, bearbetat och utvecklat i samme författares Brännvin, postillor och röda fanor.
158 Titeln Teleborgs slott, enligt tidningsuppgift Smålandsposten den 14 december 2000, samma dag detta skrivs.
159 Skogen och smålänningen. Lars. J Larsson, red
160 Se verkets förord, s 9, för en översikt över arbetsmetoder etc.
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kopplar till folklandet Värend och Sunnerbo som det sydligaste häradet i folklandet

Finnveden. Vidare anges södra Smålands inland som område under arkeologisk tid.

Generella. Peter Aronsson har i en serie forskningsprojekt och skrifter belyst frågan

kring regioner och i vilken värld de finns. Delar av detta finns i tidigare avsnitt av uppsatsen

som relevant forskning varför det inte upprepas här. Ytterligare några arbeten av mer

översiktlig karaktär kan nämnas som Regionernas roll i Sveriges historia resp The making of

regions in Sweden and Germany culture and identity, religion and economy in a comparative

perspective resp Interregiones. Ansatsen i alla projekt är en övergripande syn med basen i

generella teorier och med ett tydligt mål om överblick över ett större område även om

exemplen kan hämtas från den hemregion som finns inom samma områden som t ex de Lars-

Olof Larsson använder. Ett drag i dessa studier är det longitudinella perspektivet med målet

att ge en bredare samtidsanalys, där inslag från fler ämnen och discipliner vid universitetet

kan ge alternativa perspektiv inte bara på framgångens orter, utan än mer på de för landsändan

mer typiska, dvs de retarderande utan expansion och kreativitet.

Halva. Malin Lennartsson har i sin avhandling I säng och säte. Relationer mellan

kvinnor och män i 1600-talets Småland gjort en tydlig geografisk koppling till det område där

Växjö universitet finns. Hon använder sig, förutom av "Småland" i avhandlingens namn, av

uttrycken "småländska" respektive "smålänningar" i kapitelrubriker samt även av namnet

"Växjö". Det finns ingen motivering för detta val av område annat än genom att hänvisa till

att "det primära källmaterialet kommer från Växjö domkapitels arkiv".162  Min tolkning är att

täckningen för namnet Småland är något tveksam eftersom Växjö stift, som således är

grunden för arkivet, då (1600-talet) omfattade endast cirka halva Småland. Hela Kalmar län

och nordöstra hälften av Jönköpings län ingick i annat stift. Olle Larsson har i sin avhandling

Biskopen visiterar definierat sitt rum till Växjö stift, som omfattar "ungefär halva

Småland".163 Någon motivering till valet av rum finns ej men av inledningen framgår att

källmaterialet styrt det. Dessa två avhandlingar tolkas som att det är källmaterialet, dvs i

praktiken arkiven, som skapat det historiska rummet och med detta indirekt definierat

hemregionen.

Dynamik. Ett sätt att successivt bygga upp kunskap om en region kan vara genom att

dess historia fångas genom olika delstudier och specialinriktade forskningsinsatser. Ett

exempel är den studie som Allan Nilsson gör med namnet Braåsbygden med motiveringar

                                                                                                                                                        
161 Se verkets förord, s 9 av Lennart Johansson, vetenskaplig redaktör.
162 Lennartsson, Malin I säng och säte,  s 12.
163 Larsson, Olle Biskopen visiterar, s 62 med hänvisning till Lars-Olof Larsson Växjö stift under 800 år.
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enligt följande: "…kommer att bli en presentation av det största och mest betydelsefulla

företaget i dagens Braås i ett historiskt perspektiv. …. Utifrån den undersökning som jag har

gjort av företagets historia, kommer jag att försöka lyfta fram vissa faktorer som jag funnit

speciellt betydelsefulla för företagets etablering och verksamhet i Braås. Bland de viktigaste

faktorerna kan nämnas sådana som kan betecknas som strukturella, lokalpolitiska, kontakt-

nätsrelaterade, finansieringsberoende och idémässiga."164 Författaren är historiker vid Växjö

universitet. Exempel på mer tematiserade studier kan vara den om 1800-talets nya trafikmedel

där grunden var seminarieuppsatser vid dåvarande universitetsfilialen, vilka omarbetades och

publicerades år 1979 genom Historiska föreningen med syftet bl a att ge ut vetenskapligt

förankrad historia i populär form.165 Ett exempel på utvidgning av detta perspektiv kan visas

genom det som startade som ett uppsatsprojekt våren 1998 Vilda Västen i Småland.

Demokratin, industrialiseringen och landsbygdens modernisering i Kronobergs län 1860 –

1960 vilket resulterade i en antologi av 9 författare med nordiska perspektiv166. Den är i sin

tur en del i ett mer omfattande forskningsprojekt vid Växjö universitet med två delar: 1) ett

politiskt – ideologiskt frågefält som rör lokal politik, social kontroll, kulturpolitik,

ungdomskultur och medias roll, samt 2) en mer ekonomiskt inriktad forskning som rör

villkoren för företagande och näringsliv i ett långt tidsperspektiv 1600—2000.167 I

litteraturlistan finns 6 exempel på studier av företagande och näringsliv, de finns alla med

texten ”Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring” och presenterade vid

seminarier i december 2000. Ett av dem är den ovan angivna Braåsbygden. Ett exempel på en

annan teknik kan visas genom det omfattande studiecirkelprojektet: "I Glasriket—Människan-

Miljön-Framtiden". Det initierades av ABF och Svenska Fabriksarbetarförbundet och kom att

bli mycket omfattande där cirka 400 människor engagerade sig under mer än 4 år. Ett tjugotal

skrifter utarbetades förutom utställningar mm. En större utvärdering gjordes år 1982 under

projektets slutfas av Lundagruppen för Habitatstudier vid Lunds Universitet i samarbete med

Högskolan i Växjö.168 Det intressanta är den dynamik som projektet innehöll då det var

uppdelat dels i 32 cirklar med syfte att belysa glasarbetarnas historia och att ge arbetarrörelsen

ökad identitet, samt dels i 15 cirklar med syfte att belysa bygdens och brukens framtid. Av

                                                
164 Nilsson, Allan Braåsbygden sid 1
165 Johansson, Gunnel och Torbjörn Mårtensson Kanaler och smalspår i Småländska bygder. Historia kring
Räppe – Asa kanal och järnvägen Växjö - Hultsfred
166 Stationssamhällen Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering Redaktörer Peter Aronsson och
Lennart Johansson.
167 Underlag i Stationssamhällen Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering, s 10.
168 Johannisson, Bengt och Maria Nyström samt Lars Reuterswärd I Glasriket Människan-Miljön-Framtiden En
utvärdering.
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utvärderingen framkommer att projektet lyckades i frågor om självtillit och kulturellt

nytänkande men att man inte nådde fram till en lokal mobilisering.169

Migration. I Växjö finns en separat organisation, Emigrantinstitutet, placerad i en

egen byggnad i den s k museiparken intill stadens centrum. Verksamheten har pågått sedan

slutet av 1960-talet under ledning av professor Ulf Bejbom och kan schematiskt delas upp i

två delar. Den ena gäller publik verksamhet med utställningar, besök av enskilda och grupper

etc. Den andra är uppbyggnaden av arkiv främst gällande svensk emigration samt den

forskning170 som kan knytas till detta. Emigrantinstitutets roll i migrationsforskningen, dvs

även immigrationen, är föremål för förändring. Dess organisatoriska förhållande till Växjö

universitet är inte formellt även om universitetet är representerat i dess styrelse genom

professor Lars Olsson. I strikt mening är således dess verksamhet ingen del i det uppsatsen

behandlar. Samtidigt måste migrationen ses som en del i samhällets förändring således det

område som behandlas av historiker. En bred kompetens finns vid universitetet och kommer

att vidareutvecklas. Det görs av Lars Olsson som givit ut På tröskeln till Folkhemmet (1995,

amerikansk utgåva 1997) som behandlar migration ur ett klass- och könsperspektiv och

Sveriges övergång från ett emigrations- till ett immigrationsland. Lars Olsson fullföljer även

som ordförande uppbyggandet av Samarbetsrådet för Migrationsforskning som arbetar

tvärvetenskapligt bland annat i samverkan med kulturforskningen vid universitet. Lars Olsson

behandlar även migration i uppsatsen Labor Migration as a Prelude to World War I171, där

han visar vilken stor betydelse de internationella arbetsvandringarna och uppkomsten av en

internationell arbetsmarknad hade för de internationella spänningarna före kriget. Migration,

liksom könsrelationer, ingår i fortsatt forskning om invandring till Sverige. Jag tolkar att med

detta infogas på ett naturligt sätt den forskning som tidigare skedde utanför universitetet i den

forskning som är under uppbyggnad där.

Forskning i ämnet företagsekonomi

Universitetssamfund.  Inom ramen för Bengt Johannissons omfattande forskning finns ett stort

antal skrifter och publikationer med koppling till de frågor som denna uppsats tar upp. Delar

av det utvecklas under senare avsnitt. En viss överblick finns i kapitlet Den "glokala"

                                                
169 Johannisson, Bengt och Maria Nyström samt Lars Reuterswärd I Glasriket Människan-Miljön-Framtiden En
utvärdering s 86.
170 Forskning av Ulf Bejbom och andra forskare vid Emigrantinstitutet behandlas ej i denna studie, då den inte
varit en del i forskningen vid Växjö universitet eller dess föregångare. Vilket jag är kritisk mot.
171 Se Olsson, Lars Betplockarna och första världskriget.
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högskolan Högskola i nygammal dräkt" som ingår i Att bygga för kunskap 172. I det utvecklas

frågor om kunskap, högskolan som kompetenscentrum, samspelet mellan högskolesystem och

omgivande samhälle med en avslutande sammanfattning som behandlar frågan om högskolor

i den regionala samhällsutvecklingen respektive en del i ett globalt universitetssamfund.

Konsekvent. Den tidigare beskrivna avhandlingen från år 1979 av Bertil Carlsson173

ger ett perspektiv på långsiktigheten i denna forskning och i utbildningen med sitt valda

exempel från just småföretagsutbildningen, en strategi som lika gärna kunde vara skriven år

2000. Ett exempel kan vara skildringen av dess koppling till omgivningen, t ex:

"Småföretagarutbildningens direkta anknytning till avnämarsystemet genom den obligatoriska

praktiken ute i små och medelstora företag har visat på möjligheten att genom sådan

praktikinslag länka samman teoretisk utbildning med praktisk erfarenhet."174 En tolkning av

detta kan vara att under mer än 25 år har en konsekvent linje hållits i utbildning och forskning

inom området företagsekonomi.

Kraftkällor. Inom forskningen av företagsekonomerna finns en intressant

koppling mellan platslogik respektive virtuell logik. Den bygger på att den tidigare

branschlogiken med sin förankring i industrisamhället såväl likriktar och utarmar

humankapitalet som den devalverar det sociala kapitalet. Mot detta kan ställas en platslogik

som sätter humankapital och socialt kapital inte bara i centrum med sin koppling till en plats,

utan detta samband synliggör, aktiverar och skapar kvalificerade resurser. Mot den, som en

utmaning, kommer den virtuella logiken vilken inte känner den geografiska solidariteten. Den

geografiska gränsdragningen som är en del av platslogiken,  och dess förutsättning, förnekas

av den virtuella logikens gränslösa nätverksarrangemang.175 Detta utvecklas med en syn på

hur platslogiken bygger på det emotionella och traditionsbundna i mänskligt samliv medan

den virtuella logiken ger utrymme för det spontana, lekfulla och nyfikna. I båda ligger

förutsättningen av att den grundläggande organiseringsprincipen har sin bas i nätverk. Inom

båda ligger ett förverkligande med basen i en vision. Bengt Johannisson utvecklar sedan detta

med exempel på hur forskningen vid Växjö universitet utvecklat "en konkret metod för att

kartlägga hur humankapital och socialt kapital skapas och brukas lokalt."176 Just Bengt

Johannisson har i en serie skrifter belyst kopplingen mellan region och företagande. Exempel

kan vara Nyföretagande och regioner modeller, fakta, stimulantia eller Humankapital och

                                                
172 Att bygga för kunskap  s 175 ff.
173 Carlsson, Bertil, Två utbildningsprojekt.
174 Carlsson, Bertil, Två utbildningsprojekt, s 169.
175 Jämför Johannisson, Bengt Humankapital och socialt kapital som kraftkällor vid regional utveckling, s 21 ff.
176 Jämför Johannisson, Bengt Humankapital och socialt kapital som kraftkällor vid regional utveckling, s 27.
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socialt kapital som kraftkällor vid regional utveckling. I forskningen ingår en bas i en

identifierbar och tydliggjord ort eller region men att konklusioner ofta har ett perspektiv med

en jämförelse nationellt eller internationellt, globalt. I detta ligger en omfattande

kunskapsuppbyggnad kring regioner med särskild tonvikt vid företag och orter som Målerås,

Gnosjö eller Lammhult. Här i ingår en medveten strategi att såväl identifiera och tydliggöra

luckorna i utvecklingen som att förstärka där kompetensen är tydlig. Olika typer av kapital -

kulturellt, socialt, ekonomiskt och institutionellt - kan interagera i skilda konstellationer vilket

gör att samverkan mellan olika discipliner vid universitetet är fruktbart. Ekonom-historiker

med hjälp av kulturgeografer kommer att göra en bred komparativ studie av typregioner i

Västsverige med målet att fördjupa förståelsen av civilsamhällets dynamik, eller avsaknaden

därav, i sin förändrande roll. Flera exempel finns i källförteckningen med beteckningen

Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring, det sker en vidare samverkan med

forskningsområdet Landsbygdens modernisering177. Andra exempel kan vara Ljungbys

entreprenörshistoria av Lennart Johansson som är en del i det större projektet Småföretagen i

den lokala och regional utvecklingen, under ledning av Bengt Johannisson vid Växjö

universitet och Anders Lundström VD för FSF. Utgångspunkterna för projektet finns angivna

i forskningsprogrammet för Forum för småföretagsforskning. Göran Andersson har i sin

avhandling Samverkan mellan företag En fallstudie av inledningsskedet i en

samverkansprocess behandlat en process som innefattade fyra juridiskt, ekonomiskt,

ägarmässigt och administrativt helt fristående företag som bildade ett gemensamt bolag. De

fanns i Aneby, Vetlanda, Smålandsstenar och Korsberga dvs i södra delen av Jönköpings län.

Även om empirin fanns inom ett förhållandevis avgränsat område är analyser, slutsatser och

resultat generella för ämnet, dvs sannolikt utan gräns varken i region eller nation, möjligen

därmed allmängiltiga internationellt. Lars-Olof Rask har i sin avhandling Det strukturella

armodet Organisationsteori för åkeriföretag avidentifierat sin empiri som därmed inte kan

användas för denna studie, enligt uppgift kunde en korsreferens varit till stöd för de analyser

som gjorts ovan om hemregion i universitetets omland. Lars-Göran Aidemarks avhandling

Vårdens ekonomi i förändring en studie av ekonomistyrning i Landstinget Kronoberg har i sitt

underlag empiri begränsad till landstingsområdet dvs detsamma som länet. De tre sistnämnda

avhandlingarna är av forskare verksamma vid universitetet, men tillkomna under den tid när

disputation skedde vid de äldre universiteten, jämför diskussion om detta ovan. Tekniken med

avidentifiering av empirin används av Jan Alpenberg och Fredrik Karlsson i rapporten

                                                
177 Landsbygdens modernisering lett av Peter Aronsson
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Effekter av arbetslivsfondens satsningar på småföretag, vilket gör att resultat och därmed

analyser får tolkas med stor försiktighet, men av förordet framgår att de tackar den studerade

organisationens chef i Växjö för bistånd och stöd, vilket åtminstone indirekt förklarat inom

vilken region de verkade, det kan framhållas att den organisatoriska principen var

länsorganisationer. Jag tolkar att det utvecklats en omfattande kunskap om en region vars

gränser är satta med funktionell bas och att verksamheten skapar kunskap om den i sin

egenskap av att vara praktisk från forskningen så att empirin söks där den finns för den studie

som är beslutad. Att dessa exempel sedan väljs inom en fungerande och praktisk hemregion är

till fördel för genomförandet, men jag finner inget som direkt pekar på en territoriell eller

problemspecifik begränsning. Det betyder att den lokala empirin ger stöd för en internationellt

gångbar analys, dvs i en global värld.

Forskning i ämnet biologi

Boreo-nemorala. Vid biologiavdelningen bedrivs forskning och undervisning inom ett flertal

områden. Förutom grundkurser i biologi ges kurser i vetenskapsfilosofi, geovetenskap,

cellbiologi, molekylärbiologi, funktionell morfologi, evolutionsbiologi, biologisk mångfald,

paleoekologi, och biovetenskap. Forskningen vid Biologiavdelningen ingår i

forskarutbildningsämnet biovetenskap. Vid Växjö universitet bedrivs denna forskning

huvudsakligen inom tre områden; evolutionsbiologi (evolutionär ekologi, fylogenetisk

systematik, utvecklingsbiologi), samspel mellan parasit och värddjur (genetik och

parasitologi), samt skogsbiologi (vegetationshistoria, paleoekologisk entomologi,

växtfysiologi). Av dem kommer skogsbiologi, med sin nära koppling till skogsmiljön, alltid

att vara av central betydelse för människa och näringsliv i Skandinavien och den brukas med

alltmer raffinerade metoder. Vid institutionen byggs en profil upp med målet att skaffa ny

kunskap om den boreo-nemorala skogsmiljön och det för området karakteristiska halvöppna

kulturlandskapet i ett historiskt och produktionsinriktat perspektiv. Forskningsområdet vilar

på kompetensområdena paleoekologi/miljöhistoria med pollen- och insektanalys som metoder

för rekonstruktion av skogs-och kulturlandskapshistoria, samt växtfysiologi med

undersökningar om fysiologiska regleringsmekanismer för tillväxt hos skogsträd.

Institutionens kompetens används även för att angripa konkreta frågeställningar rörande

optimering av skogsproduktion samt miljökonsekvenser i samband med utnyttjandet av

skogsmiljön.178 I klartext betyder detta en nära koppling till den skog som är karaktäristisk för

den landskapstyp i södra Sverige där Växjö universitet finns, i detta kan möjligen identifieras

                                                
178 Jämför med hemsidan för institutionen www.vxu.se.
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en problemspecifik hemregion. En viss samverkan har även här skett med regional historisk

forskning. År 2000 utvecklades en strategisk satsning av Mari José Gaillard-Lemdahl och

Peter Aronsson, där överlappning i långtidsstudier byggde både på Lars-Olof Larssons

källkunskap och breda historiska skogsekonomiska forskning och senare syn på landskapets

historiska konstruktion. Vid Linnés Råshult sker ett möte mellan dessa forskningsinriktningar.   

Ingen. Min tolkning är trots dessa överlappningar att kopplingen är för svag för

att med detta kunna avgränsa en mer betydelsefull hemregion antingen från dess gränser eller

med basen i vad som kan hålla den samman. Sammanfattningsvis blir detta att ingen

hemregion kan bestämmas för ämnet biologi med basen i den forskning som presenteras.

Samtidigt får detta tolkas försiktigt då en uppbyggnad sker inom såväl forskning som

utbildning.

Sammanfattning av forskningen med inriktning mot studiens frågor

Interdisciplinära. Inom samtliga de tre studerade ämnena sker en omfattande forskning, och

med detta kunskapsuppbyggnad kring universitetets hemregion. Teorier och metoder skiljer

sig åt vilket förefaller naturligt då det rör sig om tre ämnen inom skilda vetenskapsområden,

dvs humaniora, samhällsvetenskap respektive naturvetenskap.  De har därför olika grund och

utformning. Territoriella eller funktionella kriterier kan bilda dess bas. Därför skiljer sig

innehåll och gränser mellan de olika ämnena. Ett tydligt drag är en ökad möjlighet och

intresse för interdisciplinära forskningsinsatser med inslag från internationell kompetens. Det

är inte klart vilken roll nationen har. Sättet att sprida kunskapen skiljer sig åt mellan ämnena,

hur mottagandet skett har ej studerats. Den regionalhistoriska forskningen har varit mycket

stark under hela perioden sammanfattad i flera stora publikationer och strukturerade

forskningsprojekt med brett anslag. Ny inriktning är under uppbyggnad med bl a migrationen

som en del i samhällsförändringen och därmed en del i regionens utveckling. Den

företagsekonomiska forskningen har pågått med regional inriktning och särskild tonvikt vid

entreprenörskap och småföretagsamhet under hela den studerade tiden. Flera djupa och

fleråriga studier har genomförts vid företag och i orter inom en hemregion. Samtliga har som

mål att beskriva det lokala som en del i en global värld. I ämnet biologi sker en tydlig

kunskapsuppbyggnad med nära koppling till den unika skogsmiljö och landskapsförändring

som är den miljö i vilken Växjö universitet finns. En målmedveten uppbyggnad sker av

kunskap bla a kring det historiska landskapet.
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Utbildningen som den ses genom kandidat- och
magisteruppsatserna

Detta avsnitt innehåller en allmän indelning och metodförklaring, därefter kommer ämnena i

ordning historia på sid 61, företagsekonomi på sid 66, respektive biologi på sid 69 samt en

sammanfattning på sid 70.

Utgångspunkt. Som framkommit tidigare i metodavsnittet ingår i denna uppsats en studie av

hur undervisningen i tre ämnen kan användas som underlag för att besvara de uppställda

huvudfrågorna. Tanken är att denna undervisning synliggörs av de uppsatser som studenterna

väljer att skriva på C- och D-nivå, dvs kandidat- resp magisternivå. I denna del fullföljs

därmed inte ett konsekvent aktörsperspektiv i uppsatsen. Med hänvisning till detta finns inga

motiv att göra en analys med utgångspunkt i författarnas genus, klasstillhörighet, hemort,

kommande yrkesval eller andra analysgrunder kopplade till författarna. Ej heller vilka

ämnesval som kan hänföras till olika handledare etc, det är ämnet som kartläggs inte dess

utövare. Med denna utgångspunkt genomförs således en studie av uppsatser i de tre valda

ämnena; historia, företagsekonomi resp biologi. Som framgår av avsnittet metodarsenal

används skilda analysmetoder för de tre ämnena, de beskrivs nedan.

Historia. Inom ämnet historia har uppsatserna fångats för hela tidsperioden, dvs 33

år. Sammantaget blev det 314 uppsatser som katalogiserats och klassificerats efter en serie

kriterier och system som beskrivs närmare i kommande kapitel. En förhållandevis bred, lång

och djup studie gav underlag för en serie analyser och tolkningar.

Företagsekonomi. Uppsatserna i ämnet företagsekonomi är av annan karaktär.

Antalet uppsatser mycket stort per läsår samt att normalt finns det två eller tre författare till

varje uppsats. Det visar sig emellertid att det sannolikt finns betydande luckor i serien

uppsatser för flera år, varför en obruten serie inte är möjlig, även om den gjordes

stickprovsmässig. Inom ramen för detta arbete har därför tekniken vid studien av ämnet

företagsekonomi varit att välja ut en period, det blev sista fullständiga terminen våren 2000,

som innehöll 121 uppsatser. Med basen i vad författarna själva valt att lyfta fram för region i

sina uppsatsrubriker har just dessa uppsatser sedan specialstuderats med målet att finna

motiveringar och skäl för gjorda val. Metoden är densamma som Peter Aronsson använde i

sin historiografiska analys av svensk historisk forskning1990-1996 där han anger att titeln

spelar "en avgörande roll eftersom den antas spegla författarens egen sammanvägda
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uppfattning om vad  det är man vill göra och visa fram."179 Detta har sedan analyserats och

tolkats. Det medförde att 33 uppsatser granskats ingående.

Biologi. I ämnet biologi, som är ett nytt ämne vid universitetet, har samtliga 12 C-

och D-uppsatser studerats i detalj för att undersöka hur författarna ser på valet av hemregion

såväl med territoriella förtecken som problemspecifika.

Kartläggning och analyser av C- och D-uppsatser i ämnet historia

Historiografisk. Kartläggningen omfattar 314 uppsatser i ämnet historia skrivna under åren

1968 tom juni 2000. Av dem är 257 C-uppsatser således kandidatnivå och 57 D-uppsatser dvs

magisternivå. I denna analys görs ingen skillnad mellan de olika nivåerna. Detta

grundmaterial har bearbetats av Börje Björkman för åren fram till 1990 och innefattade då

även B-uppsatser. Det har därefter kompletterats av mig för åren 1990-2000 men endast C och

D-nivå, varefter B nivån från tidigare år uteslutits i bearbetningarna. Vi har systematiserat

dem efter

• Land eller länder uppsatsen omfattar, när det inte är speciellt utsagt, exvis i

historiografi blir det Sverige

• Landskap, län eller motsvarande, där vi försökt tolka vad författaren avsett som

geografiskt rum

• Ort, församling motsvarande där det framgår att detta är författarens avsikt att

belysa.

• Den tidsperiod de omfattar, normalt per århundrade, i vissa fall med tillägg av

specifikt år

• Ämne, där vi har försökt finna lämpliga rubriker efter vad uppsatsen omfattar,

ofta efter sammanfattningar eller annat underlag. De flesta uppsatser har flera ämnen.

• Året de skrevs samt vilken nivå

• Författarens namn, några få har fler författare

• Titel inklusive ev undertitel

Analyser och kommentarer enligt nedan är gjorda till denna uppsats, men ett särskilt

tack till Börje Björkman som välvilligt överlämnade sitt ursprungliga register vilket

presenterades till en historikerkonferens i Växjö år 1990. Underlaget är så intressant att det

bör kunna ge basen för en väsentligt mer omfattande historiografisk analys än den som ingår

                                                
179 Jämför Aronsson, Peter, Historisk forskning på väg - vart? fotnot 39.
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här, dvs endast med utgångspunkt i denna uppsats huvudfrågor således med en koppling till

hemregion.

I bearbetningen har en förenkling gjorts så att uppsatserna  från åren 1968-69 ingår i

1970-talet samt de från år 2000 i 1990-talet. Med denna förutsättning summeras de. Under

1970-talet skrevs 97 uppsatser medan under 1980-talet blev det 43. Under 1990-talet

sammanlagt 174, således fler än de två föregående årtiondena tillsammans. Huvuddelen av

uppsatserna har en författare, endast 6 har två samt i ett fall tre.

Länder och internationell samhörighet

De 314 uppsatserna fördelar sig på följande länder. En uppsats kan omfatta flera länder. 52

uppsatser har en internationell koppling, dvs 16 %. Av dem skrevs 27  på 70-talet, 4 på 80-

talet och 21 på 90-talet.

26 skilda länder finns med, de väsentligaste behandlas översiktligt nedan.

Tyskland finns i 16 uppsatser dvs i 5%. Av dem skrevs 11 på 1970 talet, 1 på 80-talet

och således 4 på 90-talet. De 4 som gäller Tyskland och Sverige behandlar förhållanden under

världskrigen. En gäller medeltiden, alla övriga 15 behandlar 1900-talet och Tyskland som

krigförande nation.

Finland behandlas i 9, varav 7 gäller krigsfrågor. Alla utom en skrevs på 70-talet, den

som skrev 1989 handlar om Sveaborgs fall 1808. Under 90-talet tycks de finländska frågorna

vara ointressanta. Norge finns i 1 uppsats, som handlar om Olav den helige (för övrigt skriven

av en norsk student) medan Danmark finns i 2, de gäller förhållandena före år 1400, de

handlar om Kalmarunionen respektive Svea rikes uppkomst. Det är svårt att tolka in de

nordiska länderna eller frågorna som en del i en hemregion.

USA finns i 9, dvs i 3 %, varav ingen skrevs mellan 1975 och 1997. Av uppsatserna

har majoritet en koppling till emigranter och de övriga mest till USA som stormakt.

Sovjet/Ryssland finns i 8 uppsatser. Ingen tar upp Sovjet/Ryssland avgränsat utan

alla i relation till ett annat land i huvudsak till Finland eller Tyskland. Endast en skrevs på 90-

talet.

Frankrike finns med i 3 uppsatser med en koppling till andra länder, ingen gäller

endast Frankrike.

Övriga länder finns i 3 eller färre uppsatser vardera.

Med detta underlag går det inte att tolka in att något annat land skulle kunna vara en

del av en hemregion för Växjö universitet. Inget i dessa uppsatser kan tolkas som att det finns

en global tanke i valet av hemregion. Det globala universitetet finns i en annan värld.
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Sverige som nation, dess landskap, län och lokala platser

262 uppsatser behandlar Sverige utan att ta med andra länder. Av dem är det 79 som inte

direkt kan kopplas till något landskap, region, ort eller motsvarande, varför tolkningen  blir att

de berör Sverige som nation. 25 av dem skrevs på 1970-talet, 2 på 80-talet och 52 på 90-talet,

vilket kan tolkas som att frågor av nationell karaktär har ökat i intresse, men även att intresset

var synnerligen lågt på 80-talet. 31 av "nationsuppsatserna" behandlar tiden före 1900. De 48

som har modernare tid har dominans för allmän partipolitik, fackföreningar i stort,

presshistoria, andra världskriget samt historiografi. Ur detta går det inte att tolka in någon

hemregion antingen i dess rent rumsliga betydelse eller i dess problemspecifika.

Av alla uppsatser har 142 en geografisk anknytning till Småland, vilket betyder att

46 % av författarna väljer landskapet, eller en del av det, som sitt historiska rum. Detta kan

ske antingen explicit i ordval eller som faktiskt resultat. Under den första tioårsperioden är det

34, under 80-talet 35 samt 73 under 90-talet.

16 av författarna anger Småland, småländska eller motsvarande i sin titel på

uppsatsen. Av dem behandlar ingen modern tid. Detta kan tolkas som att begreppet Småland

av författarna inte förknippas med modern tid. Med Småland avses således något fornt.

Kopplingen till Kronobergs län kan utläsas på två sätt. Den ena gäller om länet är

med alls. Det är så i 103 av uppsatserna, således hos 32 % av författarna. Den andra gäller de

som endast har Kronoberg som sitt historiska rum, det är hos 49 av dem, dvs 12 % av

författarna går inte utanför länet där Växjö universitet finns. Den omvända jämförelsen är

kanske mer intressant, dvs att 88 % av författarna har en  yttre gräns bortom länsgränsen.

Detta kan tolkas som att en överväldigande majoritet av författarna inte ser Kronobergs län

som ett hemlän för sina uppsatser. Hemregionen är större än länet där universitetet finns.

11 av författarna, dvs 3 %, behandlar något i Kalmar län, varav 4 inte går utanför

detta län. När det sker görs det av 6 författare med en koppling till Kronoberg antingen enbart

eller med en vidare vy mot Jönköping alternativt Blekinge. Det går inte att tolka in  Kalmar

län som en del i en hemregion.

Endast 1 av de 314 uppsatserna behandlar Öland i någon form, men Öland finns i en

titel där det framgår att Öland inte ingår i uppsatsen. En försiktig tolkning är att detta landskap

rimligen ligger utanför en hemregion.

Jönköpings län finns i 17 av uppsatserna var 11 håller sig till enbart detta område. De

övriga har en vidare utblick som då inkluderar Kronoberg i 5 fall. De övriga gäller
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Östergötland respektive Kalmar län. Möjligen kan södra delan av Jönköpings län vara en del i

en hemregion.

Skåne behandlas av 11 författare, varav 3 går utanför landskapet då till Blekinge i 2

fall. 1 av författarna har kopplingen till Småland, vilket för övrigt gäller presshistoria. Det

förefaller som om Skåne är utanför det som kan ingå i en hemregion.

Halland finns med hos 2 av uppsatserna, då utan vidare koppling utanför det egna

landskapet. Detta landskap ligger även det utanför en eventuell hemregion.

Östergötland ingår i 5 uppsatser, varav 3 endast håller sig till detta landskap. Inte

heller Östergötland kan ingå som en del i en hemregion.

Sammanfattningsvis går det inte att finna en uttalad hemregion inom ämnet historia

med basen i vad författarna till C- och D-uppsatserna själva skriver. Samtidigt finns det en

koppling i vid mening till Småland då nästan hälften av uppsatserna i någon form kan

hänföras dit. Dess yttre gränser får sökas på annat sätt, vilket kan ske med utgångspunkt i den

mycket lokala historien.

Den lokala historien

I 123 av uppsatserna kan en lokal ort i Småland spåras, dvs med en något vid tolkning blir de

lokal historia. Det gör att dessa inom ramen för denna uppsats, med dess bas i det regional

rummet, inte ryms i denna egenskap men däremot i den större frågan om detta

"erfarenhetsrum" ger bakgrunden inte bara till förståelsen och beskrivningen av det större

rummet utan än mer mot den "förväntningshorisont" som kan urskiljas i de uppsatser som inte

ser lokalhistoria som målet utan som medlet.180 En specialanalys av dem har därför synts

fruktbar. Som grund för den ligger den analys som finns i avsnittet ovan, dvs en vid koppling

till Småland. I uppsatserna kan skönjas en uppenbar ovilja att vara nära landskapets yttre

gränser. Det visar på det meningsfulla i ett försök med en rent kartografisk placering av

orterna i det geografiska rummet med de osynliga gränser som kan förknippas med mentalitet.

Av detta skäl har det synts givande att pröva dem mot den bild av folkländer eller små länder

som förs fram av Lars-Olof Larsson där de presenteras som en karta.181 Det är dessa länder,

som är grunden för den vidare analysen. Frågan om kartors betydelse för sättet att tänka

diskuteras ingående av Markus Idvall i Kartors kraft. I denna finns en diskussion om vad som

är möjligt att varsebli med en vidare koppling till kartors betydelse för de perceptuella

                                                
180 Jämför tidigare bakgrundsbeskrivning till begreppen erfarenhetsrum resp förväntningshorisont.
181 Jämför Larsson, Lars-Olof Småländsk medeltid s 8 alt Skogen och smålänningen sid 8 med en
sockenindelning som använts i denna studie på sid 117.
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förutsättningarna för att regioner och därmed områden kan ges en konkret gestaltning.182 Inom

ramen för denna studie utvecklas inte detta närmare om det finns någon karta som varit eller

är avgörande för Växjö universitets hemregion. Däremot studeras således en del av

grundutbildningen som den gestaltas av historieämnets uppsatser, i förhållande till

medeltidens uppfattning om folkländer och gränser. Att dessa valdes baseras på att

folkländerna och landskapen inte har haft någon administrativ betydelse sedan dess, därför

förblir de orörda. Av de 123 uppsatserna som uppfyller dessa kriterier finns 83 % inom vad

historikerna kallar tio-härads lagsaga. Min tolkning blir att detta område, med sina ursprung i

länder i början av medeltiden, är den hemregion som kan identifieras. Den  innehåller Värend

som består av Uppvidinge, Konga, Norrvidinge, Kinnevald samt Allbo härader. Vidare ingår

Finnveden, som består av Sunnerbo, Östbo och Västbo härader. Till detta kommer  Njudung

med Västra och Östra härader. Det är dessa tio härader som bildade den gamla lagsagan och

som nu tolkas som hemregion. Dvs i nuvarande terminologi ungefär Kronobergs län med

tillägg för delar i Kalmar län i gränstrakterna mot sydost, med tillägg för södra halvan av

Jönköpings län med gräns ungefär mot södra Vätterbygden. En sammanfattande tolkning av

denna del kan vara att det lokala finns som en del i ett regionalt rum, men att just denna

tematisering inte alltid synliggörs av författarna även om den kommer fram vid en analys.

En jämförelse är gjord med syfte att se om det "lokala" intresset är konstant över

tiden, dvs hur stor andelen "lokala" uppsatser är av dem som skrevs. Det visar en stor skillnad.

Under 1970- talet är det 31% (30 av 97). På 1980-talet blir det en stor ökning till 58% (25 av

43). Under 1990 talet är det 38% (66 av 174). Den stora förändringen under 1980-talet kan

möjligen hänföras till det förhållandevis begränsade antalet uppsatser som då skrevs varför

andelen lokala uppsatser blir stor. Jag tolkar det som att de lokala studierna har ett stabilt

intresse men att "den andra historien" skiftar. Detta kan sannolikt hänföras till det enkla

faktum att högskolan inte var attraktiv för historiestudier under denna tid. Om detta i sin tur

var en avspegling av ett ändrat samhällsintresse eller ej, kan denna studie inte tolka. Därför

fullföljs analysen ytterligare.

Denna studie har försökt se om dessa lokala uppsatser är ett mål i sig eller som

ett medel att fånga och beskriva en annan historia för att uppnå en bredare och mer allmän

kunskap Därför har analysen fullföljts med en vidare studie som inkluderar tidsepokerna. Av

de 123 "lokala" uppsatserna är det endast 15 som begränsar sig till enbart tiden före 1800-

talet.  Resterande 108 behandlar 1800-talet och/eller 1900-talet i någon form, med en

                                                
182 Jämför Idvall, Markus Kartors kraft  s 29 ff.
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dominans för 1800-talet. 29 omfattar endast 1900-talet. Jag uppfattar att det är 1800-talets

historia som intresserar, samt när 1900-talet kommer med är det sällan fram till tidpunkten när

uppsatsen skrevs, med vissa undantag, se nedan. Av de 30 "lokala" uppsatser som skrivs på

1970-talet är det 7 som berör 1900-talet och av dem endast 1 som når nästan fram till nutid

(1965). En motsvarande studie av de 25 som skrevs på 1980-talet visar att 9 av dem gällde

1900-talet men ingen senare än 1940. I den sista delen, dvs de "lokala" som skrevs på 1990-

talet, är det 38 som behandlar 1900-talet av de 66 som skrivs. Således en majoritet. Jag tolkar

detta som att intresset för den moderna historien ökat mycket, även i det som kan kopplas till

lokala studier. Flera av dem har en tidsperiod fram till alldeles innan de skrevs. Min tolkning

av tidsperioderna är att de uppsatser som skrivs fram till cirka 1990-talets början fokuserar

mycket på en äldre historia, med stor tonvikt vid 1800-talet även om den del går in några

årtionden på 1900-talet. Under det senaste årtiondet, särskilt tydligt från år 1994, gäller en

majoritet den moderna historien, varav en stor del leder fram till nutid. Då studien har som

hypotes att grundutbildningen blir synliggjord i uppsatserna, tolkar jag att det är historieämnet

som skiftat karaktär och inriktning.

En sammanfattning av uppsatserna i ämnet historia.

Som grundutbildningen avspeglas i uppsatserna i ämnet historia, finns det inget som talar för

att ett annat land kan ingå i en ev hemregion. De lokala ingår i ett regionalt rum som inte

alltid tematiseras som sådant, utan oftare som ett lokalt rum. Gränserna inom nationen kan i

vid mening kopplas till Småland. Möjligen kan det omfatta  ungefär Kronobergs län med

tillägg för delar i Kalmar län i gränstrakterna mot sydost, med tillägg för södra halvan av

Jönköpings län med gräns ungefär mot södra Vätterbygden. Någon synlig ändring under den

studerade tiden på 33 år kan inte urskiljas, även om historieämnet under denna tid skiftar

inriktning med ett tydligare fokus mot nutida historia. Jag tolkar detta som att inriktningen

delvis följer en utveckling mot allt större intresse för samhället och att historieämnet blir en

spegling av detta. Samtidigt får detta tolkas med viss försiktighet då antalet uppsatser i

historia under 1990-talet var större än under de föregående två årtiondena tillsammans. Under

1970-talet skrevs 97 uppsatser medan det under 1980-talet blev 43. Under 1990-talet skrevs

sammanlagt 174.

Kartläggning och analyser av C- och D-uppsatser i ämnet företagsekonomi.

Företag. Antalet uppsatser i ämnet företagsekonomi är, som framgår av tidigare avsnitt,

mycket stort per läsår samt att det normalt finns två eller tre författare till varje uppsats. Den

stora omfattningen gjorde således att inom ämnet företagsekonomi valdes en kortare

tidsperiod för studien. Det blev den senaste fullständiga terminen, våren 2000, som innehöll
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121 uppsatser. Grunden och basen är det register som upprättats av den egna institutionen,

detta har sedan bearbetats inom ramen för denna studie. Motiven för valet av

bearbetningsmetod finns i tidigare avsnitt, således tekniken att acceptera att vissa författare

väljer att i sin titel ange ett identifierbart företag samt, i två fall, områden. Dessa har sedan

analyserats och tolkats. Det medförde att 34 uppsatser granskats ingående.

                Företag som namnges direkt i titeln är:

 AIK, Elbe - Gisab, Enator Telub AB, Ernst & Young, Flextronics AB, Grimslövs

Buss, Hammarplast - Pelly Industri AB, ITT Flygt AB, ITT Flygt Company,

JönköpingsPosten, Lyckeby Stärkelsen, Länsförsäkring Kronoberg, Nibe Industries -

Elitfönster, Olsten, ProfilGruppen AB, Segerström & Svensson Jönköping AB, SJ,  Skrufs

Trä, Stern, Strålfors - Metector AB,  Södra Skogsägarna - Skånes Skogsägare,  TG Skrivab

AB,  Torsten Ullman AB - Scania Lastvagnar, Trelleborg Building System AB, Trygg Hansa,

Vasakronan, Willo Sverige AB, WM-data, Volvo Aero Corporation, Volvo Articulated

Haulers.183

De orter eller områden som finns i dessa uppsatser är: Araby/Dalbo, Braås,

Emmaboda, Grimslöv, Hamburg, Jönköping, Klavreström, Kosovo, Kronobergs län,

Lenhovda, Litauen, Ljungby, Lyckeby, Markaryd, Moheda, Prishtina, Skruv, Stockholm,

Södertälje, Tingsryd, Trelleborg, Trollhättan, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Åseda. Flera

uppsatser kan omfatta samma ort, t ex Växjö. Varför företag på dessa orter valts av författarna

finns delvis redovisat nedan men alla svar får tolkas försiktigt, då det framkommer att i några

fall har det baserats på tillgång till bil som universitetet ställt till förfogande, vilket medfört att

mer perifert placerade företag och därmed orter valts.

 Den närmare analysen har genomförts efter en överordnad princip. Denna har varit

hur författaren själv beskriver varför orten eller företaget valts, samt en tolkning efter två

grundprinciper. Den ena gäller om författaren gjort ett aktivt, medvetet val utifrån ett givet

problemområde samt att detta finns tydliggjort  i författarens beskrivning. Den andra

indelningen är om det snarast varit ett passivt ställningstagande i urvalet. I 14 uppsatser kan

ingendera principen utläsas, det finns ingen bra tolkning av det, men det tyder snarast på att

det funnits en passivitet i denna del av arbetet, trots att ofta företaget finns tydligt beskrivet.

Men inget om varför det valts. De 14 uppsatserna gav ingen vägledning alls, varför de inte

bearbetas ytterligare.

                                                
183 De sammankopplingar mellan företagen som framgår av förteckningen är de som författaren själv valt att
göra.
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I de 20 kvarvarande uppsatserna finns endera ett passivt val eller ett aktivt

ställningstagande. Valet av orter, där det i tolkningen blir ett passivt val gäller egentligen val

av företag. I något enstaka fall finns uppgiften att handledaren svarat för en avgörande insats.

Ett alternativ är att det indirekt kan framgå en koppling till någon av författarnas bostadsort. I

ett fall finns det klarlagt att en av författarna har kvar en befattning inom det studerade

företaget, och med detta en familjäritet med förhållandena där. I något fall finns det klarlagt

att tidigare uppsatsarbete givit en god kontakt som utnyttjats i nu aktuellt arbete. Den passiva

tolkningen appliceras på 6 av de 20 uppsatserna.

De aktiva valen, som finns i 14 uppsatser dvs i 70%, kan ske av en serie motiv. Ett

som använts gäller om det studerade objektet är ett mål i sig eller ett medel för att nå en

övergripande kunskap. I vissa fall gäller det att lösa eller åtminstone förslå en lösning på ett

akut problem som identifierats. Hur detta blivit synliggjort ligger i det fördolda, möjligen kan

det vara genom handledaren. De flesta gäller enstaka företag alternativt två i nära samverkan.

I uppsatserna förekommer skildringar och fokusering på värderingar och ledarskap,

framgångsrecept och produktanpassning, marknadsundersökningar och coaching,

miljöstrategier, kalkylering och transportkostnadsfördelning, personalutbildning och

företagsfusioner, imageundersökningar och varumärkesinnebörd, ekonomistyrning och

planeringsmetoder, investeringsprocesser och företagskultur, returflödessystem och

omloppshastighet samt mycket annat.184 Men frågor om samhället förekommer sparsamt och

hur företagen är en del i det och interagerar med det.

En uppsats särskiljer sig genom den frågeställning som är grunden för uppsatsen. Det

gäller att utifrån en given region identifiera och presentera en lösning som gäller en

uppmärksammad svaghet, en svaghet som således medvetet skall lyftas fram, identifieras,

problematiseras och lösas. Fallet gäller en nätverksanalys av elektronikföretag inom ett helt

län, i detta fall Kronobergs, ur territoriellt, funktionellt och virtuellt perspektiv. Denna enda

uppsats kan gälla som exempel på svaret på frågan om det är det starka och framgångsrika

som skall lyftas fram av ett universitet eller om det är svagheterna och luckorna i utvecklingen

inom det omgivande samhället som intresset skall inriktas mot. En snarlik idé kan skönjas

bakom en annan uppsats, den gäller en företagsby i Araby/Dalbo, men här svarar varken

frågor eller område mot den regionala aspekt som denna studie har som övergripande mål.

Tolkningen av uppsatserna i ämnet företagsekonomi är följande. När författarna inte

tar med en ort eller ett företag i sin egen titel gäller uppsatsen generella frågor och

                                                
184 Nyckelord tagna ur de titlar författarna skrivit.
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problemområden som inte direkt behöver identifieras varken till enskilda företag, orter eller

områden. Det betyder att denna grupp inte kan besvara någon av de huvudfrågor denna studie

försöker belysa. När författarna däremot väljer att tydliggöra ett företag, en ort eller ett

område i sin titel gäller det normalt att lösa ett specifikt problem utifrån det enskilda

företagets synvinkel.  I detta ligger inte en mer generell tolkning utan den snävare med sin

konkreta och tillämpbara innebörd. Det medför att grundutbildningen i ämnet

företagsekonomi, som den kommer fram i uppsatserna, tolkas som en generell

kunskapsöverföring antingen för övergripande frågor eller för det enskilda företaget. När

orterna eller företagen väljs sker detta med utgångspunkt från universitetet. Med denna

tolkning kan en hemregion identifieras således med ett universitet i mitten. Det går att

identifiera en regional kunskapsuppbyggnad på Växjö universitet inom grundutbildningen

men däremot ej exakt hur långt den sträcker sig. Det utvecklas en hemregion som

företagsekonomin beskriver samt att en del av verksamheten skapar kunskap som berör denna

hemregion som ett funktionellt rum i sin egenskap att vara ändamålsstyrt och praktiskt utifrån

ämnets innehåll och dess formulering av problemställningar. I den delen sker en

kunskapsuppbyggnad med basen i problemformuleringar. Under den relativt korta tid som

studerades, en termin, kan detta synsätt möjligen gälla knappt 30% av uppsatserna (34 av

121).

Kartläggning och analyser av C- och D-uppsatser i ämnet biologi.

Ämnet biologi vid universitetet är förhållandevis nytt, inne på sitt andra år. Av naturliga skäl

medför detta att antalet studerande fortfarande är lågt samt att uppsatserna av detta skäl är

överblickbara. De 12 uppsatserna, enligt institutionens redovisning och egen komplettering

per november 2000, har av detta skäl studerats mer i detalj. Flera principer har följts i detta

arbete. Den första gäller om någon av uppsatserna har en tydlig territoriell eller för regionen

problemspecifik angivelse i sin titel. Så är inte fallet. De har alla titlar med ämnesspecifika

ord utan vidare koppling. Nästa princip gällde om ämnet valts utifrån en för regionen

tydliggjord frågeställning, antingen med målet att förstärka de områden där verksamheten är

stark eller med omvända förtecken där svaghetstecken finns. Inget av dessa kriterier kan

skönjas. Den tredje principen gällde om någon del av uppsatsen har en koppling så att den ger

en bild av regionen eller alternativt är beroende av den för studien i respektive uppsats. Med

dessa kriterier kan viss koppling skönjas. En gäller direkt till befintliga laboratorier, antingen

de finns vid universitetet eller där samverkan skett med och hos andra. I flera fall finns

referens till Centrallasarettet i Växjö, med dess laboratorier, där tydligen delar av studierna
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genomförts. Det framgår inte om denna kompetens är så unik att den inte kunde ersättas av

annat laboratorium. Det går inte att tolka detta i någon riktning. En annan skildring är när

författaren direkt hänvisar till fältexperiment och studier och dessa finns angivna antingen

territoriellt eller problemspecifikt med någon form av koppling till regionen. 2 genomfördes

direkt vid stora försöksanläggningar vid andra universitet, (Svalöv resp Uppsala University

Research Station). Där det finns en direkt geografisk koppling utanför dessa anläggningar

gäller 1 Skåne (Hammarlunda) och 3 Kronobergs län (Asa/Göljhult resp Bolmån/Kösen resp

"2 gårdar i Kronbergs län"). Vid ett försök till tolkning, om dessa studier är gjorda med syftet

som mål i sig eller som medel för att uppnå en bredare mer allmän kunskap, bör nog det

sistnämnda gälla. Således en för ämnesområdet allmängiltig kunskap. En av uppsatserna

formulerar sin syn på detta med konstaterandet att författarna "ser fördelar av större

undersökning i Sverige - mer trovärdigt resultat".185

En tolkning av undervisningen i ämnet biologi, som den avspeglas i uppsatserna, är

att den för ämnesområdet är generell med en viss kompetensuppbyggnad av regional karaktär.

De avgränsningar som görs sker med  funktionella motiv, således varken territoriella eller för

regionen problemspecifika även om dessa blir uppmärksammade i viss mån. I den delen sker

en kunskapsuppbyggnad med basen i problemformuleringar. En avslutande tolkning kan bli

att det inte är relevant eller legitimt att framhäva en regional anknytning i uppsatsarbetena,

dock att tolkningen baseras på ett förhållandevis begränsat underlag.

Sammanfattning av analys och tolkning av grundutbildningen som den ses i kandidat-

och magisteruppsatserna.

Förutsättningarna. När de studerande skall välja ämnen för sina uppsatser är det inte helt klart

hur fritt detta sker, att handledaren har en viss påverkan är möjligt. Samtidigt ligger det i

sakens natur att på denna utbildningsnivå bör och skall de studerande självständigt kunna

svara inte bara för ämnesval utan än mer för valda metoder och använda teorier. Detta lägger

grunden till denna studies tolkning att de studerandes val bör kunna ge en bild av

grundutbildningens regionala kunskapsuppbyggnad.

I ämnet historia finns en uppenbar koppling till en hemregion för universitetet, en

region som möjligen överensstämmer med en särpräglad och tydlig koppling till enskilda

orter som kunnat identifieras inom södra och sydvästra delen av Småland vilket inkluderar

Kronobergs län södra halvan av  Jönköpings län och delar av gränstrakterna i  Kalmar län. En

                                                
185 Se Dennis Oredsson o Åsa Rydell Various methods for detection… uppsatserna i biologi.
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tolkning kan vara att denna region har en identitet med mentala drag som möjligen kan ha

sina rötter i den äldre historien. En direkt styrning av arkiv placerade i Växjö förefaller

mindre trolig, då de arkiv som kan vara aktuella finns i Vadstena (Landsarkivet) alternativt

Stockholm (Riksarkivet). Denna tolkning kan även vara rimlig med hänsyn till historieämnet

funktion och roll inom humaniora som en del i identitets- och identifikationsarbete också på

nationell nivå.

I ämnet företagsekonomi finns en territoriell hemregion även om dess yttre gränser

inte kan definieras helt klart. Det sker en med basen i en problemspecifik analys av företag

och organisationer och på denna grund byggs en kunskap upp som gäller dem i en region med

universitetet i mitten. Det kan tolkas som att detta bildar en funktionell region. Denna

tolkning kan möjligen överensstämma med den nyttoinriktade roll som ämnet

företagsekonomi har som en del av det samhällsvetenskapliga området.

I ämnet biologi är situationen mer svårtolkad, främst beroende på det ännu så länge

relativt begränsade studiematerialet. En koppling till förutsättningarna i regionen är tydlig,

samtidigt som resultaten närmast får hänföras till för ämnet generella slutsatser, utanför en

eventuell hemregion även om en kunskapsuppbyggnad sker med universitetet som central

punkt.

Skillnad. För de tre ämnena är det klart att de är beroende av sin omgivning i valet av

studieobjekt. Inom samtliga tre ämnen sker en regional kunskapsuppbyggnad. Historia,

företag och natur gör skillnad, vilket medför att regionens förutsättningar påverkar

utvecklingen. Kunskapen om detta avspeglas i uppsatserna. Det är uppenbart att många

studerande får kontakter med företag, organisationer och enskilda i regionen under sina

uppsatsarbeten, men det ingår inte i denna studie att undersöka om det sker en

kunskapsöverföring från universitetet till dem som en del i grundutbildningen av studenterna.

Främst i ämnet företagsekonomi bör denna kunskapsöverföring vara en viktig del, med

utgångspunkt från de ämnen och problemområden som studerades. Däremot finns ingen

tydlig skildring av den roll som universitetet har i sin egenskap av lokal produktionsmiljö med

"kunskap" som sin produkt.

Intervjuerna

Intervjutillfället. Fyra professorer är intervjuade, se tidigare avsnitt om metodval, teknik etc.

Namn och tider för intervjuerna finns i källförteckningen. Intervjuerna var egentligen samtal,

de redovisas inte som fråga med tillhörande svar, person för person. De sammanfattas i stället

tematiskt utan belysande citat men med exakta ord som de kom i samtalet Avsikten är att fästa
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vikt vid innehållet inte vid den exakta formuleringen, dock med ett försök att fånga valör och

inre mening. Grunden är anteckningar gjorda vid intervjutillfället, de skrevs rent omedelbart

därefter. Något kan kanske spåras till vem som har gjort ett visst uttalande, det framgår

möjligen av sammanhanget, det ingår ingen strävan att dölja eller framhäva detta. De

skillnader som kom fram mellan de intervjuade gör att svaren och därmed de avlutande

tolkningarna visar på stor spännvidd.

Samverkan.  Vid intervjuerna kom en tydlig bild fram om behov och intresse för

samverkan mellan olika ämnen inom universitetet i syfte att gemensamt stärka och bygga upp

en regional kunskap inom främst forskningen och forskarutbildningen. Särskilt tydlig

framkom den i två kopplingar, båda till ämnet historia, dels från biologin, dels från

företagsekonomin. Fruktbara exempel på detta ingick i svaren, de gällde det historiska

landskapet respektive entreprenörskap i regional samverkan. Båda kan ses som historieämnets

integrerande funktion som motvikt till specialiseringens krafter både inom det egna ämnet och

i dess roll i samarbetet med de andra vetenskaperna.186

Lilla. I intervjuerna framkom att ju mer specialiseringen fortskrider, desto större blir

i genomsnitt avstånden mellan dem som har likartade intressen och kunskaper.187 Men

samtidigt visades de möjligheter som finns i den lilla miljön vid ett mindre universitet med

dess potential för koppling mellan skilda kunskapsområden. Det kontaktbehov forskarna har

kan delvis täckas av personer i sin närhet  så att det blir naturligt att även ha kontakt med

forskare från andra ämnesområden vid det lilla universitetet, vilket i sig ger förutsättningen

för den gränsöverskridande forskningen och kunskapsuppbyggnaden. Alltså den oväntade

kopplingen mellan skilda kunskapsområden.

Kunskapsflöde. Till detta kan läggas en positiv syn på ett kunskapsflöde från

universitetet via studenter/blivande lärare till elever och allmänhet. Med detta följer den

lokala historiens förmåga att skapa och bygga upp en identitet och en självbild antingen denna

är faktisk eller utvecklad. I detta ingår behovet av att tydliggöra och profilera en

gemenskapsbild.

Tio-härads. Den territoriella hemregion Växjö universitet utvecklar och skapar

kunskap om, får i intervjuerna skiftande svar och innebörd. En kan vara att universitetet

påkallar uppmärksamhet från och för östra Småland och Blekinge geografiskt och

synsättsmässigt. Ett alternativ svar är Värendsregionen som tidigt blivit klarlagd och

tydliggjord samt att den ämnesmässigt vätter mot Växjö  som kulturell huvudort, vilket gör att

                                                
186 Jämför med Birgitta Odén i Statsvetenskaplig tidskrift, Historiens plats i samfundsforskningen s 41.
187  Jämför med motsvarande diskussion i Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och tingens ordning, s  155.
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södra Vätterbygden, Kalmar, Öland och Blekinge är utanför. Detta betyder en region som

ligger nära den av historikerna identifierade s k tio-härads lagsaga.188 Samtidigt kommer en

bild fram i intervjuerna som visar på en region som inte skall vara större än att den går att

reflektera över. Till detta kommer en bild av att den inte har ändrats över tiden.

Luckor. Den regionspecifika kunskap, som ligger utanför universitetet, tydliggörs i

intervjuerna  som en avspegling av att  praktiska perspektiv, fixar- och handlarpotential samt

en förmåga till enkelt umgänge, som kompenserar och uppväger den uppenbara brist på

formell kompetensnivå som finns hos de aktörsgrupper som borde vara pådrivande i

efterfrågan på forskning. En ganska dyster, men ojämn eller schizofren  bild tonar fram, där

det inte främst är organisationer och grupperingar som svarar för de tydliga frågorna utan

istället enskilda personer. Intresset är av ad hoc karaktär, dvs tillfälligheter och utspel snarare

än den begrundande syn som kunde ligga till grund för att den regionala forskningen försöker

fylla de luckor i kompetens som finns.

Förmågan. Det kritiska perspektivet saknas utanför universitetet, detta gäller viljan

att fråga efter den alternativa bilden. Samtidigt kommer i intervjuerna fram en tydlig och ärlig

strävan från universitetets sida att medverka till att just dessa brister blir synliggjorda och

föremål för intresse. Men efterfrågan är svag. När den kommer fram finns en önskan om en

nära koppling mellan fråga och svar samt att svaren skall omsättas i konkreta resultat. Till

detta finns parad en ovilja att svaren skall vara förknippade med debatt eller alternativ

tolkning. Det fanns i intervjuerna ett drag av att förmågan att ta emot kunskapen från

universitetet kunde visas tydligare i regionen.

Inbäddningen. Av intervjuerna framkommer en bild av behovet av en nära

samverkan vad gäller informationsutbyte. Den bygger mycket på förtroende, förtydligat i

ordet tillit. Informationsutbytet kan ske i ganska lösa konstellationer, men påverkan och

handling sker först när dessa ersätts av starka förbindelser i nära samverkan. En kontinuitet

över tiden är värdefull, gärna i den mindre grupperingen. En övergång från en större

organisation till en mindre kan ge omedelbar effekt i bättre utbyte och säkrare underlag för

handling. En närhet i regionen till frågeställningar och områden är mycket fördelaktig. Den

sociala inbäddningen framstår som väsentlig. Den tredje uppgiften för universiteten uppfattas

inte som en separat del utan som integrerad i verksamheten.

Globala. I intervjuerna ingick delar om forskaren och dennes värld. Det globala

perspektivet är närmast en fråga om personlig livsstil. Samtidigt är det globala tänkandet

                                                
188 Detta utvecklas närmare i anslutning till bearbetningen av uppsatserna i ämnet historia.
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förutsättningen i forskningen. Det betyder att forskaren finns i två världar.189 Ansvaret ligger

lokalt, men uppdraget i vid mening är globalt och därmed är forskaren en världsmedborgare

eller en medlem i ett samfund eller skrå med världen som bas. Detta är den akademiska

världen, dvs den är inte densamma som den egna institutionen eller det egna universitetet. Det

fanns i intervjuerna inget som visade på nationen som avgränsning eller studieområde.

Handledaren. Frågor som gäller forskaren och dennes val av ämne gav en provkarta

på svar. En försiktig tolkning är att när betydande resurser skall till i form av laboratorier,

personal etc måste handledaren ha en tydlig roll då arbetet blir en del i ett större projekt

normalt finansierat av forskningsrådsmedel, motsv. Detta medför en viss begränsning

samtidigt som kraven på prestation i förhållande till tid blir allt tydligare. I detta ligger en

form av entreprenörsroll inom ramen för ett akademiskt entreprenörskap. Handledaren kan ha

en stark påverkan om denne är idérik och kreativ. Mot detta kan fogas en bild av att forskare

med självständighet knappast går att påverka, det blir en identitetsrelation mellan forskaren

och dennes ämnesval.

Revir. Det finns sällan ett behov av att hävda sitt revir gentemot andra forskare då

ämnesområden och frågeställningar ligger för långt isär, men det kan finas en tendens till att

forskare ser t ex arkiv som sina domäner. Det finns en risk i att gränsdragningen för

forskningsprojekten blir för tydlig och görs för tidigt. Genusperspektiv kan vara starkt, men

behöver normalt endast bli synliggjort vid själva ansökningstillfället om forskningsanslag,

etniska perspektiv kan vara fruktbara i forskningen som underifrån perspektiv, ej som en

utsatt grupp.

Strävan. Forskningens och forskarnas möjlighet att nå ut med sina resultat kom tidigt

fram i intervjuerna. Uppenbart är att i detta ligger både en belåtenhet och en frustration

baserad på egen och andras erfarenhet. Det egna ansvaret och rollen var klar i alla intervjuer.

Tekniken för att lyckas skiljer sig inbördes åt. Språkfrågan i sin didaktiska mening ägnades

stor eftertanke och behandlades omsorgsfullt. Beskrivningen av vald teknik och vägar för att

nå ut till en bredare publik skilde sig mycket i de olika samtalen, med exempel från

studiecirklar, populärvetenskapliga föreläsningar, föreningar, artiklar, böcker etc. Situationen

i regionen visar på massmedias betydelse, där en tidigare vilja till pluralism och bredd,

successivt ersatts av en allt grundare syn på den kunskap som kommer fram via ett universitet.

Till detta kommer frågan om de regionala aktörerna har förmåga att ta emot och bearbeta

                                                
189 En likartad bild finns i Högskolan i nutid och framtid, sid 14 där det står: "Högskolans lärare och forskare
måste både identifiera sig med och samtidigt ta avstånd från den ort och den omgivning där högskolan befinner
sig."
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kunskap och information av den karaktär som ett universitet förmedlar. Det är helt klart att

frågan om den roll Växjö universitet och dess informationsfunktion har i sin samverkan med

forskarna är föremål för stor uppmärksamhet.

Öppen. Det är väsentligt att föra fram att i intervjuerna tydliggjordes den roll som

professorer har, med kraven på såväl ansvar som skyldigheter. I detta ligger grundtanken om

det kritiska tänkandet och den alternativa analysen med sin särskilda betydelse av att delta i

debatten och komma med den konkreta kunskapen. Att forskarna ser det som en del av sin

yrkesroll att leverera underlag för det offentliga samtalet är uppenbart. Inte för att forskarna

skulle sitta inne med alla svaren.

Bestående. I intervjuerna kom frågan upp om kopplingen på det personliga och

vetenskapliga planet till staden Växjö och dess invånare. Helt klart är det en sluten stad, med

ett tydligt inslag av ärvd kompetens, vilket således avspeglas i dess attityd till förvärvad

kompetens, dvs den som ett universitet innehåller. I detta ligger frågan om det lokala och

regionala räckhållets stabilitet i jämförelse med den föränderlighet som finns i den globala

räckvidd som ett universitet representerar och skapar.190 En inte helt klarlagd fråga i

intervjuerna var om staden och invånarna i Växjö inser att dessa två synsätt kan komplettera

varandra när de i sig innehåller en utmaning mot det bestående i samhället.

Samtal. För övrigt bestod intervjuerna av trevliga, givande och intressanta samtal,

väsentligt bredare och djupare än vad som framgår här. Professorer är pregnanta personer. Här

kom många upplevelser fram. Men de var motstridiga och skilde sig inbördes trots att de i

grunden är baserade i samma övergripande organisation, i samma samhälle och i samma

miljö.

Tolkningar. Några tolkningar gör jag, detta avsnitt har varit det svåraste att skriva.

Jag prövade att ställa intervjuerna mot de resultat jag fick fram i uppsatserna men fullföljde

det ej då det visade sig att intervjuerna gav en så mycket bredare bild över ämnet att

uppsatserna därför framstod som torftiga. En komparation finns således ej heller mellan dem

som blev intervjuade. Därför blir tolkningen endast en form av konklusion av det som finns

ovan.

Konklusion. Forskarna finns i en värld som dels är lokal och dels global. Alltså

glokal. Det finns ett klart intresse att tydliggöra bristerna i samhället och medverka till

lösningar. Det finns projekt och program med samverkan mellan ämnen och med omgivande

samhälle. Rollen mot samhället är oklar delvis beroende på att uppdragen och frågorna

                                                
190 Jämför med en beskrivning av detta synsätt i Ek, Rickard, sid 22 i Geografi i Lund.
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därifrån är otydliga eller grunda. Universitet är en viktig part i produktion av kunskap men

inte den enda eller med ett absolut tolkningsföreträde. Överföring av kunskap är väsentlig

men delvis beroende av andra som möjligen inte svarar upp mot förväntningar. Tolkningen är

att det inte funnits några för universitetet gemensamma strategiska val av forskningsområden,

men att vissa gemensamma projekt ger en antydan om hur dessa skulle kunna byggas upp. I

intervjuerna kom tankar upp om det gränsöverskridande universitetet som för samman skilda

ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap m fl i olika

utvecklingsinriktade aktiviteter i nära samverkan med omgivningen.191 Staden Växjö är viktig

men dess vilja och förmåga oklar. Det fanns inget i intervjuerna som kunde tolkas som att

universitetet har ett självutnämnt tolkningsföreträde vilket skulle tala för att

kunskapssamhället är den norm som gäller för samhället i stort. Inte heller framkom det i

intervjuerna något som kunde tolkas som att det fanns en vilja eller tanke på att universitetet

för att vidmakthålla en position av upphöjd avskildhet försöker undvika att förena teori och

praktik, tänkande och handling. 192 Detta medför att relationerna blir horisontella och den

högre utbildningens och forskningens hierarkiska överordning med detta ifrågasätts.193 Den

samlade bilden av all information och kunskap som kom fram i intervjuerna visar på stor

variation, bredd och kunskap. Vilket inte var oväntat. Min tolkning blir att deras olika

teoretiska infallsvinklar och verklighetsbilder kanske kan göra det offentliga samtalet mer

insiktsfullt.194

Sammanfattning, slutsatser och svar

Sammanfattning

Nutid. Uppsatsen inleddes med frågor och avgränsningar efter att personliga motiv samt syfte

fått en förklaring. Basen är således en tvärvetenskaplig syn med inslag från historia,

entreprenörskap med företagsutveckling, miljöhistoria samt ekonomisk geografi. Struktur och

upplägg för uppsatsen är enligt de regler och praxis som gäller ämnet historia. Frågorna gäller

regional kunskapsuppbyggnad vid Växjö universitet med en vidare koppling mot val av

hemregion i dess dubbla bemärkelse av territorium och studieområde. Uppsatsen omspänner

33 år med en slutpunkt i nutid, vilket i praktiken blivit sommaren 2000. Den faktiska

tillämpningen inom tre ämnen, i deras aktörsroller, är särskilt intressant. Ämnena är historia,

                                                
191 Se motsvarande diskussion i Brulin, Göran, Den tredje uppgiften, s 99.
192 Denna tes förs fram av Brulin, Göran, Den tredje uppgiften, 107.
193 Jämför med en likartad tolkning av Göran Brulin Den tredje uppgiften, sid 29.
194 Jämför med förord av Erik Amnå s 3 i SOU 1999:77 Demokrati och medborgarskap.
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företagsekonomi och biologi. I uppsatsen finns en tidsaspekt med ett försök att finna

ändringar över tiden.

Alternativ. I uppsatsen finns en ansats att försöka finns länkar mellan

medvetanderum och handlingsrum. Den studerade organisationen är Växjö universitet, vilket

gör att oavsett vilka undersökningsmetoder som än används, kanske resultatet ändå blir i

enlighet med en medveten strategi från den studerade  organisationens sida. Detta baseras på

ett synsätt vilket kan uttryckas som att: "Vetenskapssociologer har framhållit diskrepansen

mellan vad vetenskapsmän säger och vad vetenskapsmän gör som en medveten strategi."195

Påståendet bygger på textstudier. Ett försök att eliminera detta grundfel i undersökningen har

varit att låta olika frågor komma till användning samt att metoder och urval av källor har fått

en sådan bredd att svaren och tolkningarna borde ge en alternativ bild.

Kompetens. I uppsatsen finns en rapsodiskt översikt över den faktiska historien från

tillkomsten av den första akademiska kursen i Växjö år 1960 via Universitetsfilial till Lunds

universitet, med en 22 årig period som Högskola för att avslutas som Växjö universitet. I

denna del finns utförliga skildringar bl a av Lars-Olof Larsson och Hans Wieslander. Det

ingår ett försök till historiografisk analys var denna studie hör hemma inom ämnet historia. I

anslutning till detta presenteras frågor och metoder som utmynnar i en bild med avsikten att

försöka skapa en multiperspektivistisk översikt med inslag från flera system och möjliga

tolkningar. Som ett resultat av denna ambition blir studien fokuserad dels på aktörer som kan

vara enskilda forskare, institutioner, ämnen, discipliner, ledning etc, dels på en komparation

mellan dem för att ge en generell syn. Synen bakom denna metod är att de gemensamt ger en

generell kunskap. I anslutning till detta diskuteras vissa aspekter på kunskapsfrågor med

tankar om formell kunskap respektive vardagskunskap och hur de kan samverka kring

kompetens.

Formativa. Forskningsläget kring regioner och universitet presenteras med inslag

från i huvudsak Sverige men med perspektiv även internationellt. Särskilt uppmärksammas

Åke E Andersson, Peter Aronsson, Göran Brulin, Kerstin Cederlund, Torsten Hägerstrand,

Bengt Johannisson, Sverker Sörlin, Gunnar Törnqvist samt Sören Wibe vilka samtliga

tydliggör olika studier och forskningsresultat med bäring på de huvudfrågor denna uppsats

har. Resultaten och deras betydelse för utvecklingen av universiteten och högskolorna i

framtiden skiljer sig relativt mycket inbördes. En gruppering kring såväl framgångsrika

områden som problemområden görs av Andersson, Aronsson och Johannisson. Mot detta

                                                
195 Trenter, Cecilia, Granskningens retorik och historisk vetenskap, s 40.
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väljer Sörlin och Törnqvist en strategi med koncentration på tillväxt där den redan finns, i

princip till två eller tre storstadsområden i Sverige. I anslutning till detta utvecklas frågor

kring skapandet av regioner, dvs den dynamiska och formativa delen. Regionbegreppet

analyseras och beskrivs med basen i flera tankesystem.

Multiperspektivistisk. Metoden för insamlingen av fakta bygger på skriftliga och

muntliga källor. Forskningen och forskarutbildningen i huvudsak genom skriftliga källor, där

det på grund av uppsatsens ämnesval sker en redovisning dels under inledande översiktliga

kapitel, dels under faktadelen. Utbildningen fångas som den faktiskt genomförts vilket sker

genom studier och analyser av 459 uppsatser. Den verklighetsbild som ledningen givit hämtas

in genom deras egna berättelser eller annan likvärdig information. Ämnena och en allmän syn

har tolkats genom intervjuer med fyra professorer med målet att ge en multiperspektivistisk

bild så i den delen ingår inte en komparativ metod.

Kompetensbehovet. Uppsatsen kan ej identifiera en tydlig omvärldsanalys som skulle

visa hur universitetets utbildningsutbud svarar mot kompetensbehovet i regionen. I detta

ligger den övergripande frågan om universitetet skall anpassa utbudet till nu befintliga

verksamheter eller om universitetet skall försöka åstadkomma förändringar i

samhällsstrukturen.

Utomspråklig. Som vanligt för en uppsats i ämnet historia inleds den med studier och

citat ur litteratur. Det rör sig om en sorts successiv approximering, där jag med ganska vaga

ord i början försöker röra mig mot ett fält med större mening.196 Det ligger i sakens natur att

de objektiva och mätbara storheterna bara låter sig anas, så min tolkning av fakta fick bli just

det, min tolkning. Men enkla fakta lösryckta ur sitt sammanhang är en blind och meningslös

kunskap. Detta gav att uppsatsen till slut utmynnat i en serie försök till analyser. Analyser

som inte alls gav varken de överraskande tankarna eller svaren, utan möjligen endast nya

frågor. Alternativt att läsaren inser att (författaren) jag i min oförmåga att förklara

sammanhangen, framstår som enkelt kunnig, men föga vis. Så må det bli. Men en sak börjar

jag skönja. Vilka blir svaren på frågorna om hemregion och kunskapsuppbyggnad? Är det så

att en hemregion och kunskapsuppbyggnad inte kan definieras, dess natur är sådan att de inte

låter sig beskrivas i några enkla begrepp, således att de består av en kunskap eller erfarenhet

som är utomspråklig. Hur skall de då beskrivas. Eller är den så komplex att den inte ryms

inom ämnet historia. Var finns den då?

                                                
196 Jämför Piet Hein Att formulera ett problem är att lösa det, i Forskning och Framsteg 1985 nr 6 sid 47.
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Slutsatser och svar

Natur. Inom forskningen och forskarutbildningen finns flera mönster som kan urskiljas. I

ämnet historia är det uppenbart att det sker en tydlig koppling till en hemregion såväl

territoriellt som problemspecifikt. Denna hemregion kan inte tydligt identifieras från sina

gränser men den kan översiktligt uppfattas som Värend, Finnveden och Njudung. Dvs i

nuvarande terminologi ungefär Kronobergs län med tillägg för delar i Kalmar län i

gränstrakterna mot sydost, med tillägg för södra delen av Jönköpings län med gräns ungefär

mot södra Vätterbygden. Inom ämnet företagsekonomi kan en hemregion kunna uppfattas

problemspecifikt med utgångspunkt i företags- och organisationsstruktur med basen i

entreprenörsskap och småföretagssamhet, däremot ej tydligt territoriellt dock med en global

utblick. Inom ämnet biologi kan ingen tydlig hemregion uppfattas däremot en inriktning mot

skogsbiologi som i sig är fokuserad på den skogstyp som är karaktäristisk för den

landskapstyp i södra Sverige där Växjö universitet finns, men att ingen hemregion kan

bestämmas med basen i den forskning som presenteras. En sammanfattande kommentar kan

bli att det inte går att isolera forskningen från den miljö där den bedrivs men att den kan till

sin natur vara helt skild från den.

Kunskapsuppbyggnad. Inom grundutbildningen i ämnet historia, som den kan

uppfattas genom uppsatserna, finns ett mönster som är likartat med det som framkommer

ovan men tydligare inriktat på Kronobergs län. I ämnet finns till detta en särpräglad och tydlig

koppling till enskilda orter som kunnat identifieras inom södra och sydvästra delen av

Småland vilket inkluderar hälften av Jönköpings län och de sydöstra delarna av gränstrakterna

i Kalmar län. I grundutbildningen inom företagsekonomi finns ingen tydlig hemregion utan en

generell kunskapssyn alternativt en företagsspecifik. I detta ämne kan därför en territoriell

hemregion ej identifieras däremot att en problemspecifik hemregion kan skapas genom en

summering av företagsanalyserna. Inom ämnet biologi, på det sätt som grundutbildningen kan

uppfattas genom dess uppsatser, gäller frågeställningarna ämnesövergripande områden även

om studieområdet kan vara knutet till ett geografiskt område i anknytning till Växjö

universitet. Inom alla de studerade ämnena sker en regional kunskapsuppbyggnad.

Kunskapsflöden. Intervjuerna gav en bild som i bredd och överblick visade behovet

av en lokal och regional förankring men med tydliga internationella och globala kopplingar,

där en hemregion ger den sociala inbäddning som kan vara fruktbar för såväl forskning som

utbildning. Hemregionen har olika grund och utformning, territoriella eller funktionella

kriterier kan bilda dess bas, därigenom skiljer sig dess innehåll och gränser mellan de olika



80

ämnena Till detta kan fogas behov och intresse för samverkan mellan olika ämnen och skilda

aktörer inom och utom universitetet. I detta ingick frågor om kunskapsflöden med vidare

uppfattning om kunskapssamhället och dess delar av formell kunskap respektive

vardagskunskap. Forskarens roll med ansvar och skyldigheter framhölls särskilt.

Skiftar. Den bild som avspeglas i högskolans/universitetets egna

verksamhetsberättelser ger en splittrad och ofullständig beskrivning vilken inte kan ge stöd

för en bestämd uppfattning i någon riktning över åren. Av skäl som inte klarlagts skiftar fokus

mellan det lokala alternativt regionala till det internationella. I detta finns inga klarlägganden

som kan ge en tolkning för territoriella eller problemspecifika områden som kan kopplas till

en hemregion.

Slutkommentar. Den forskning vid Växjö universitet som beskrivs i denna uppsats

visar sig över åren vara konsekvent och med en tydlig och medveten uppfattning om såväl

rum som inriktning med såväl lokala som globala kännetecken inom ramen för en tydliggjord

hemregion. Detta har skapat ett kompetenslandskap. Samma bild visas inte av styrelsen. Det

är en tydlig skillnad mellan dem. Det finns i de inledande avsnitten en redogörelse över hur

starka respektive svaga agerar, vilket visar sig i strategiskt respektive taktiskt agerande. En

sammanfattning av detta gäller ifall universitetet respektive forskarna agerar som strateger

eller taktiker, starka eller svaga. Av denna studie framkommer i alla fall att forskarna är starka

strateger.

Konklusion, de frånvarande frågorna, framtiden
Konstruktiva. En tydligare analys kan kanske ta fram frågor och metoder som kan lägga

grunden för en intressant och även aktuell debatt. Jag tänker på den förändring i samhället

som nu kommer, där regioner, och med detta regional historia, kommer i blickpunkten.. Min

uppfattning är att valet av region i dess mening som rum för en hemregion kan ske med

skiftande gränser för rummet såväl territoriellt  som innehållsspecifikt samt med skilda

uppfattningar över tiden. En region kan därför synas disparat och osäker i sin identitet.

Samtidigt kan den med detta visa sin styrka som varande idérik, påhittig och genom sin

oräddhet att pröva det oväntade och oplanerade vara säker och trygg var den än har sina rötter.

En region kanske i grunden är en föreställning. Vidare kan just olikheten vara dess tillgång,

bara den kan framställas och göras tydlig. Hur dess historia än skrivs. I detta kan en medveten

och orädd regionalhistorisk forskning, med starka teorier och tydliga metoder visa pluralism

och nya infallsvinklar. Som förebild inom och utom det stora ämnet historia. Således ett rum
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med egna gränser. I detta kan en i den svenska forskarvärlden så relativt ny organisation som

Växjö universitet skapa ett rum som innefattar såväl det globala som det lokala. För att hålla

samman en hemregion kanske det krävs ungefär samma sociala system som används för att

hålla samman en disciplin inom ämnena vid universiteten, dvs tydliggjorda teorier, vettiga

metoder, konstruktiva debatter, läsvärda tidskrifter och givande konferenser samt ett socialt

nätverk.

Udda. Den bild som växte fram var fylld av ofullkomligheter, paradoxer, hål och

tomrum, tvetydigheter, motsättningar och spänningar. Och även av vad som ej skrevs.

Avsaknaden av en tydlighet är uppenbar. Vad betyder den? Kanske att när det gäller

universitet skall man få olikheten att framstå som en tillgång. Med sin utveckling mot den

kreativa miljö som utmärks av risktagande och tolerans. Även mot de udda personerna och

oväntade forskningsområdena.

Reflektion. Perspektivet i uppsatsen har som framgått varit den produktiva sidan med

basen i ett aktörsperspektiv. Det finns i uppsatsen en ansats att blicka mot framtiden och men i

den ingår ej frågor om hur avnämare och region tagit emot den produktion av kunskap som

Växjö universitet svarat för. Ett sådant perspektiv skulle lämna den gängse metoden och

inriktningen av ämnet historia för att närma sig etnologernas eller samhällsvetarnas. I detta

ligger således frågan om genomslagskraft i människors vardagsverklighet. Inom ramen för

denna uppsats utvecklas inte detta perspektiv närmare, avsikten är närmast att uppmärksamma

frågeställningen. Skall resultatet av uppsatsen på något sätt bli styrande har det ej varit

avsikten att finna en ny inriktning eller identitet ej heller så att det är en generell nyorientering

som framkommer. Således att det är en ny/förändrad typ av "regional dynamik" som hägrar.

Den eller de rumsliga definitioner som gäller vid Växjö universitet har delvis kunnat

identifieras inom ramen för denna studie men det är ovisst om de kan gälla i framtiden med ett

samhälle som kommer att verka i en annan kommunikationstäthet. En värld som delvis

ersätter eller kompletterar hemregionen, alltså med de nya förutsättningar som

informationssamhället erbjuder. Studien har försökt skildra de förändringar som har skett över

tiden. Tidsperspektivet med dess nära koppling till nutid gör att skildringen av historien kan

vara vad som var det tillfälliga eller vad som på sikt kan uppfattas som det varaktiga. Det

ligger ett försök att finna de nuvarande definitionerna men i detta ligger inga anspråk på att de

kan gälla i framtiden. Däremot kan det finnas något i historien som kan visa vilka de nya

förutsättningarna skall vara alternativt hur de skall definieras eller arbetas fram. I detta ligger

en ambition att försöka finna en långsiktig trend i den hittillsvarande utvecklingen, som ger en

tydlig bas för att kunna tolka framtiden. Det ligger i sakens natur att forskning om framtiden



82

inte kan bedrivas i historieämnet. Avsaknaden av material är uppenbar. Men med basen i

historien kan en meningsfull reflektion kanske ligga inom ramen för det möjliga. Det har inte

varit avsikten att denna skall presenteras inom ramen för denna studie, däremot att försöka

finna några frågor för framtiden.

Framtiden

Frågor för framtiden: Skall den hemregion som nu kan identifieras för Växjö universitet

ändras territoriellt eller problemspecifikt?  Skall den regionala kunskapsuppbyggnaden vid

Växjö universitet förändras inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning? Hur skall

den kunskap som finns och byggs upp vid Växjö universitet vara en del i utveckling och

förändring av människor och hemregion i en lokal och global värld?

Följande är allmänna reflektioner som bygger på det som kommit fram i ovanstående

studier och redovisningar.

• Samhället försvann, fram kom tydliga människor och enskilda individer.

• Det blev ingen tydlig bild av makt, endast av inflytande och påverkan.

• Den bild av förändring som är naturlig i alla processer, ger också en bild av

kontinuitet.

• Det finns en identitet till territorium, men kanske mer till en social roll i en

inbäddning.

• Det landskap i utveckling som skymtar fram ger också en bild av det

retarderande.

• Klass/kön/etnicitet finns, men tydligare är yrkesroller.

• Den rationella grunden för beslut finns, men samtidigt visas ett beslutsfattande

präglat av erfarenhet, praxis och intuition.

Det som står ovan kan kanske vara tankar inför en kommande studie.

Följande är småfrågor som kommit under den tid uppsatsen skrivits, de har endast

syftet att kunna vara en inledning för djupare och mer genomtänkta problemställningar:

Påverkar en otydlig eller tydlig gräns för hemregionen på något sätt ömsesidigheten i

kunskapsutbytet? Skall ett universitet slå rot? Skall det ha en hemregion? Är olikheten en

tillgång? Finns den fantasi och det (politiska) mod som krävs för att kunna formulera de mål

som krävs för en annan inriktning av vetenskaperna än de nationella och hur det alternativa

rummet i så fall konstrueras? Eller för att vända blicken mot ett annat håll, dvs om det nu inte

bör eller skall vara mot den internationella arenan? I detta ligger frågan om det finns det en
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konkurrens eller ett motsatsförhållande mellan hemregionen och nationalstaten? Finns det en

logik och ett tänkesätt i hemregionens medvetanderum som känner sig utmanad av den

internationella inriktning som ligger i ett universitets intresse? Betyder det globala

perspektivet att det finns en klyfta mellan de världsvida relationerna i ett gränslöst

informationssamhälle och Växjö universitet som verkar i en hemregion? Finns det intresse för

att samverkan sker internt på universitetet mellan olika ämnen och institutioner i fråga om

kunskapsuppbyggnad kring hemregionen? Finns det samlande projekt (motsv) där

universitetets fulla kraft mobiliseras kring en formulerad uppgift med detta syfte? Präglas

bilden av styrka, säkerhet, tydlig centrumbildning och en samlad drivkraft  eller är det vaghet,

osäkerhet och splittring som är den bild Växjö universitet visar? Är inriktning av forskning,

forskarutbildning samt grundutbildning (på kandidat och magisternivå) vid Växjö universitet

till sin natur mer perifer och fjärran från de centrala frågeställningar som präglar annan

forskning? Är det då hemregionen som ger denna inriktning, dvs är det hemregionen som är

den begränsande faktorn eller med ett omvänt synsätt, den avgörande faktorn för att

nyutveckling och förnyelse ersätts av stagnation och hinder? Skall Växjö universitet göra

något med anledning av att det verkar i den del i Sverige som har haft, och möjligen får, den

tydligaste minskningen av befolkningen?

I detta vackra landskap. Det glokala kompetenslandskapet.
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