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Forord

Uddannelsespolitik og erhvervsudvikling er to centrale begreber i udviklingsstrategier for
perifere områder. Specielt fremhæves perifere områders manglende integration i det vide-
regående uddannelsessystem, som en barriere for regional udvikling.

Projektet Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder
analyserer de regionale udviklingseffekter ved etableringen af en videregående uddannel-
sesinstitution på Gotland, en region som kan karakteriseres som en typisk perifer region.
Projektet illustrerer endvidere under hvilke forudsætninger en videregående uddannelses-
institution kan etableres i en region med en begrænset befolkning. En region som ikke
umiddelbart har forudsætninger for etablering af en national forankret uddannelsesinstitu-
tion.

Bornholms Forskningscenter har tidligere beskæftiget sig med regional kompetenceniveau
og erhvervsudvikling og indeværende projekt er en naturlig forlængelse af dette arbejde.
Målsætningen med projektet er at bidrage til den regionalpolitiske beslutningsproces og
teoretisk belyse regionale læreprocessers betydning for implementering af vidensformid-
lende institutioner.

Forudsætningen for projektets gennemførelse har været hjælpsomhed og åbenhed i virk-
somheder og institutioner på Gotland. Specielt Högskolan på Gotland og Gotlands Länsty-
relse skal i denne sammenhæng takkes.

Endelig skal der rettes en tak til lektor ved Roskilde Universitetscenter Povl A. Hansen,
samt ansatte ved Bornholms Forskningscenter, forskningsleder Per Åke Nilsson og lektor
Lars Lund, som har været vejledere og inspiratorer til projektet.

Svend Lundtorp
Forskningschef
Oktober 1997
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1. Rapportens problemstilling

Udkantsområder er ofte kendetegnet ved et lavt uddannelsesniveau og en erhvervsstruktur,
som i forhold til centerområder er præget af arbejdsintensive produktioner, og en for-
holdsvis stor offentlig sektor. Områdernes vilkår må ses i snæver sammenhæng med den
generelle udvikling i det omgivende samfund, som udstikker udkantsområdernes ramme-
betingelser. Overordnet set kan der iagttages en tendens mod, at den internationale ar-
bejdsdeling er under forandring. Hvor svagt udviklede lande med små lønomkostninger i
stadig højere grad overtager produktionen af arbejdskraftintensive produkter, konkurrerer
de højt udviklede lande i stadig højere grad på baggrund af innovationsevne og vidensind-
hold i produkter og ydelser.1

Det kan forventes, at specielt udkantsområder oplever en stigende konkurrence fra natio-
ner og områder med lavere lønomkostninger end i Norden, da netop lønomkostningerne er
en af de konkurrencefordele, udkantsområderne har set i forhold til andre områder. Umid-
delbart betragtet stiller globaliseringen og dermed konkurrencen fra lavtlønsområder for-
øget krav til kompetencer og innovationsevne i udkantsområderne, og det lave formelle
uddannelsesniveau kan opfattes som en barriere for økonomisk udvikling.

Det lave uddannelsesniveau kan forklares på baggrund af flere vinkler:

• Uddannelsesniveauet er lavt pga. udkantsområdets afsides beliggenhed og relative
begrænsede befolkningstal, som gør det vanskeligt at tilbyde videregående uddannelser
af en kvalitet og inden for en rimelig ressourceanvendelse, sammenlignet med cen-
terområder. Derfor vil en højtuddannet i et udkantsområde ofte være tilflytter, eller en
person som har været fraflyttet regionen for opnåelse af uddannelse.

 
• Det lave uddannelsesniveau forklares på baggrund af erhvervsstrukturen, der domine-

res af virksomheder og brancher, som traditionelt ikke beskæftiger højtuddannet ar-
bejdskraft. Derfor er der ingen efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft.

De to problemstillinger opfattes ofte ifølge forskere og politikere som problematiske, og set
i sammenhæng udpeges det lave uddannelsesniveau på arbejdsmarkedet som en af de
væsentlige barrierer for erhvervsudviklingen i et udkantsområde. Politisk har dette i Sve-
rige (og Danmark) ført til en bestræbelse med en decentralisering af det videregående
uddannelsessystem. Overordnet set kan denne decentralisering ses som naturlig i den
nordiske velfærdsmodel, hvor det tilstræbes, at der er lige levevilkår i alle regioner. De
vigtigste målsætninger med en decentralisering af videregående uddannelsesinstitutioner
er:

                                                       
1 Erhvervsministeriet, 1995.
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• At forøge det regionale uddannelsesniveau og afledt deraf udvikle erhvervsstrukturen
0hen imod mere vidensbaserede produktioner.

 
• Afledt via samarbejde med lokale institutioner og virksomheder at øge den regionale

kompetence.

• At mindske nettofraflytningen af unge fra udkantsregioner.

• At forøge regionens værdi som bosætningsområde.

• At fremme den regionale økonomi dels som direkte konsekvens af uddannelses-
institutioners økonomiske aktiviteter samt afledte multiplikatoreffekter.

Uddannelsesinstitutioner har som andre nyetablerede en direkte effekt på den regionale
økonomi. Dels må det forventes, at institutionerne tiltrækker lærere og studerende til regi-
onen, dels vil etablering og vedligeholdelse af de fysiske rammer forventes at igangsætte
økonomiske aktiviteter lokalt. Dertil kan føjes en række andre mulige afledte økonomiske
effekter.

Fokus i denne undersøgelse ligger på uddannelsesinstitutioners udviklende effekt på den
regionale kompetence i erhvervslivet. Dvs. dels en kompetenceforøgelse gennem anven-
delse af højtuddannet arbejdskraft uddannet på regionale uddannelsesinstitutioner, dels
afledte kompetencer gennem samarbejde mellem lærere/studerende på uddannelsesinstitu-
tioner og virksomheder og institutioner i regionen.

Bornholms Forskningscenter har i 1995/96 lavet en indgående analyse af den bornholm-
ske erhvervs- og uddannelsesstruktur.2 Undersøgelsen viste, at uddannelsesstrukturen på
Bornholm karakteriseres af et lavt formelt uddannelsesniveau og en erhvervsstruktur med
en privat sektor præget af, at næsten ingen af de beskæftigede har en videregående uddan-
nelse. Resultater som er forventelige i en region uden et varieret udbud af videregående
uddannelser og en traditionel afhængighed af primære erhverv med afledt industri og
turisme. Mere overraskende er det måske, at udviklingen i uddannelsesstrukturen og er-
hvervsstrukturen ikke viser tegn på, at Bornholm nærmer sig det generelle niveau. Selv
om uddannelsesniveauet på Bornholm er stigende, foregår udviklingen med en større hast
i hele landet. Det er et centralt spørgsmål for Bornholm og andre udkantsområder uden et
varieret udbud af videregående uddannelsesinstitutioner, om det generelt lave uddannel-
sesniveau kan ses som et udtryk for manglende adgang til uddannelser lokalt, eller om det
er udtryk for en manglende efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft. Mere grundlæg-
gende er det dog et spørgsmål om et relativt lavt formelt regionalt kompetenceniveau er en
barriere for økonomisk udvikling i højindkomstnationer.

                                                       
2 Jensen, Keld og Tage Petersen, 1996.
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Undersøgelser viser, at lavteknologiske brancher har og i fremtiden stadig vil beskæftige
en stor andel af arbejdsstyrken i OECD-landene.3 Maskells undersøgelse af den danske
møbelindustri viser, at lavteknologiske og arbejdskraftsintensive brancher kan overleve og
gennemføre en innovativ udvikling.4 Jan-Evert Nilsson argumenterer for, at svenske
regioner med en meget lille andel af personer med en videregående uddannelse kan have
en betydelig befolkningstilvækst.

Det intressanta är i stället att bland de tjugo kommuner som har den lägsta
utbildningsnivån hos sin befolkning finns det också expansiva kommuner. En kommun som
Tranemo, rikets åttonde kommun från slutet när det gäller andel av arbetsplatser med
akademisk utbildning, uppvisar sålunda samma befolkningstillväxt under 1980-talet som
Uppsala. Detta till trots att andelen arbetsplatser med akademisk utbildning är fem
gånger så hög i Uppsala som i Tranemo. Gnosjö har, med sina 3,5 procent, den lägsta
andelen arbetsplatser med akademisk utbildade i riket. Trots detta uppvisar kommunen en
befolk-ningstillväxt som är nästan i nivå med Lunds.5

Jan-Evert Nilsson peger på, at i stedet for at beskæftige sig med den formelle uddannelses-
struktur er det den regionale kompetence,6 som er afgørende for regionens udviklingsmu-
ligheder i konkurrencen med andre regioner. Set fra et uddannelsespolitisk synspunkt er
det derfor vigtigt, at uddannelsestiltag sættes i snæver sammenhæng med traditioner og
kompetencer indlejret i de regionale produktionssystemer.

Anskues etablering af videregående uddannelsesinstitutioner i sammenhæng med befolk-
ningsudviklingen kan det diskuteres, om videregående uddannelsesinstitutioner lokaliseret
i udkantsområder har en positiv effekt. Etableringen af en lokal videregående uddannel-
sesinstitution kan forventes at øge den regionale andel af unge, som påbegynder en videre-
gående uddannelse. Sker der ikke samtidigt en udvikling i den lokale anvendelse af højt-
uddannet arbejdskraft, må det forventes, at de unge efter endt uddannelse vil være stærkt
motiveret til at forlade regionen, da de tilegnede kvalifikationer ikke er efterspurgte. På
den anden side kan det hævdes, at skabes en regional uddannelsesinstitution, der er natio-
nalt rekrutterende, vil institutionen medvirke til en tilflytning af unge til regionen, og at
tilstedeværelsen af personer med en videregående uddannelse på det regionale arbejds-
marked i sig selv kan i værksætte en udvikling. Dette kan f.eks. ske ved iværksætterakti-
viteter og ved at skabe en tradition for anvendelse af højtuddannet arbejdskraft i de regio-
nale virksomheder.

Set i en teoretisk synsvinkel sætter ovenstående problemstillinger fokus på relationen
mellem erfaringer og kundskaber, der udvikles i virksomheder og organisationer, og
fremmed viden, der søges implementeret i regionen.

                                                       
3 Hansen, Povl A. & Göran Serin, 1997.
4 Maskell, Peter, 1996.
5 Nilsson, Jan-Evert, 1992.
6 Begrebet kompetencer omfatter i denne rapport tillærte formelle uddannelser og erfaringsbaserede kompetencer.
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Videregående uddannelsesinstitutioner, som på baggrund af en bevidst regional politik
etableres i udkantsregioner med målet at udvikle den regionale erhvervs- og kompetence-
struktur, må ses som implementering af institutioner og kompetencer, som der ikke er
tradition for i udkantsregionen. Uddannelsesinstitutionerne skabes i sit udgangspunkt, på
basis af uddannelses- og forskningstraditioner, som udspringer af den nationale kontekst.
Det nationale uddannelsessystem, som er skabt på basis af historiske forudsætninger, er-
hvervs- og institutionelle netværk i centerområder. En kontekst, som i høj grad afviger fra
de socioøkonomiske strukturer i udkantsområder. Uddannelsesinstitutionerne deler derfor
ikke umiddelbart erfaringer, normer og succeskriterier med det regionale erhvervsliv. En
uddannelsesinstitutions succes afhænger først og fremmest af uddannelsernes kvalitet og
søgning, altså af parametre, der umiddelbart lader sig måle. I anden række vurderes insti-
tutionerne på deres udviklende rolle regionalt.

På den anden side findes der i udkantsregionen en erhvervsstruktur bestående af virksom-
heder og institutioner, som i varierende grad er præget af erfaringer og kundskaber, som
udspringer af regionens hidtidige produktionsmåder. Det er imidlertid et åbent spørgsmål,
i hvilket omfang regionale karakteristika er afgørende for det regionale erhvervslivs inno-
vative evne. At en virksomhed er lokaliseret i et udkantsområde behøver ikke pr. definiti-
on at betyde, at virksomheden er specielt regionalt forankret. Virksomheden kan være en
filial af en multinational koncern og med globale markedsrelationer. Disse virksomheders
lokale forankring må forventes at være begrænset set i forhold til virksomheder, som er
lokalt ejet og indgår i lokale distributionsystemer. For begge typer virksomheder gælder
det dog, at de er afhængige af den regionale arbejdskraft og dermed arbejdskraftens kom-
petenceniveau.

Det har vist sig, at virksomhedernes innovative retning og informationssøgning er stiaf-
hængig, afgrænset af virksomhedernes tillærte erfaringer og kompetencer. Dvs. at virk-
somhedens innovative udvikling vil følge baner, som fortiden udstikker (trajectories).7 Det
er disse baner, som søges ændret via tilførelse af kompetencer og viden. Problemet er
imidlertid set fra en teoretisk synsvinkel, at virksomhederne, der søges udviklet, ikke søger
de udbudte kompetencer og viden. Virksomhedernes søgeprocesser er traditionsbundne.
De er derfor ikke opmærksomme på de muligheder øget kompetence og viden potentielt
giver for innovative initiativer og dermed for fordele på markedet.

Regionale videregående uddannelsesinstitutioner kan bruges som et instrument til at følge
målsætningen om at højne det lokale kompetenceniveau og udvikle produktioner i en mere
vidensbaseret retning implicit øge den innovative evne. I innovationsteorien betragtes
viden som en af flere afgørende forudsætninger til innovation.8 Dels som kodificeret viden
i form af kommunikationsbar viden, dels som tavs erfaringsbaseret viden. Det kan f.eks.

                                                       
7 Freeman, Chris, 1995.
8 I denne rapport redegøres der ikke eksplicit for innovationers forudsætninger og karakter. Innovationer og inno-

vationsprocesser er et meget omfattende forskningsfelt, for en udmærket dansk gennemgang af innovationsteorier
se f.eks. Christensen, Jens Frøslev, 1992.
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være rådighed over viden om nye produktmuligheder, nye teknologier, markeder, konkur-
renter, samarbejdspartnere og lokaliseringsmuligheder, som er afgørende for innovations-
processen.9 Viden kan betragtes som en produktionsfaktor på linie med arbejdskraft, ka-
pital og råstoffer, idet viden gennem læring er den afgørende dynamo i innovationsproces-
sen. Læreprocesteorierne eksemplificeret i Maskells undersøgelse af den danske møbelin-
dustri peger endvidere på geografisk nærhed og institutionaliserede samarbejdsrelationer
som afgørende for virksomhedernes innovative evne.

Et centralt element i nordisk regional erhvervspolitik er formidling af viden med målsæt-
ningen at stimulere en regional innovativ udvikling. Set i forhold til regionale erhvervs-
strategier er det ofte uklart, hvordan den udbudte kodificerede viden konkret implemente-
res, og i endnu højere grad uklart om erhvervsprogrammerne iværksætter en innovativ
udvikling i det regionale erhvervsliv. I udgangspunktet kan etablering af uddannelsesin-
stitutioner i udkantsområder begrundes i en science-push opfattelse, der har sin baggrund i
en opfattelse af, at viden og forskningsresultater er drivkraften i innovationsudviklingen. I
den regionale erhvervspolitik i Danmark afspejles denne opfattelse af vidensformidling i et
vidt forgrenet net af regionale TIC-centre, regionale erhvervsrådgivningsinstitutioner,
forskerparker mv. Målgruppen er i denne sammenhæng små og mellemstore virksomhe-
der, som antages ikke at have ressourcer til at udvikle eller holde sig ajour med ny viden.10

Evalueringer af flere erhvervsudviklingsprogrammer viser, at de erhvervspolitiske mål-
sætninger ikke opfyldes. Virksomhederne benytter kun i ringe grad de etablerede rådgiv-
ningsinstitutioner og viser samtidigt, at de selv formår at udnytte programmernes støtte-
muligheder i projekter designet og gennemført af virksomhederne selv.11

I modsætning til science-push opfattelsen står demand-pull skolen. Her opfattes markedet
og dets efterspørgsel som den væsentligste drivkraft i innovationsudviklingen og spred-
ning og implementering af viden som resultat af en interaktiv læreproces.12

Med udgangspunkt i demand-pull opfattelse og dermed antagelsen at læreprocesserne først
og fremmest er styret af markedet og brugeren, er det, set fra en ehvervspolitisk synsvin-
kel, vanskeligt at igangsætte ønskede læreprocesser i en region. For det første er der ikke
en egentlig markedsrelation mellem uddannelsesinstitutionerne og andre offentlige vi-
densformidlere og erhvervslivet. For det andet er målgruppens (de små virksomheders)
lære- og søgeprocesser rettet mod virksomhedernes traditionelle markeder og netværk,
som netop er kendetegnet af manglende tradition for anvendelse af højtuddannet arbejds-
kraft og forskningsbaseret viden. Pr. definition er der derfor ikke nogen efterspørgsel fra
erhvervslivet.

                                                       
9 Lundvall, Bengt-Åke, 1992.
10 Erhvervsministeriet, 1995.
11 Se f.eks. Bechgaard, Bjørg mfl., 1993, samt Jørgensen, Gert, 1991.
12 Lundvall, Bengt-Åke, 1992.
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Rapportens overordnede problemområde er på denne baggrund:

1. Ændres regionale virksomheders søge- og læreprocesser i retning af forskningsbaseret
viden og anvendelse af arbejdskraft med en videregående uddannelse ved etablering af
en videregående regional uddannelsesinstitution?

2. Hvordan sikres det, at videregående uddannelsesinstitutioner integreres og tilpasses i
de regionale erhvervsnetværk?

I dette projekt kan ovenstående problemfelt ikke belyses generelt. Men Gotland som en
perifert beliggende region og etableringen af Högskolan på Gotland (HG) kan gennem et
case-studie ses som et eksempel på en regionalpolitisk indsats, som langsigtet skal med-
virke til en innovativ udvikling af den gotlandske erhvervsstruktur, samt en øgning af det
regionale uddannelsesniveau.

1.1. Högskolan på Gotland
Sverige har siden 1970’erne ført en uddannelsespolitik, hvor decentralisering af de videre-
gående uddannelser har haft høj prioritet. Således er der etableret högskoler i alle län i
Sverige i dag. Decentraliseringen kan del ses som en del af regionalpolitikken med mål-
sætningen at give lige adgang til uddannelsessystemet i alle dele af landet, samt medvirke
til udvikling af det regionale erhvervsliv.

HG blev etableret i 1987 og undervisningens omfang svarer i øjeblikket til ca. 700 helårs-
studerende fordelt på økonomi, tekniske fag, humanistiske fag på universitetsniveau samt i
mindre omfang kortere videregående uddannelser indenfor sygepleje mv. HG er ikke en
selvstændig institution i almindelig forståelse af ordet. HG hører foreløbigt organisatorisk
under Gotlands Länstyrelse, som indkøber uddannelsesforløb fra andre uddannelsesinsti-
tutioner i Sverige. Således er det moderinstitutionerne, der bærer det endelige ansvar for
uddannelsernes faglige kvalitet, og de studerende er indskrevet ved moderinstitutionerne.
Ca. 70% af de studerende på HG kommer fra det øvrige Sverige.

1.2. Rapportens problemfelt
HG har allerede ifølge egne oplysninger haft væsentlige regionale effekter. Indeværende
undersøgelse vil søge at vurdere disse effekter i et regionalt udviklingsperspektiv. Specielt
med henblik på institutionens interaktion med det gotlandske erhvervsliv. Interaktionen
kan have flere former: Dels studerende, der får ansættelser i gotlandske virksomheder, og
dels videns- og erfaringsudveksling mellem HG og virksomheder og organisationer. Un-
dersøgelsen vil søge at vurdere de kvalitative effekter i virksomheder og institutioner på
Gotland, som enten har haft et samarbejde med HG eller har ansat kandidater uddannet på
HG. Det vil blive undersøgt, om berørte virksomheder og institutioner på baggrund af
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etablering af en lokal videregående uddannelsesinstitution har øget og igangsat innovative
initiativer, som trækker på den viden og kompetence som er tilvejebragt via HG.
Problemformuleringen bliver herefter:

Har Högskolan på Gotland højnet det lokale uddannelsesniveau, og har Högskolan for-
mået at indgå i interaktive søge- og læreprocesser med de gotlandske virksomheder?

Følgende arbejdsspørgsmål vil være styrende for undersøgelsen:

• Hvad er de gotlandske historiske og demografiske forudsætninger for udvikling af en
erhvervsstruktur som i højere grad end i dag er baseret på videnstunge produkter og
tjenesteydelser?

• I hvilken grad har der været en gensidig påvirkning af udviklingsprocessen i erhvervs-
livet og på HG som en institution under etablering?

• Har etableringen haft afledte effekter, rutiner og kompetencer i virksomheder på Got-
land?

• Er uddannelsesniveauet på Gotland øget som en konsekvens af etableringen af HG?

• Har etableringen af HG haft andre afledte effekter?

1.3. Formål
Undersøgelsens resultater skal kunne indgå i en diskussion af udviklingsstrategier, herun-
der specielt strategier med målsætningen at øge det lokale kompetenceniveau i udkants-
områder via oprettelsen af videregående uddannelsesinstitutioner regionalt. Derudover
skal undersøgelsen øge forståelsen af læreprocessers betydning for regional udvikling og
dermed for mulighederne for at føre en regional erhvervspolitik.

1.4. Rapportens disponering
Indledningsvis i kapitel 2 beskrives den gotlandske regionale udvikling i et forholdsvist
langt tidsperspektiv. Således tages der udgangspunkt i Gotlands middelalderlige storheds-
tid, men tyngden ligger på en analyse af erhvervsudviklingen fra begyndelsen af
1960’erne, samt en detaljeret beskrivelse af Gotlands nuværende regionale profil. Den
lange tidshorisont danner et overordnet indtryk af den gotlandske erhvervskultur, som må
anses som en af de væsentligste forudsætninger/barrierer for HGs regionale udviklingspo-
tentialer.

Kapitel 3 og 4 beskriver udviklingen af HG fra idégrundlag til institutionens nuværende
profil. Den underliggende analyse fokuserer på udviklingen af målsætningerne for HG
samt på hvilke aktører der er afgørende for måludformningen, herunder specielt i hvilket
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omfang det gotlandske erhvervsliv er inddraget i udviklingen. Kapitel 3 og 4 kan betragtes
som et samlet kapitel, men er disponeret i to kapitler, hvorved udviklingen beskrives i to
perioder. Kapitel 3 omfatter idégrundlag og etablering af HG, hvor kapitel 4 behandler
udviklingen fra etableringen.

Kapitel 5 er fortrinsvis empirisk baseret med henblik på konkretisering af faktiske regio-
nale effekter af HG. Emperien består dels af en interviewundersøgelse af tidligere stude-
rendes ansættelsesforhold, samt en tættere kvalitativ analyse af interaktive udviklingsfor-
løb mellem udvalgte virksomheder og HG.

I det afsluttende kapitel 6 bindes trådende sammen og konklusionerne drages.
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2. Gotland mellem center og periferi

Gotland er en ø med meget stolte traditioner og med tydelige vidnesbyrd om fortidens
storhed. Visby fremtræder i dag som en velbevaret middelalderby med intakte ringmure
om den gamle bykerne og med mange bevarede bygninger fra middelalderen, der vidner
om en fortidig magt og rigdom. Teologisk forskning udgik fra klostrene.13 De rige tyske
købmænd beboede Visby, havnen var fyldt med handelsskibe. Tydelige tegn på at Visby i
hansatiden var et økonomisk og gejstligt center, som indgik i lybækkernes dominans i
Østersøområdet.14 Gotland udenfor Visby var bondeland, som stod i kontrast til det højt-
udviklede bysamfund indenfor Visbys ringmure, som beskyttede borgerne i Visby mod de
gotlandske bønder og andre fjender.

Økonomiske centre skifter med tiden, og i det 16. århundrede mistede Visby sin økonomi-
ske og kulturelle betydning som magtcentrum i Østersøområdet, hvor handelsvejene i
Europa ændredes markant. De følgende århundrede var Gotland økonomisk uden betyd-
ning for Sverige, og udviklingen på Gotland stagnerede, hvilket måske er medvirkende til,
at Visby har bibeholdt sit middelalderpræg. Derudover er fortidens storhed forsvundet, og
Gotland kan i dag karakteriseres som en region i Sverige, som økonomisk og uddannel-
sesmæssigt ikke følger den generelle udvikling. I 1985 skriver Statens Industriverk om
Gotland:

Stora insatser kvävs för att bryta den negativa näringslivsutvecklingen på Gotland och
därmed skapa en acceptabel situation på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har stigit
betydligt under senare år och de arbetsmarknadspolitiska insatserna är bland de högsta
av samtliga län. Stagnation och nedgång inom de flesta näringar kommer dock ytterligare
att öka bristen på arbetstillfällen. År 1990 kommer bristen att vara minst 2.000 om inte
utvecklingen kan brytas.

Behovet av insatser förstärks av att länets invånare först efter höga kostnader och lång tid
kan nå andra arbetsmarknader på fastlandet. Därmed blir pendling omöjlig för öborna
och gotlandsföretagens direkta samverkan med andra regioner försvåras. Det begränsade
befolkningsunderlaget och den ensidiga näringslivsstrukturen med låg kompetensnivå
utgör betydande problem för länet. Utan kraftfulla insatser utifrån är grunden otillräcklig
för en positiv näringslivsutveckling.15

                                                       
13 Sørensen, Søren, 1992.
14 Olsson, Lars, 1994.
15 Statens Industriverk, 1985.
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Ovenstående citat stammer fra en undersøgelse iværksat af den svenske regering med
henblik på at kortlægge hvilke initiativer, der skulle iværksættes for at gennemføre en
fornyelse af den gotlandske erhvervsstruktur. Fortidens glans genkendes ikke i citatet. Det
gamle økonomiske og kulturelle centrum kendetegnes i citatet, økonomisk og kompeten-
cemæssigt, som en region, der skal hjælpes udefra for at klare sig i konkurrencen.

I dette kaptitel skitseres Gotlands erhvervsstruktur, som er et vigtigt element til forståelsen
for etableringen af HG. Indledningsvist vil erhvervsudviklingen i dette århundrede blive
beskrevet og analyseret. Et væsentligt element i beskrivelsen er den førte regionalpolitik,
som for alvor bliver aktiv i 1960’erne og som er en vigtig forudsætning for forståelsen af
den nuværende erhvervsstruktur på Gotland.

2.1. 1890-1950
Gotland er efter middelalderens storhedstid kendetegnet som et bondesamfund. I 1890
arbejdede 60,8% af den gotlandske befolkning i landbruget mod 51,5% i hele Sverige.
Omkring århundredeskiftet indledes en spæd industrialisering indenfor cement-, værk-
steds- og levnedsmiddelindustri (mejeri og sukkerfabrik), som først og fremmest baseres
på gotlandske råvarer: cement, kalk, animalske og vegetabilske produkter. Markedsmæs-
sigt blev Gotland i denne periode knyttet til det svenske hjemmemarked. Hvilket kan ses
som et resultat af fast etablerede færgeforbindelser til fastlandet. Gotland havde tidligere
haft veletablerede forbindelser til det nordtyske marked.16

Produkterne der blev handlet var få. På udførselssiden til eksport til udlandet dominerede
kalk, cement, korn og trævarer og indenrigs eksport af landbrugsprodukter. Indførsel til
Gotland bestod først og fremmest af gødning og tilskudsfoder til landbruget og visse basis-
produkter til husholdningerne.17 Den spæde gotlandske industrialisering tager dermed sit
udgangspunkt i øens egne råvarer og tradition for fremstilling af kalk, som tidligere var en
bibeskæftigelse på de gotlandske gårde. Samtidig er de udførte varer kendetegnet af meget
let forarbejdede produkter. Gotland tog dermed ikke i væsentlig grad del i den industriali-
sering som kendetegnede den generelle udvikling i Sverige.

Som det fremgår af figur 1, der viser beskæftigelsesfordelingen på Gotland og i Sverige i
en 30 års periode, slår industrialiseringen kun sparsomt igennem på Gotland sammenlig-
net med den gennemsnitlige udvikling i hele Sverige.

                                                       
16 Gerentz, Sven, 1994.
17 Ibid.
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Figur 1. Beskæftigelsesfordeling Gotland og Sverige 1920 - 1950
som % af totalbefolkning
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Det fremgår tydeligt af figur 1, at landbrug m.m. er det dominerende erhverv på Gotland,
samtidig med at industri og håndværk spiller en beskeden rolle i hele perioden. Der ses
ingen tendenser mod, at beskæftigelsen på Gotland tilnærmer sig udviklingen i Sverige
generelt. Således beskæftiger landbruget 54% af totalbefolkningen i 1920, i 1950 udgør
beskæftigelsen 39%. Erhvervet beskæftigede i hele landet i 1920 38% og i 1950 20%.
Beskæftigelsen indenfor landbrug m.m. falder med 15% på Gotland mod et fald på 18% i
Sverige. Samtidig kan der ikke iagttages nogen væsentlig vækst indenfor industri og
håndværk på Gotland. I den afbillede 30 års periode stiger denne beskæftigelse med 6%
fra 20% af den samlede befolkning i 1920 til 26% i 1950, mod en stigning i beskæftigel-
sen i Sverige som helhed på 9,4% fra 31% i 1920 til 41% af den samlede befolkning.
Selvom landbrug m.m. på Gotland mister betydning, er Gotlands profil som en region med
stor afhængighed af landbrug forstærket i perioden. Den stærke afhængighed af landbru-
get forstærkes yderligere, når det tages med i betragtningen, at industrien som udviklede
sig på Gotland, primært forarbejdede regionale landbrugsprodukter og råstoffer.

Det gotlandske landbrug øger i perioden produktionen væsentligt. Specielt sukker og ani-
malsk produktion er stigende. De animalske produkter bliver forarbejdet og solgt via land-
brugets kooperative virksomheder, hvorimod regionale grossister i høj grad varetager
handlen af korn og foderstoffer.18

Baggrunden for den svage industriudvikling i begyndelsen af århundredet kan diskuteres.
Sven Gerentz beskriver, at kapitalinteresser på Gotland i mellemkrigstiden var koncentre-
ret omkring en lille magtelite blandt fire førende handels- og finansfolk organiseret om-
kring den regionale Gotlands Bank.

Den bedömning dessa kapitalister gjorde, att det var mera lönsamt att investera i handel,
kommunikationer (infrastruktur generelt) bank och turistanläggningar samt bryggeri-
verksamhet i stället för industriell verksamhet hade förmodligen fog for sig. Gotland
saknade de viktigaste förutsättningarna för att industriell verksamhet skulle bli lönsam,
marknad och arbetskraft, och hade dessutom ett handikapp i transportkostnaderna. 19

I denne sammenhæng kan det ikke afgøres, om historiske magtstrukturer er afgørende for
den gotlandske erhvervsudvikling. Generelt baseres den svenske tidlige industrialisering
primært på råstofforarbejdning og skovbrug. To erhvervsområder hvor Gotland sammen-
lignet med det øvrige Sverige er svagt stillet. Derudover er Gotland perifert lokaliseret
med stor afstand til markedet og et lille hjemmemarked. Set i denne sammenhæng er det
naturligt, at Gotlands industrialiseringsgrad og udvikling ligger under det svenske gen-
nemsnitlige niveau. Samme betragtninger kan imidlertid gøres gældende for den danske
Østersøø Bornholm, som på mange områder er sammenlignelig med Gotland. I forhold til
nationale centre er begge øer perifert beliggende, befolkningerne er omtrent lige store, og
før århundredeskiftet var begge øer næsten entydigt afhængige af landbrug og fiskeri.

                                                       
18 Gerentz, Sven, 1994.
19 Ibid.



21

Alligevel viser en forsigtig indirekte sammenligning af beskæftigelsens fordeling og ud-
vikling, at Bornholm i denne periode er mere industrialiseret end Gotland. Således er ca.
44% af Bornholms befolkning i 1920 ernæret af primære erhverv (landbrug og fiskeri)
mod ca. 54% på Gotland. I 1950 er tallene ca. 34% på Bornholm og ca. 39% på Gotland.20

Sammenligningen skal tages med forbehold, da beskæftigelsen i de primære erhverv kun
indirekte har udsagnskraft for beskæftigelsen i industrien. Denne analysemetode er valgt,
da opdelingen i erhverv ikke er ens i Danmark og Sverige. Sammenligningen viser samti-
digt, at de to øer trods visse fælles ydre kendetegn gennemfører forskellig udviklingsmøn-
stre.

For det første tilhører de hver sin nationalstat, og hvor industrialiseringen i Danmark
tidligt tog sit udgangspunkt i industrigrene tilknyttet fødevaresektoren og småskala ma-
skinproduktion, var industrialiseringen senere i Sverige og primært knyttet til forarbejd-
ning af råstoffer (metal og træ), og senere storskala maskinindustri.21 For det andet afviger
de to øer væsentligt fra hinanden geografisk.

                                                       
20 Jensen, Keld og Tage Petersen, 1996.
21 Edqist, Charles & Bengt-Åke Lundvall, 1993.
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Figur 2. Kort over Bornholm og Gotland

Kilde: Europa. Kommas Vejatlas, Gotland i siffor tabeller och Diagram, 1996 & Bornholm i tal 1996.

Som det fremgår af ovenstående manipulerede kort, er Gotland arealmæssigt væsentlig
større end Bornholm. Gotlands areal er 3.140 km2, hvor Bornholm dækker 587 km2. Got-
land er med andre ord mere end fem gange større end Bornholm. Som en logisk konse-
kvens af disse geografiske betingelser er afstandene til og mellem de større byer stor på
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Gotland og andelen af befolkningen, der bor i landdistrikter, er væsentlig større på Got-
land (43%)22 end på Bornholm (27%).23 Set i forhold til industrialisering og afvandring
fra de primære erhverv, er Gotland med sin spredte befolkning handicappet i forhold til
Bornholm. Industrialisering kræver adgang til arbejdskraft. På Bornholm, med de små
afstande og den forholdsvise tætte bystruktur, er tilgængeligheden til arbejdskraften større
end på Gotland. Frisat arbejdskraft i landbruget på Bornholm kan, uden skift af bopæl og
med datidens transportmidler, pendle til arbejde i de nærmeste byer, hvor erhvervsskifte
på Gotland ofte vil betyde skift af bopæl. Samtidig er transport af varer og materialer in-
ternt vanskelig på Gotland. Ovenstående betragtninger antyder forskellige vilkår for er-
hvervsudviklingen på de to øer, men en tilbundsgående forståelse kræver en langt dybere
analyse. I denne sammenhæng er det væsentligt at konstatere, at den lave industrialise-
ringsgrad på Gotland er en logisk konsekvens af øens beliggenhed, en lille og spredt be-
folkning og en bystruktur, hvor kun Visby har en størrelse, som kan rumme en alsidig
erhvervsstruktur.

2.2. 1950-1975
Strukturudviklingen i landbruget betyder, at store mængder arbejdskraft frigøres. Dette
medfører på Gotland, at bosætningsmønstret ændres væsentligt. Specielt i landdistrikterne
er befolkningstallet faldende. Således falder befolkningen i landdistrikterne i perioden
1950 - 1970 med ca. 10.000 personer.24 I Visby øges befolkningen med ca. 5.000 personer
i samme periode. Til trods for at Visby er under voldsom ekspansion, formår byen ikke at
opsamle den frigjorte arbejdskraft fra Gotlands landdistrikter, og befolkningen er i
1950’erne kraftigt faldende på Gotland. Udviklingen må som antydet ses i sammenhæng
med beskæftigelsen i landbruget.

                                                       
22 Gotlands Kommun, 1996.
23 Bornholms Amt mfl., 1996.
24 Gotland var i denne periode det län i Sverige med den svageste befolkningsudvikling bortset fra Jämtland. Statens

Industriverk, 1985.
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Figur 3. Indeks over beskæftigelsen i landbrug m.m. Sverige og Gotland, 1920 -
1970
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Som det fremgår af figur 3, som er en indeksberegning af beskæftigelsesudviklingen i
landbruget, er faldet i beskæftigelsen relativt set kraftigere i hele Sverige. Set som andel af
den samlede befolkning er konsekvenserne af strukturudviklingen i landbruget dog krafti-
gere på Gotland end i det øvrige Sverige. I 1950 var ca. 40% af befolkningen på Gotland
beskæftiget i landbrug m.m. mod 20% i hele landet. I 1970 er 24% på Gotland beskæftiget
i landbrug m.m. mod 8% i hele landet. Med andre ord betyder den stærkt faldende be-
skæftigelse i landbruget på Gotland, at 16% af den samlede beskæftigelse i perioden om-
struktureres alene som konsekvens af faldende beskæftigelse i de primære erhverv mod
12% i hele landet. Samtidig er befolkningsudviklingen negativ i 1950’erne på Gotland,
hvilket må ses i snæver sammenhæng med beskæftigelsesudviklingen i landbruget. Imid-
lertid vender befolkningsudviklingen i begyndelsen af 1960’erne og udviser herefter en
svag stigende tendens.

I flere sammenhænge kædes den positive befolkningsudvikling i 1960’erne sammen med,
at Ericsson etablerer en produktionsenhed i Visby i 1961.25 Virksomheden ekspanderer
løbende i 1960’erne, og beskæftiger ved udgangen af årtiet ca. 1.000 personer. Set i for-
hold til den hidtidige udvikling i beskæftigelsen og befolkningsudviklingen er det oplagt,
at etableringen af virksomheden har stor betydning. Men set i forhold til det kraftige fald i
                                                       
25 Se f.eks. Statens Industriverk, 1985, samt Utbildningsdepartementet, 1987.
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beskæftigelsen i landbruget kan etableringen af Ericsson ikke alene forklare den positive
befolkningsudvikling og stigning i beskæftigelsesgraden, som i perioden 1960 - 1975
stiger fra 40,4 - 42,8% af befolkningen.26

Hvor beskæftigelsen indenfor primære erhverv og de private serviceerhverv er faldende, er
beskæftigelsen indenfor industri og bygge og anlæg svagt stigende i begyndelsen af
1960’erne (Ericsson), men udviser derefter en faldende tendens, hvilket kan ses i sam-
menhæng med virksomhedsnedlæggelser indenfor cement-, kalk- og levnedsmiddelindu-
strien.27

Den stigende beskæftigelse og positive befolkningsudvikling må derfor først og fremmest
ses i sammenhæng med en stærkt ekspanderende beskæftigelse i den offentlige sektor.
Generelt er beskæftigelsen i denne sektor i perioden stærkt stigende i hele Sverige, hvilket
først og fremmest må sættes i forbindelse med opbygningen af den svenske velfærdsstat
med sikring af socialt svagt stillede personer, og afledt heraf et stærkt stigende offentligt
serviceniveau primært indenfor social- og sundhedsvæsen og undervisning. Det er imid-
lertid bemærkelsesværdigt, at væksten i den offentlige sektor på Gotland overstiger væk-
sten på landsplan. I 1960 udgør beskæftigelsen i den offentlige sektor på Gotland og i
Sverige ca. 20% af samtlige beskæftigede. I 1975 beskæftiger den offentlige sektor på
Gotland ca. 33% af samtlige beskæftigede mod ca. 28,5% i hele Sverige.28 29

Umiddelbart er det naturligt at pege på, at den store andel af beskæftigede i den offentlige
sektor på Gotland skyldes øens isolerede placering og forholdsvis begrænsede befolk-
ningsunderlag, hvilket medfører, at den kommunale offentlige sektor på Gotland må op-
retholde funktioner regionalt, som der ud fra et rationelt synspunkt ikke er befolkningsun-
derlag til. Imidlertid ser der ikke ud til, at denne omstændighed kan begrunde de mange
offentlige ansatte på Gotland. Driftsomkostningerne til kommunal forvaltning, social og
sundhedsvæsen og undervisning ligger på eller lidt under niveau med hele landet i perio-
den 1960 - 1975. Hvorimod driftsomkostningerne til bygnings- og planvæsen samt infra-
struktur på Gotland udviser en langt højere vækst end i hele Sverige. Dette kan ses i sam-
menhæng med, at Gotland har mange områder og bymiljøer, som må beskyttes set fra et
naturmæssigt og historisk perspektiv, men må i lige så høj grad ses i sammenhæng med
store offentlige erhvervsrettede aktiviteter bl.a. indenfor turistsektoren:

Förutom kostnaderna för de traditionella isbanorna, motionsanläggningarna och fritids-
gårdarna förvaltas också ett stort antal campingplatser, semesterbyar, badplatser och
småbåtshamnar av fritidsförvaltningen. Den medvetna och kraftiga satsningen på turism

                                                       
26 Essemyr, Mats, 1979.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 I 1970 gennemføres kommunalreformen på Gotland. Reformen påvirker imidlertid ikke den offentlige sektors

vækst i beskæftigelsen.
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har lett till en merkostnad som under den undersökta perioden ianspråkstagit (lagt beslag
på) en allt större del av budgeten.30

Dette kommunale engagement i turistsektoren aflæses også af spredningen i de offentlige
investeringsudgifter i perioden, hvor investeringer indenfor bygnings- og planvæsen er
stærkt stigende.

I denne undersøgelse er det ikke muligt at vurdere sammenhængen mellem de kommunale
budgetter og den overgennemsnitlige beskæftigelse i den offentlige sektor på Gotland. En
sådan vurdering skulle bl.a. inddrage en analyse af de statslige aktiviteter, f.eks. beskæfti-
gelsesudviklingen i forsvaret på Gotland.31 I denne sammenhæng er det vigtigt at under-
strege, at den overgennemsnitlige beskæftigelse ikke kan begrundes af et højt kommunalt
serviceniveau eller Gotlands særlige geografiske vilkår, men bl.a. må ses i sammenhæng
med direkte kommunalt engagement i den regionale erhvervsudvikling. Herunder primært
etablering og drift af infrastruktur og faciliteter, der understøtter udviklingen af den got-
landske turisme.

I 1965 påbegyndes i Sverige en regionalpolitik, som rummer mulighed for økonomisk
støtte til virksomheder, der øger beskæftigelsen i regioner, som er udpeget som støttebe-
rettigede, herunder Gotland.32 Regionalpolitikken kan ses som et instrument, der søger at
sikre lige levevilkår i alle dele af Sverige, og må ses i sammenhæng med strukturudviklin-
gen i de primære erhverv sammenholdt med en vækst i byerhvervene, som betød en meget
ulige fordelt befolkningsudvikling i Sverige. Storbyerne var kraftigt ekspanderende, sam-
tidigt med at det nordlige Sverige og andre rurale områder, herunder Gotland, oplevede en
befolkningsmæssig tilbagegang eller stagnation. Ud over den fordelingspolitiske målsæt-
ning må politikken ses i sammenhæng med forsvarsstrategiske målsætninger. Specielt to
län er i denne sammenhæng vigtige, Norrbottens og Gotlands län. Set fra et strategisk
synspunkt var det uacceptabelt, at disse län affolkedes.33 I denne sammenhæng kan det
ikke afgøres, hvilken vægt sikkerhedsmæssige målsætninger begrunder den gotlandske
regionalpolitik med, men opmærksomhed omkring disse målsætninger er vigtig for forstå-
elsen af det statslige engagement på Gotland.

Den regionale erhvervspolitik har fra sin begyndelse karakter af lokaliseringstøtte via
statslige bidrag og lån til virksomheder, som øger beskæftigelsen, samt midler til regionale
arbejdsmarkedsindsatser. Gotland modtager i perioden 1965 - 1977 ca. SEK 83 mio. i
statslig lokaliseringsstøtte, hvilket resulterede i oprettelsen af 561 nye arbejdspladser på
Gotland svarende til en statslig støtte pr. nyansat på SEK 147.000. Bl.a. Ericssons ekspan-
sion til ca. 1.000 ansatte ved udgangen af 1960’erne skal ses i sammenhæng med lokalise-
ringsstøtten, men også andre gotlandske erhverv har opnået støtte.34

                                                       
30 Essemyr, Mats, 1979.
31 Gotlands placering som Sveriges østligste område betyder, at øen har været og er et vigtigt militært strategisk

område, hvilket medfører en kraftig militær tilstedeværelse på Gotland.
32 Aldskogius, Göran, 1991.
33 Se f.eks. Riksdagen 1989/90a, og Riksdagen 1989/90b.
34 Essemyr, Mats, 1979.
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Analysen af perioden 1950 - 1975 viser, at det private erhvervsliv på Gotland kun i meget
begrænset omfang har været i stand til at beskæftige den arbejdskraft, som blev tilovers i
den primære sektor pga. struktur- og teknologiudviklingen. Når befolkningsudviklingen
vender til en positiv retning i begyndelsen af tresserne, må dette primært ses som et resul-
tat af en stærkt voksende offentlig sektor og den statslige regionalpolitik.

2.3. Beskæftigelsensudvikling efter 1975
Som det fremgår af figur 4 fortsætter den beskæftigelsesmæssige udvikling retningen fra
de forudgående perioder. Beskæftigelsen i de primære erhverv er faldende samtidig med
en udbygning af den offentlige sektor frem til 1992 både i hele Sverige og på Gotland.
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Figur 4. Beskæftigelsens fordeling og udvikling i % af beskæftigede fordelt på
brancher, Sverige og Gotland, 1975 - 1992.
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Kilde: Gotlands Kommun på basis af SCB.

Den offentlige sektors vækst på Gotland overgår imidlertid væksten på landsplan, hvori-
mod beskæftigelsen indenfor industrien nærmer sig landsniveauet. Dette skyldes først og
fremmest, at industribeskæftigelsen er faldende i hele Sverige, hvorimod den er stagne-
rende på Gotland. Den private servicesektor på Gotland er i hele perioden væsentlig min-
dre end landsgennemsnittet. Denne erhvervsgruppe er meget sammensat og omfatter lige
fra privat rengøring til højt specialiseret økonomisk servicering. I de seneste årtier er ser-
viceerhvervene blevet stadig mere dominerende specielt i storbyerne som følge af bl.a. en
centralisering af funktioner, som kræver et højt kompetenceniveau og nærhed til andre
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specialiserede servicefunktioner, dette ses bl.a. indenfor bank og forsikringsvirksomhed.
Den forholdsvis lave beskæftigelse i den private servicesektor på Gotland må ses i dette
lys, og det må forventes, at servicesektoren på Gotland fortrinsvis domineres af uddannel-
sessvage beskæftigede indenfor bl.a. turist- og detailhandelssektoren.

Overordnet karakteriseres den gotlandske erhvervsstruktur forsat af en stor primær sektor,
men en mere rammende karakteristik af den gotlandske beskæftigelsesstruktur er en eks-
traordinær stor offentlig sektor, som alene beskæftiger knapt halvdelen (48,2%) af alle
beskæftigede mod 41,5% i hele Sverige. Denne store offentlige sektor skal, som tidligere
nævnt, ses i sammenhæng med en væsentlig beskæftigelse i forsvaret på Gotland, samt en
bevidst regional politik, der har medført lokalisering af statslige funktioner f.eks. Pennin-
glotteriet i begyndelsen af 1970’erne35 og HG.

2.4. Gotlands erhvervsprofil
Den hidtidige gennemgang af beskæftigelsesudviklingen har primært været baseret på
udviklingen i nogle få hovedgrupper. Derved opstår der et overordnet overblik over be-
skæftigelsens udvikling i et langt tidsperspektiv, men et mere detaljeret billede træder ikke
frem. I tabel 1 vises de 15 erhverv ud af i alt 45 erhverv med den største beskæftigelse på
Gotland. Det fremgår af tabellen, at serviceerhverv generelt har en fremtrædende rolle på
det gotlandske arbejdsmarked og at offentlige erhverv topper listen. Landbruget er det
tredjestørste erhverv på Gotland og har dermed en meget fremtrædende rolle på arbejds-
markedet. Industrierhvervene ligger lavt på listen og det skal bemærkes, at den råstoffor-
arbejdende cement- og kalkindustri, som sammen med levnedsmiddelsektoren dannede
grundlaget for Gotlands første industrivirksomheder, ikke er med på listen. En stor del af
den gotlandske beskæftigelse kan relateres til turisme og Gotland besøges hvert år af ca.
550.000 turister.36 I statistisk sammenhæng er det imidlertid svært at påvise turismens
betydning for beskæftigelsen, da denne beskæftigelse er delt på flere erhvervsgrupper,
samt er sæsonafhængig.37 Tabellen giver dog et indirekte indtryk af turismens betydning
for beskæftigelsen, da det fremgår, at detailhandel, transport, rekreation og hotel & restau-
ranter har en overgennemsnitlig beskæftigelsesgrad sammenlignet med landsgennemsnit-
tet.

                                                       
35 Statens Industriverk, 1985.
36 Twining-Ward, Louise & Tom Twining-Ward, 1996.
37 I perioden maj - august anslås det, at turisme beskæftiger ca. 2.000 personer. Statens Offentliga Utredningar,

1995.
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Tabel 1. Erhvervsaktive befolkning 1994 med bopæl på Gotland 16- år. Fordelt
på erhverv

Erhverv Procentuel fordeling
Gotland

Indeks Gotland
Sverige =100

 Hälso- och sjukvård 10,9 112

 Offentlig förvaltning m.m. 10,1 173

 Jordbruk 8,4 448

 Utbildning 6,7 93

 Detaljhandel mm 6,1 110

 Byggverksamhet 5,2 89

 Transport- och magasinering 4,9 108

 Barnomsorg 4,2 90

 Äldre- och handikappomsorg 4,0 79

 Industri för el- och optikprodukter 3,6 163

 LivsmedelSINDustri mm 3,3 180

 Rekreation, kultur och sport 3,2 171

 Andra företagstjänster 2,6 48

 Hotell och restauranger 2,4 111

 Övrig vård och omsorg 2,3 150

Kilde: SCB, 1997.
Note: Statistikken omfatter erhvervsaktive fra 16 år til erhvervsaktivitet ophører.

I tabel 2 vises erhverv, som beskæftiger mere end 1% af alle beskæftigede på Gotland, og
samtidigt har en beskæftigelsesgrad på mere end indeks 150 sammenlignet med erhvervets
andel af beskæftigelsen i hele Sverige. Tabellen viser erhverv, som på Gotland har en
væsentlig større beskæftigelse end gennemsnittet i hele Sverige og bliver dermed et udtryk
for det karakteristiske ved regionen.
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Tabel 2. Erhvervsaktive befolkning 1994 med bopæl på Gotland 16- år. Erhverv
med en overgennemsnitlig beskæftigelse på Gotland sammenlignet med
beskæftigelsen i hele Sverige

Erhverv Procentuel fordeling
Gotland

Indeks Gotland
Sverige =100

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Jordbruk 8,4 448
Tillverkning och utvinning

Livsmedelsindustri m.m. 3,3 180
Jord- och stenvaruindustri 1,7  336
Industri för el- och optikprodukter 3,6 163
Vård och omsorg

Övrig vård och omsorg 2,3 150,5

Personliga och kulturella tjänster

Rekreation, kultur och sport 3,2 171,3

Offentlig förvaltning m.m. 10,1 172,8
Kilde: SCB, 1997.
Note: Statistikken omfatter erhvervsaktive fra 16 år til erhvervsaktivitet ophører.

Ikke overraskende viser tabellen landbrugets dominans på Gotland. Derudover fremgår
det, at tilvirkning og udvinding er domineret af levnedsmiddelindustri, råvareindustri
(cement og kalk) samt industri for el og optiske produkter (Ericsson). Industrier som med
undtagelse af el og optiske produkter historisk dannede det spinkle grundlag for industriel
produktion på Gotland. Det fremgår af tabellen, at jordbrugsbeskæftigelsen på Gotland
udgør indeks 448 sammenlignet med landsgennemsnittet, men at levnedsmiddelindustrien
kun udgør indeks 180. Det kunne forventes, at den store beskæftigelse i landbruget medfø-
rer en tilsvarende stor beskæftigelse i levnedsmiddelindustrien. Når dette ikke gør sig
gældende, kan det ses som udtryk for, at en stor del af de gotlandske landbrugsprodukter
videreforarbejdes uden for øen. Andre årsager kan dog også gøre sig gældende f.eks. for-
skelle i graden af arbejdskraftintensivitet.

En erhvervsprofil defineres som i ovenstående tabel ofte af de erhverv, som er specielt
fremtrædende i en region. I nedenstående tabel 3 er den omvendte fremgangsmåde brugt.
Tabellen viser, hvilke væsentlige erhverv som er svagt repræsenteret på Gotland sammen-
lignet med landsgennemsnittet. I tabellen er medtaget erhverv, som har mindst en beskæf-
tigelsesandel på 1% på landsplan og som samtidigt har en beskæftigelsesandel på mindre
end indeks 75 på Gotland.
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Tabel 3. Erhvervsaktive befolkning 1994 med bopæl på Gotland 16- år. Erhverv
som er undergennemsnitlige repræsenteret på Gotland sammenlignet
med beskæftigelsen i hele Sverige

Erhverv Procentuel fordeling
Sverige

Indeks Gotland
Sverige =100

 Tillverkning och utvinning

 Massa och pappersindustri 1,2 0,6

 Kemisk industri 1,0 2,3

 Metallindustri 1,9 20,2

 Maskinindustri 2,5 5,1

 Transportmedelsindustri 2,3 35,8

 Handel och kommunikationer

 Parti- och agenturhandel 4,7 44,5

 Post och tele 2,2 71,5

 Finansiell verksamhet, media-

 och företagstjänster

 Banker och andra kreditinstitut 1,6 63,3

 Andra företagstjänster 5,3 48,4

Kilde: SCB, 1997.
Note: Statistikken omfatter erhvervsaktive fra 16 år til erhvervsaktivitet ophører.

Af tabellen fremgår det, at store dele af traditionelt centrale svenske industrierhverv er
stort set fraværende på Gotland. Dette må ses i sammenhæng med Gotlands geografiske
placering samt adgangen til råstoffer, men også som en konsekvens af manglende tradition
for industriel fremstilling udover levnedsmiddelindustri og råstofforarbejdende industri.
F.eks. har maskinindustrien på Bornholm en fremtrædende rolle til trods for, at øens vil-
kår for industriel fremstilling på mange områder kan sammenlignes med Gotland. Born-
holms småskala maskinindustri er opstået i tæt tilknytning til primært fiskerierhvervet og
fiskeriforarbejdning og har dermed i udgangspunktet haft nærhed til markedet. Fiskeriet
på Gotland spiller sammenlignet med Bornholm en meget beskeden rolle, og har derfor
ikke kunnet danne basis for en tilknyttet maskinindustri. Betydningen af nærhed til mar-
kedet illustreres også af, at til trods for at landbrugets beskæftigelse på Gotland udgør
indeks 448 sammenlignet med Sverige, er indekset for levnedsmiddelproduktion kun 180.
Generelt må det konkluderes, at Gotlands industrielle sektor karakteriseres af råvareforar-
bejdning med en forholdsvis lille forædlingsgrad, samt en enkelt stor elektronikvirksom-
hed, som må antages er etableret på Gotland pga. regionale erhvervspolitiske tilskudsord-
ninger, samt rigelig adgang til arbejdskraft. Indenfor erhvervsområdet handel og transport
er erhvervene parti og argenturhandel og post og telefonvæsen stærkt underrepræsenteret.
Dette kan umiddelbart undre set i lyset af Gotlands geografi, en afsides placering og en
spredt befolkning. Erhvervenes lave beskæftigelsesgrad på Gotland må derfor ses i sam-
menhæng med at væsentlige centrale funktioner varetages centralt udenfor Gotland.
Samme betragtninger kan gøres gældende for erhvervene under gruppen finansiel virk-
somhed, medie og erhvervsservice.
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2.5. Virksomhedsstørrelse og ejerskabsforhold
Gotland er det län i Sverige med flest virksomheder set i forhold til indbyggertallet. Dette
skyldes først og fremmest de mange landmænd og mange turistvirksomheder; familiedre-
vede overnatningssteder, restauranter mv. Ses der bort fra landbruget, er virksomhedstæt-
heden lidt under landsgennemsnittet.38 Gennemsnitsbetragtningen dækker dog over en
virksomhedsstruktur præget af mange meget små virksomheder, samt nogle få store virk-
somheder. Således er halvdelen af alle beskæftigede i industrien beskæftiget på de tre
største industrivirksomheder og kun 15 industrivirksomheder har mere end 20 ansatte. I
nedenstående tabel er de 28 største arbejdspladser på Gotland gengivet. Disse virksomhe-
der beskæftiger tilsammen ca. 50% af alle beskæftigede på Gotland. Den offentlige og
halvoffentlige sektor dominerer listen. Samtidigt giver listen dog et indtryk af de få store
industrivirksomheders betydning for den samlede beskæftigelse på Gotland. De få store
industrivirksomheder præges af produktionsvirksomheder, der indgår i store koncerner,
hvor ledelse- og udviklingsfunktioner varetages af moderselskaber udenfor Gotland. Dette
gælder f.eks. Ericsson, Cementa, Sigma, Sockerbolaget og andelselskaberne Farmek og
Arla. Den offentlige sektors og nogle ganske få store virksomheders store beskæftigelses-
mæssige betydning indebærer, at beskæftigelsessituationen på Gotland er stærkt afhængig
af beslutninger, som tages udenfor øen. Aktuelt har den offentlige sektor i nogen tid været
udsat for nedskæringer, hvilket på Gotland har betydet fyringer indenfor sektoren. Socker-
bolaget ejes af den danske koncern Danisco, som har besluttet at nedlægge sukkerfabrik-
ken på Gotland. Cementa på Gotland gennemfører i øjeblikket også nedskæringer og har
besluttet at fyre yderligere 35 personer.39

                                                       
38 Gotlands Länstyrelse, 1996.
39 WWW.euroc.com/961119.htm#Cementa reduces workforce in Slite.
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Tabel 4. De største arbejdsgivere på Gotland. Den 31.12.1995
Virksomhed Branche Beliggenhed Ansatte pr.

31.12.95
Gotlands kommun Offentlig virksomhed Hele Gotland 7.103
Ericsson Visbyfabrikken Mobiltelefonudrustning Visby 975
Gotlands militærkommando Forsvaret Hele Gotland 618
JBT Operativt ansvar Gotlandstrafikken Visby 385
Cementa AB Cementfremstilling Slite 357
Samhall Gute Rehabiliteringstjeneste Visby, Runge, Slite, Hemse 322
Konsum Gotland Detailhandel Byer på Gotland 275
Farmek Ek. Förening Slagteri Visby 210
Gotlands Lantmän Maskiner, byggevarer m.m. Visby, Hemse, Klintehamn Slite 157
Geab Strømforsyning Visby, Hemse, Slite 155
Rederi AB Gotland Rederi, rejsebureau, ejendoms- og

finansforvaltning
Visby 137

Polisen Politivirksomhed Visby, Hemse, Slite 136
Länstyrelsen Statslig forvaltning Visby 115
Gotlandsflis AB Savværk, byggevarer Klintehamn, Visby 105
Sigma AB Gummifabrik Hemse 104
Skanska Sydöst AB Vej- og anlægsvirksomhed Hele Gotland 100
Gotlandshem AB Ejendomsforvaltning Hele Gotland 96
Nordkalk Storugns AB Brydning og sort. af kalksten Storugns, Lärebro 96
Försäkringskassan Gotland Socialforsikring Visby, Hemse, Slite 91
Skattemyndigheten Administration af skatter Visby 87
Sockerbolaget Sukker- og foderfremstilling Roma 87
Apoteksbolaget Apoteksvirksomhed Byer på Gotland 75
Arla Foods AB Mejeri Visby 75
Teila Telefonselskab Hele Gotland 73
Amugruppen Öst AB Uddannelse Visby 64
Visby Bilcity Salg af biler og lastvogne Visby 51
Gutekyckling AB Kyllingeslagteri Visby 50
Signalens Allköp Detailhandel Visby 49
Kilde: Gotlands Kommun, 1996.

Ericssons dominerende stilling på det gotlandske arbejdsmarked fremgår tydeligt af tabel
4. Således beskæftiger Ericsson knapt tre gange så mange som den næststørste private
arbejdsgiver Cementa. Generelt fremgår det, at ikke regionalt ejede virksomheder har en
dominerende position på det gotlandske arbejdsmarked. Set i forhold til uddannelses-
strukturen kan denne omstændighed være medvirkende til et forholdsvis lavt formelt ud-
dannelsesniveau, da det må forventes, at udviklings- og ledelsesfunktioner primært vareta-
ges af moderselskaberne. I den regionalpolitiske debat kan det antages, at de dominerende
private virksomheder og her specielt Ericsson indtager en meget central position. Virk-
somhedernes beskæftigelsesmæssige dominans betyder, at regionalpolitikken nødvendigvis
må imødekomme disse virksomheder. Samtidigt må det forventes, at disse virksomheder i
højere grad end de små regionalt ejede virksomheder kan formulere sine regionalpolitiske
behov.
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2.6. Befolkning
Flere gange i dette kaptitel er der blevet henvist til befolkningsudviklingen på Gotland,
hvor befolkningsudviklingen sættes i forbindelse med udviklingen i beskæftigelsen. Be-
folkningsudviklingen er dog afhængig af en række faktorer: fertilitet, mortalitet, mobilitet
mv. I denne sammenhæng vil befolkningsudviklingen ikke blive udsat for en grundig
analyse. Befolkningsudviklingen bliver belyst som en del af de regionale rammebetingel-
ser, hvor adgang til arbejdskraft er en forudsætning for erhvervslivet. Samtidigt bliver
stigende/faldende befolkningstal regionalpolitisk fremhævet som succes/kriseindikatorer
for perifert beliggende regioner.

Figur 5. Befolkningsudvikling Gotland 1900 - 1995
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Kilde: Gotlands Kommun på baggrund af SCB.

Det fremgår af figur 5, at befolkningstallet er stærkt stigende på Gotland frem til 1950,
hvor befolkningen er næsten fordoblet i forhold til befolkningstallet i 1800. I perioden
1950 - 1960 er der et drastisk fald i befolkningstallet. Denne periodiske negative befolk-
ningsudvikling må, som det tidligere er nævnt, først og fremmest ses i lyset af en stærkt
faldende beskæftigelse i de primære erhverv og en manglende vækst i den øvrige beskæf-
tigelse. I 1960’erne er befolkningsudviklingen svagt stigende, hvorefter befolkningsudvik-
lingen igen er stærkt stigende i 1970’erne og frem til 1994. Denne stigende tendens må
først og fremmest ses i lyset af beskæftigelsesudviklingen i den offentlige sektor. Umiddel-
bart giver befolkningsudviklingen på Gotland et billede af en region med en positiv ud-
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vikling. Men som tidligere antydet er beskæftigelsen faldende på flere store virksomheder
herunder den offentlige sektor, og det skal også bemærkes, at befolkningsudviklingen er
negativ i 1995, men som det fremgår af figur 5, er det ikke usædvanligt med udsving i
befolkningsudviklingen enkelte år. Derfor kan der ikke drages konklusioner på baggrund
af det faldende befolkningstal i 1995.

En sammenligning med befolkningsudviklingen i andre regioner kan perspektivere be-
folkningsudviklingen på Gotland.

Figur 6. Indeks befolkningsudvikling 1800 - 1995. Gotland, Sverige, Danmark og
Bornholm (1840 = indeks 100)
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Kilde: Danmarks Statistik og Gotlands Kommun på basis af SCB.

Det fremgår af figur 6, at befolkningsudviklingen på de to Østersøøer Gotland og Born-
holm er væsentlig svagere end i Sverige og Danmark efter århundredeskiftet, hvor der
skete en voldsom vækst i den industrielle beskæftigelse i de to nordiske lande. Det er nær-
liggende at begrunde den svage befolkningsudvikling med en manglende vækst i den in-
dustrielle beskæftigelse på de to øer. Indbyrdes mellem Bornholm og Gotland er der dog
også store forskelle. Hvor Bornholm har en uafbrudt befolkningsvækst frem til 1950, stag-
nerer befolkningsvæksten relativt på Gotland allerede efter 1880. Det vil være for vidtgå-
ende at analysere baggrunden for den afvigende befolkningsudvikling på de to øer i denne
sammenhæng. Figuren illustrerer imidlertid tydeligt, at Gotland også sammenlignet med
et andet udkantsområde, som på mange måder er sammenligneligt, har haft en svag be-
folkningsudvikling i dette århundrede og det må forventes, at denne svage udvikling må
ses i sammenhæng med en stort set fraværende industrialisering i begyndelsen af århun-
dredet. Som tidligere antydet i dette kapitel, har der i dette århundrede været en væsentlig
større beskæftigelse indenfor industrierhvervene på Bornholm. Den tidlige industrialise-
ring på Bornholm omfattede udover den landbrugsrelaterede industri, også fiskeindustri og
maskinindustri med tilknytning til fiskeindustrien. Også i dag er der væsentlige forskelle.
Industrien på Bornholm beskæftigede i 1994 3.067 personer. På Gotland beskæftigede
industrien samme år 2.545 personer.40 Når befolkningsudviklingen de seneste 20 år har

                                                       
40 Bornholms Amt mfl., 1996, og SCB, 1997.
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udvist et forskelligt udviklingsmønster på de to øer, må dette ses i snæver sammenhæng
med historiske forløb og beskæftigelsesstrukturen. Meget tyder på, at den positive befolk-
ningsudvikling på Gotland først og fremmest må søges i flyttemønstre afledt af den sven-
ske regional og fordelingspolitik, samt sammenlignet med Bornholm en svag befolknings-
udvikling de sidste 150 år.

2.7. Flytninger
Gotlands størrelse og geografiske beliggenhed betyder som vist, at arbejdsmarkedet er
begrænset, samt at visse funktioner ikke kan opretholdes regionalt. Derfor er videregående
uddannelsesforløb og karriereskift ofte forbundet med til- eller fraflytning fra regionen, og
som tidligere antydet har den regionale erhvervsudvikling betydet en svag befolkningsud-
vikling, som kan skyldes en negativ flyttebalance. I denne sammenhæng vil det historiske
flyttemønster ikke blive analyseret. Derimod vil sammenhængen mellem fraværet af et
varieret udbud af videregående uddannelsesinstitutioner og flyttemønstre kort blive disku-
teret.

Figur 7. Procentvis aldersfordeling af befolkningen i hele Sverige og på Gotland,
1995
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Kilde: Danmarks Statistik mfl., 1996.

I figur 7 ses det tydeligt, at den procentvise andel af de 20 - 35 årige er væsentlig lavere på
Gotland end i hele Sverige. Det kan forventes, at fraværet af en stor del af disse unge skyl-
des, at de fraflytter Gotland bl.a. i forbindelse med uddannelsesforløb, men også som et
resultat af de begrænsede jobmuligheder på det lille gotlandske arbejdsmarked. Antagelsen
understøttes af en undersøgelse gennemført af Gotlands Kommun og Länstyrelsen, som i
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1992 undersøgte motiver for til- og fraflytning fra Gotland blandt til- og fraflyttere over 18
år.41 Af undersøgelsen fremgår det, at de klart væsentligste argumenter for fraflytning i
nævnte rækkefølge er: 1. Arbejdsløshed/utilfredsstillende job og 2. Studier. Faktorer som
på en mindre isoleret beliggende ø må medføre en vis fraflytning, da udbuddet af job og
uddannelsestilbud nødvendigvis vil være begrænset sammenlignet med centerområder og
områder med en tæt infrastruktur.

Tabel 5. Nettoflytning fordelt på 5 aldersgrupper 1991 -1995
Aldersgrupper 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

1991 -25 -114 11 30 26

1992 5 -84 2 10 8

1993 -22 -64 5 22 27

1994 8 -75 22 95 51

1995 -40 -123 -43 2 23

Kilde: Danmarks Statistik mfl., 1996.

Generelt har flyttehyppigheden, specielt for de 20 - 24 årige og de 25 - 29 årige, været
stigende i perioden 1991 - 1995. Men som det fremgår af tabel 5, viser nettoflytningen en
negativ udvikling. Det fremgår tydeligt, at udflytningen er størst blandt de unge, hvor der
blandt de 20 - 24 årige i hele perioden er en negativ flyttebalance. Modsat er der en tilflyt-
ning blandt de 30 - 39 årige i hele perioden. Samme tendens blev fundet i undersøgelsen
fra 1992, der viste, at flyttehyppigheden er klart størst blandt de unge, og at flyttebalancen
er klart negativ for de 20 - 29 årige og positiv for aldersgruppen 30 - 60 år. Lignende
flyttemønster findes på Bornholm.42 Det er oplagt specielt blandt de unge at kæde fraflyt-
ning fra Gotland sammen med manglende uddannelsestilbud på øen. Det er imidlertid et
åbent spørgsmål, hvilken betydning videregående uddannelsesinstitutioner i udkantsregio-
ner har på flyttemønstret. Det kan antages, at en stor andel af de unge øboer under alle
omstændigheder efter endt opvækst vil fraflytte regionen. Etablering af uddannelsesinsti-
tutioner kan modsat betyde en øget tilflytning af unge fra andre regioner og dermed med-
virke til at skabe balance i flyttebalancen i de yngre årgange.

2.8. Uddannelsesniveau
Gotlands erhvervsliv karakteriseres, som det fremgår af dette kapitel, af erhverv og virk-
somhedstyper, som traditionelt primært anvender arbejdskraft med kortvarige uddannel-
ser. Som det fremgår af figur 8, der viser andelen af de beskæftigede med en videregående
uddannelse og figur 9, der viser beskæftigelsens fordeling, er Gotland karakteriseret af
erhverv, der beskæftiger få personer med en videregående uddannelse, men samtidigt er
uddannelsesniveauet i sammenlignelige erhverv lavere på Gotland end i Sverige generelt.
Det fremgår, at specielt tilvirkning dvs. den industrielle sektor, finansiel virksomhed og

                                                       
41 Länstyrelsen og Gotlands Kommun, 1992.
42 Jensen, Keld og Tage Petersen, 1996.
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energiproduktion er karakteriseret af, at en lille andel af de beskæftigede har en videregå-
ende uddannelse.

Figur 8. Population: Beskæftigede 16- år med arbejdsplads i regionen (dagbe-
folkning) andel i % med en videregående uddannelse Gotland og Sveri-
ge 1994
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Figur 9. Population: Beskæftigede 16- år med arbejdsplads i regionen (dagbe-
folkning) andel i % fordelt på erhverv Gotland og Sverige 1994
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Gotland har, som det fremgår af dette kapitel, undergået en strukturel udvikling af er-
hvervsstrukturen samtidig med at flere erhvervs- og uddannelsespolitiske tiltag er iværksat
bl.a. med henblik på at udvikle det regionale kompetenceniveau.

Figur 10. Uddannelsesniveau, befolkningen 16 - 74 år, Gotland og Sverige, 1985-
1995
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Andel i % med gymnasial uddannelse Indeks gymnasial uddannelse
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Som det fremgår af figur 10, er uddannelsesniveauet i perioden 1985 - 1995 på Gotland og
i Sverige generelt stigende, men der ses dog visse forskelle i udviklingen. Andelen af be-
folkningen med en gymnasial uddannelse på Gotland udviser en større stigning end i Sve-
rige. Således lå Gotland i 1985 under landsniveauet, hvor det modsatte er gældende i
1995.

Andelen af personer med en videregående uddannelse på Gotland er væsentlig lavere end i
Sverige som helhed, og der ses ingen tendens mod, at Gotland tilnærmer sig landsniveau-
et. Tværtimod uddybes differencen i den afbillede 10 års periode. HG etableres i 1987, de
første studerende afsluttede deres uddannelse i 1989 og siden er der fra HG løbende ud-
dannet personer med en videregående uddannelse. Umiddelbart kan HGs effekt på det
generelle uddannelsesniveau ikke iagttages. Dette må ses i lyset af den forholdvis begræn-
sede volumen ved HG og ses i sammenhæng med, at det er et begrænset antal uddannel-
ser, der kan vælges, set i forhold til den brede vifte af videregående uddannelser, som
indgår i statistikken. Som nævnt er andelen af den gotlandske befolkning med en gymna-
sial uddannelse stærkt stigende, og som det fremgår af figur 11, er andelen af de unge,
som påbegynder en högskolauddannelse også stigende.

Figur 11. Overgangsfrekvens fra gymnasium til högskola indenfor tre år efter
gymnasieeksamen, Gotland og Sverige, 1979/80 - 1991/92
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Kilde: SCB Bakgrundsmateriale om högskolan 1996.
Note: Graferne viser andelen i %, som inden for tre år efter afsluttet eksamen har påbegyndt en högskola-
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Af figuren fremgår det, at overgangsfrekvensen på Gotland er stigende efter 86/87, samti-
dig med HGs etablering. Den samme tendens kan samtidigt iagttages i Sverige generelt.
Sammenlignes de to tendenslinier, fremgår det, at tendensen mod en stigende overgangs-
frekvens er kraftigere i Sverige generelt end på Gotland. De store variationer på Gotland
og en kort tidsserie betyder dog, at der ikke kan drages entydige konklusioner. Med andre
ord kan det ikke afgøres, om HG har betydet, at overgangsfrekvensen mellem gymnasium
og högskola tilnærmer sig et landsgennemsnit.

2.9. Sammenfatning
I dette kapitel er den regionale udvikling forsøgt beskrevet over en lang tidshorisont.
Analysen viser, at den historiske udvikling kan deles i flere epoker, som kan forklares på
baggrund af skiftende rammebetingelser.

Middelalderen. Østersøen udgør et europæisk handelscentrum baseret på søtransport.
Visby er et økonomisk og kulturelt centrum i denne økonomi.

Lybækkernes dominans svinder og Østersøens betydning som handelscentrum forsvinder.
Gotlands økonomi stagnerer og der kan frem til århundredeskiftet karakteriseres en selv-
forsynende landbrugsøkonomi i et isoleret øsamfund.

Industrialiseringens fremvækst ca. 1880 - 1945. Sveriges økonomi baseres i stadig høje-
re grad på industriel produktion. Infrastrukturen udbygges (jernbanen) og perifere områder
inddrages i pengeøkonomien. Gotland er afhængig af søtransport. I perioden etableres fast
færgeforbindelse til Sverige. Markedsmæssigt bliver Gotland i denne periode knyttet til det
svenske hjemmemarked, hvilket kan ses som et resultat af fast etablerede færgeforbindel-
ser til fastlandet. Gotland havde tidligere haft veletablerede forbindelser til det nordtyske
marked. Gotland er fortrinsvis et selvforsyningssamfund og den ringe vækst i industribe-
skæftigelsen betyder, at der ikke er basis for samme befolkningsvækst, som kendetegner
Sverige generelt i perioden.

1945 - 1960 Industriens gennembrud. I Sverige som helhed overtager industrien land-
brugets position som sektoren med flest beskæftiget. Landbruget på Gotland udvikles som
i resten af Sverige og den teknologiske- og strukturelle udvikling betyder en faldende be-
skæftigelse i sektoren. Samtidigt er væksten i beskæftigelsen i de øvrige erhverv på Got-
land beskeden. Befolkningsudviklingen er stagnerende og i 1950’erne kraftigt faldende.

1960 - 1980 Kold krig og velfærdssamfund. Velfærdsstaten etableres med stærk stigende
beskæftigelse i den offentlige sektor og serviceerhvervene generelt. Velfærdssamfundets
målsætning er bl.a. lige adgang til ressourcer og velfærdsgoder regionalt. Den kolde krig
betyder, at strategiske områder får øget betydning og sikkerhedsspørgsmål bliver en inte-
greret del af regionalpolitikken. Gotland bliver en regionalpolitisk tilgodeset region.
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Regionalpolitikken er en stærkt medvirkende faktor til at stimulere den industrielle sektor
samt beskæftigelse, som kan relateres til turisme. Regionalpolitikken er således en med-
virkende faktor til etableringen af Gotlands største og mest dominerende industrivirksom-
hed, Ericsson, samt andre større virksomheder. Statens engagement er en naturlig konse-
kvens af fordelingspolitikken, men tager måske i lige så høj grad udgangspunkt i den
meget svage/faldende befolkningsudvikling, hvilket set fra et nationalt forsvarsstrategisk
synspunkt ikke er acceptabelt. I denne sammenhæng skal det ikke afgøres, hvilke målsæt-
ninger der vejer tungest, men konstateres at Gotland som region siden 1960’erne har haft
statens bevågenhed, hvilket i væsentligt omfang præger Gotlands erhvervsprofil og demo-
grafiske forhold.

1980 -   Videns- og informationssamfundets fremvækst. Den internationale konkurrence
bliver i stadig højere grad internationaliseret, hvilket betyder, at konturerne af en ny global
arbejdsdeling bliver stadig mere synlig. Højindkomstlandes konkurrenceevne afgøres i
stadig højere grad af informationsteknologisk infrastruktur, innovationsevne og produk-
ternes vidensindhold. Konkurrencevilkår, som ved en umiddelbar betragtning favoriserer
økonomiske centre. Regionalpolitisk bliver opmærksomheden i stadig højere grad rettet
mod kompetenceniveau, teknologisk infrastruktur og innovationsevne frem for etablering
af industri pga. adgang til billig arbejdskraft. Den gotlandske regionalpolitik og etablerin-
gen af HG skal ses i dette lys. Set i forhold til økonomiske centre er andre overordnede
rammebetingelser markant afvigende for Gotland sammenlignet med økonomiske centre:

• Gotland er afsides beliggende og mangler mange af de råvarer, som har dannet basis
for den svenske industrialisering generelt.

 
• Gotland udgør et lille marked og afstanden til øvrige markeder betyder, at det gotland-

ske erhvervsliv mangler den tætte kontakt til krævende forbrugere, men er samtidigt
relativt beskyttet mod konkurrence udefra.

 
• Uddannelsesstrukturen er præget af en manglende tradition for videregående uddan-

nelser, hvilket til dels kan forklares af erhvervsstrukturen, men i lige så høj grad af
manglende adgang til det nationale uddannelsessystem.

Videregående uddannelsesinstitutioner er en del af det nationale uddannelsessystem og
skabt på basis af historiske forudsætninger, erhvervs og institutionelle netværk i centerom-
råder. En kontekst, som i høj grad afviger fra de socioøkonomiske strukturer i udkantsom-
råder.

Etableringen af HG på Gotland kan ses som implementering af en uddannelsesinstitution i
en kontekst, som markant afviger fra videregående uddannelsesinstitutioners oprindelige
kontekst. Som en konsekvens af den historiske udvikling og Gotlands rammebetingelser er
Gotlands regionale profil i dag karakteriseret af:
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• En ekstraordinær stor offentlig sektor, som alene beskæftiger knapt halvdelen af alle
beskæftigede.

 
• En stor primær sektor.
 
• En industriel sektor præget af nogle få store nationalt ejede virksomheder.
 
• En servicesektor karakteriseret af husholdningsservice og service i forbindelse med

turisme.
 
Store dele af traditionelle centrale svenske industrierhverv er stort set fraværende på Got-
land, ligesom erhvervsservice og finansiel virksomhed er meget svagt repræsenteret.
Analysen af den historiske erhvervsudvikling viser ingen tendenser mod, at Gotland på
baggrund af egne ressourcer har kunnet udvikle en vækst i beskæftigelsen eller en diffe-
rentieret erhvervsstruktur. Udviklingen siden 1960 har i høj grad været initieret af natio-
nal regionalpolitik og en generel vækst i den offentlige sektor.

Uddannelsesniveauet er stigende på Gotland og blandt de unges ses der en stigende inte-
resse for at tage videregående uddannelser. Alligevel er antallet og udviklingen blandt
personer med en videregående uddannelse på Gotland under niveauet i Sverige generelt.
Som det fremgik af figur 8 og figur 9 kan kompetenceniveauet på Gotland i høj grad for-
klares på baggrund af erhvervsstrukturens kvalitative og kvantitative karakterer.

I denne rapport søges det at belyse HGs regionale effekt på erhvervslivet. Etableringen af
HG kan netop ses som et forsøg på at påvirke de regionale rammebetingelser. På baggrund
af analysen af den regionale erhvervsstruktur og projektets teoretiske tilgang vil understå-
ende punkter udgøre analyserammen for HGs interaktion med det gotlandske erhvervsliv.

• Oprindelige/traditionelle virksomheder: Landbrug og en underskov af små gotlandske
hjemmemarkedsorienterede virksomheder indenfor turisme, service generelt, håndværk
og småindustri. Erhverv hvis beskæftigelse karakteriseres af fortrinsvis lavt uddannet
arbejdskraft, og hvis søge- og læreproceser må forventes at være meget regionalt ori-
enteret. Set i forhold til implementering af forskningsbaseret viden og ansættelse af
højtuddannet arbejdskraft må det forventes, at disse traditionelle gotlandske virksom-
heders søge- og læreprocesser udgør en væsentlig barriere.

• Ikke regionalt ejet virksomheder. De større levnedsmiddelindustrier, Ericsson, Sigma
mv. Levnedsmiddelvirksomhederne må også karakteriseres som oprindelige, men hvad
der i sammenhæng med søge- og læreprocesser er afgørende, er uafhængigheden af det
regionale i ledelsesfunktionen. Disse virksomheder må forventes at have tradition for
anvendelse af højtuddannet arbejdskraft samt anvendelse af forskningsbaseret viden.
Når produktionsenhederne på Gotland karakteriseres af lavt uddannet arbejdskraft,
skyldes det ikke, at søge- og læreprocesser udgør en barriere, men i højere grad et be-
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vidst ledelsesvalg i organiseringen af produktionen eller mangel på kvalificeret ar-
bejdskraft regionalt.

 
• • Den offentlige sektor: Denne sektor er yderst sammensat fra militære enheder til hu-

manistisk forskning, men domineret af kommunal virksomhed. Denne sektor er præget
af regelsæt for stillingsstrukturer og at større beslutninger og indsatser vedtages på
baggrund af undersøgelser og politiske holdninger. Set i forhold til anvendelse af højt-
uddannet arbejdskraft skulle traditionerne ikke udgøre en barriere, men dermed kan
det ikke afvises at søge- og læreprocesser er stærkt traditionsbundne og regionalt for-
ankret.

Denne meget brede karakteristik af Gotlands erhvervsstruktur og dens forventede søgepro-
cesser kan ikke ses som nogen form for facitliste, dertil er det empiriske grundlag for
spinkelt. Set i sammenhæng med etablering af videregående uddannelser på Gotland og
disses effekter på erhvervsudvikling og struktur, udgør ovenstående karakteristik en over-
ordnet forståelsesramme som strukturerer analysen.
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3. Forudsætninger for og udviklingen af
Högskolan på Gotland

I Sverige har den regionale udviklingspolitik siden slutningen af 1970’erne bl.a. været
baseret på en decentralisering af det videregående uddannelsessystem i et net af regionale
högskoler. Disse högskoler havde til forskel fra universiteterne ikke afsat ressourcer til
forskning. En væsentlig begrundelse for denne decentralisering har været, at: man skall
bereda alla en högre utbildning så nära hemorten som möjligt.43 Med andre ord en fast-
holdelse af de unge i udkantsområderne, samt en udvikling af det regionale erhvervsliv
gennem tilvejebringelse af højtuddannet arbejdskraft og adgang til forskning og viden
koncentreret ved uddannelsesinstitutionerne.

Gotland med sine kun 58.000 indbyggere fik ikke i første omgang noget fast organiseret
tilbud om videregående uddannelser. I dette kapitel vil baggrunden og målsætningerne bag
skabelsen af fast organiseret videregående uddannelsestilbud på Gotland (HG) blive be-
skrevet og analyseret. I det efterfølgende kapitel vil etableringen og udviklingen af HG
blive beskrevet. De to kapitler tilsammen beskriver et kronologisk forløb over en 12 års
periode fra 1985 til 1997. De væsentligste begivenheder og kilder til analysen fremgår af
nedenstående liste:

                                                       
43 SOU, 1989.
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År Begivenhed
1985 Statens Industriverk analyserer den regionale udvikling på Gotland og fremkommer med anbefalin-

ger, herunder etablering af et fast videregående uddannelsestilbud på Gotland i tilknytning til
Utvecklincentrum Gotland (UCG).

1986 UCG etableres. Primært som et edb-servicetilbud til erhvervslivet, kombineret med högskoleuddan-
nelser i økonomi, kultur samt et distancekursus målrettet virksomhedsledere.

1987 Claus Elmstedt og Christer Granegård udarbejder for Utbildningsdepartementet et handlings- forslag
for etablering af högskoler i Blekinge og på Gotland (Utredning om Utbyggd Högskoleutbildning).
Handlingsforslaget accepteres af regeringen og danner basis for lovgrundlag for etablering og drift af
HG.

1987 HG etableres i samarbejde med UCG og i UCGs lokaler. Flerårige uddannelser i teknik, økonomi
og kultur, plus kortere kurser. Der nedsættes en högskolekommité under länstyrelsen med ansvar for
den overordnede planlægning og ressourceallokering.

1993 Högskolevirksomheden i Sverige reformeres og rapporten “En Ny Högskola” udgives, med nyfor-
muleret strategimålsætning og ikke mindst profilering for HG. Högskolereformen betød større
frihed/ansvar for de enkelte högskolor, og konkurrence mellem högskolerne om studerende og
ressourcer.

1994 Samarbejdet med UCG ophører og der nedsættes et lille kanceli under länstyrelsen.

1995 HG evalueres på baggrund af regionalt initiativ. Evalueringen anbefaler, at HG ophører som en
organisation under länstyrelsen og bliver selvstændig på linie med Sveriges øvrige högskoler.

1996 Den svenske regering beslutter, at HG skal blive en selvstændig högskola samt øge antallet af
studerende fra ca. 700 til ca. 1.300 i år 2000.

I den forløbne tid efter etableringen har HG stort set været i vækst som resultat af dels øget
elevtal på grundkurserne, forlængelse af uddannelsernes varighed og ikke mindst som-
merkurser, som søges af personer uden anden tilknytning til HG, men også af studerende
ved HG, som derved forkorter eller udbygger deres studieforløb.
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Figur 12. Antal helårsstuderende ved Högskolan på Gotland 1986 - 1996
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Kilde: Högskoleutbildning på Gotland, 1996.

Som beskrevet i kapitel 1 er det en teoretisk hypotese og udgangspunkt, at videregående
uddannelsesinstitutioner må ses som et forsøg på at implementerere viden og kvalifikatio-
ner som i udgangspunktet er nye i den regionale kontekst. Er formålet med etablering af
uddannelsen at øge det regionale erhvervslivs brug af højtuddannet arbejdskraft og inno-
vative evne, forstået som f.eks. ændrede produktions- og markedsrelationer, stiller det
eksakte krav til de besluttende myndigheder, som er bestemmende for uddannelsens ka-
rakter og indretning og uddannelssesinstitutionen, som søges etableret. Institutionen skal
synliggøres i virksomhedernes søgeprocesser. Omvendt må virksomhederne formulere sine
behov, hvis uddannelserne skal tilpasses regionale behov. I dette kapitel vil baggrunden
for og processen bag etableringen af HG blive beskrevet og analyseret, set i forhold til
integration med det gotlandske erhvervsliv. Kildematerialet til kapitlet baserer sig først og
fremmest til to undersøgelser forud for beslutningen om etablering af en högskoleuddan-
nelse på Gotland, en undersøgelse iværksat af Statens Industriverk, det nuværende Nutek,
som skulle danne baggrund for den svenske regerings handlingsprogram for Gotland
(SIND rapporten)44 samt en undersøgelse om mulighederne for at udbygge det videregå-
ende uddannelsessystem på Gotland og i Blekinge.45 De to undersøgelser danner grundlag
for beslutningen om at etablere en videregående uddannelsesinstitution på Gotland.

                                                       
44 Statens Industriverk, 1985.
45 Utbildningsdepartementet, 1987.
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3.1. Baggrund
Allerede i indledningen til kapitel 2 er hovedkonklusionen fra SIND rapporten citeret. I
citatet redegøres der for den negative beskæftigelsesudvikling på Gotland, som primært
bliver forklaret af:

Det begränsade befolkningsunderlaget och den ensidiga näringslivsstrukturen med låg
kompetensnivå utgör betydande problem för länet. Utan kraftfulla insatser utifrån är
grunden otillräcklig för en positiv näringslivsutveckling.46

Senere i rapporten bliver de gotlandske problemstillinger yderligere diagnosticeret. Som
det fremgik af kapitel 2, er den gotlandske beskæftigelsesgrad på højde med hele landet.
SIND rapporten sætter spørgsmålstegn ved dette og fremhæver, at en stor del af de be-
skæftigede på Gotland er registreret som medhjælpende hustruer eller er sæsonbeskæftige-
de i levnedsmiddelindustrien eller i turisterhvervene. Dermed giver de statistiske oplys-
ninger et misvisende billede af den reelle beskæftigelse. Det gotlandske arbejdsmarked er i
sommermånederne nærmest overophedet, hvor det modsatte gør sig gældende resten af
året. Over halvdelen af tilmeldte job til arbejdsformidlingen er midlertidige. Den gotland-
ske arbejdsløshedsprocent er forholdsvis lav, men har været stærkt stigende op til under-
søgelsestidspunktet. Medtages personer, som deltager i offentlige beskæftigelsesforanstalt-
ninger, er arbejdsløsheden relativ høj på Gotland. Det konstateres samtidigt, at den gen-
nemsnitlige indkomst på Gotland er Sveriges laveste (hvilket også er gældende i 1994)
såvel set som en middelindkomst som ved en sammenligning mellem erhverv.

Som det fremgår af ovenstående korte sammendrag, er diagnosen ifølge Industriverket
alvorlig. Industriverket peger da også på følgerne af den negative situation på Gotland.
Rapporten henviser til, at Gotland i efterkrigstiden har haft den svageste befolkningsud-
vikling i Sverige næst efter Jämtland og peger på, at i 1985 var der flere udflyttere end
indflyttere.

Årsagerne til den alvorlige situation er ifølge rapporten Gotlands isolerede beliggenhed, et
lille arbejdsmarked og erhvervsprofilen.

Rapporten fremhæver at:

• Jordbruget inkl. forædlingsindustri giver beskæftigelse til 40% af arbejdskraften. I intet
andet län i Sverige er jordbruget så dominerende.

 
• Industrien viser ingen tegn på en øgning i beskæftigelsen, en forsat beskæftigelse på

nuværende niveau kræver store indsatser.
 

                                                       
46 Statens Industriverk, 1985.
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• Servicesektoren har været i kraftig vækst, men dette skyldes primært vækst i den of-
fentlige sektor. Nogle få servicevirksomheder har fået fæste i landets mest ekspande-
rende del af servicesektoren, den edb-baserede konsulentvirksomhed. Turisterhvervet
har haft en stagnerende omsætning, i samme periode er kapaciteten blevet øget, hvor-
ved der er opstået en overkapacitet.

Dermed ligger SIND rapportens konklusioner i forlængelse af de karakteristika, som blev
fundet i kapitel 2.

I rapporten karakteriseres den gotlandske industriprofil som bestående af en værksteds-
sektor domineret af Ericsson og en levnedsmiddelsektor. Hver sektor beskæftiger i 1980
ca. 1.000 personer. De få store virksomheder kendetegnes af at hovedkontor, administrati-
on og udviklingsafdelinger er beliggende på fastlandet, hvilket betyder, at antallet af tjene-
stemænd og funktionærer er meget lavt på Gotland. Andelen af forvaltningspersonale er i
1981 ca. 16% på Gotland sammenlignet med ca. 30% i hele landet.47 Det store antal me-
get små fremstillingsvirksomheder er først og fremmest hjemmemarkedsorienterede. Disse
virksomheder virker som service- og underleverandører til de større virksomheder inden-
for fremstilling og byggefagene. Disse virksomheder konkurrerer med hinanden og har
dårlige samarbejdsrelationer og ingen større markedserfaring.

Rapporten fremkommer med en lang række meget konkrete anbefalinger inklusiv budget-
overslag. Hovedlinierne er kort:

• For at fastholde beskæftigelsen, som er afhængig af landbruget, foreslås det at sikre en
råvareproduktion i landbruget på mindst det daværende niveau,48 samt at støtte udvik-
lingen af alternative landbrugsproduktioner.

 
• Til trods for store anstrengelser på at skabe et gunstigt erhvervsklima på Gotland er

industribeskæftigelsen stadig faldende. Derfor foreslås det, at Gotland får høj prioritet i
industridepartementets lokaliseringsråd, samt at der dannes offentlige konsulentydelser
målrettet de mindre gotlandske virksomheder. Bl.a. foreslås en salgschef til lejeordning
i en treårs periode.

 
• Turisme beskæftiger ca. 2.000 årsværk på Gotland, men har været under stagnation.

Derfor foreslås det at arbejde for en sæsonforlængelse gennem at staten investerer i
anlæg bl.a. konferencefaciliteter og svømmehal, forbedring af færgeforbindelsen til
fastlandet, samt forbedring og samordning af markedsføringen af Gotland.

 
• Det lave uddannelsesniveau på Gotland bør imødegås. Dette skal ske via oprettelse af

en regional forskningskomité, som formidler kontakt mellem relevant forskning og
                                                       
47 Statens Industriverk, 1985.
48 Den svenske landbrugspolitiks målsætning var en nedskæring af produktionen i Sverige generelt pga. betydelig

overskudsproduktion.
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länet, dannelse af et udviklingscentrum, som skal huse edb-ressourcer og högskoleud-
dannelser, skabelse af et langsigtet udviklingsprogram f.eks. indenfor alternative dyrk-
ningsformer og via at uddannelses- og forskningsvirksomhed tilføres øen.

Som det fremgår af ovenstående, er det meget konkrete og omfattende anbefalinger, som
Industriverket foreslår, at den svenske regering iværksætter. Politikken, som forslagene
lægger op til, må betragtes som en traditionel udkantspolitik, hvor der satses på at ændre
en ensidig erhvervsstruktur gennem nyetableringer, offentlig vidensformidling og uddan-
nelsestiltag. Derudover lægges der op til, at der tages særlige hensyn til Gotland lovmæs-
sigt. Det er kendetegnende for rapporten, at der kun i meget begrænset omfang henvises til
gotlandske potentialer, som kan styrkes via central støtte. Ligesom det er kendetegnende,
at der ikke nærmere redegøres for, hvordan de regionale uligheder i forhold til gennem-
snitsbetragtninger udgør et problem for Gotland. Som det fremgår, er forslagene vedrø-
rende uddannelser kun et element i en helhed. I det følgende vil uddannelsesovervejelserne
i rapporten blive nærmere gennemgået.

3.2. Argumenter for videregående uddannelsestiltag
I rapporten fremhæves et generelt stigende uddannelsesniveau som et afgørende instru-
ment til at vende udviklingen på Gotland.

Gotland saknar kunskapscentra i form av högre utbildning och forskning. Den
teknologiska nivån i näringslivet är med några undantag låg. Utbildningsnivån på ön är
också relativ låg. Det finns t ex få kvalificerade tekniker och ekonomer inom öns
näringsliv.

Övergångarna från gymnasium till högskola är betydligt lägre än riksgenomsnittet.
Möjligheterna att inom rimligt avstånd ta del av högskoleutbildning har för
gotlänningarna i stort begränsats till vissa decentraliserade kurser.49

Som det fremgår af ovenstående citat, tager rapporten to hensyn i forhold til det lave ud-
dannelsesniveau på Gotland. 1. Lette befolkningens adgang til videregående uddannelser.
2. Øge kompetenceniveauet i det gotlandske erhvervsliv. De to hensyn kan ikke adskilles
på en ø med en isoleret beliggenhed. Et højt kompetenceniveau i erhvervslivet forudsætter
nødvendigvis, at arbejdskraften er til stede. Omvendt, som der er redegjort for i kapitel 1,
behøver en øget adgang til uddannelser ikke betyde et øget kompetenceniveau i erhvervsli-
vet, da det forudsætter, at virksomhederne efterspørger og ansætter den højtuddannede
arbejdskraft. Med andre ord at virksomhedernes søge- og læreprocesser ændres. Kapitel 2
viste netop en stabil erhvervsudvikling, som over en lang tidsperiode har haft omdrej-
ningspunkt omkring erhverv, som traditionelt karakteriseres af et lavt formelt uddannel-
sesniveau. Som en naturlig konsekvens af denne erhvervsstruktur henvises i rapporten
ikke til en efterspørgsel på personer med en videregående uddannelse, som ikke efter-

                                                       
49 Statens Industriverk, 1985.
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kommes. I rapporten konstateres det blot, at uddannelsesniveauet er lavt, og at en øgning
bl.a. via videregående uddannelser er en forudsætning for et dynamisk erhvervsliv.

Teknisk kvalificerad produktion finns inom ett fåtal större företag som t ex Cementa och
Ericsson. Utanför dessa företag är utnyttjandet av modern teknik mycket begränsat.
Kunskapen om och vanan vid kvalificerad teknik som t.ex. ADB är på Gotland generellt
sett liten.

 Högskolan har en avgörande betydelse för möjligheterna att skapa lokal kompetens inom
tekniska och andra för ett livaktigt näringsliv nödvändiga kunskapsområden.50

Siden högskolereformen i slutningen af 1970’erne havde universiteter og andre videregå-
ende læreanstalter udbudt enkeltstående videregående kurser på Gotland, men det havde
på intet tidspunkt været muligt at tage en sammenhængende uddannelse og kurserne blev
oftest søgt af personer, hvis motivation var mere interessebetonet end kompetencebeto-
net.51 I rapporten konstateres det, at Stockholms Högskoleregion arbejder med forslag,
som tilpasset de gotlandske forudsætninger vil styrke de videregående uddannelsestilbud
indenfor økonomi, tekniske fag samt humaniora.

Som følge af dette arbejde var det besluttet at forlægge en 2½ og 3-årig økonomiuddannel-
se og en kulturvidenskabelig uddannelse til Gotland med start i 1986. Derudover ønsker
foretagsekonomisk institutionen ved Stockholms Universitetet at etablere edb-understøttet
distanceundervisning som en forsøgsordning. Denne undervisning målrettes små og mel-
lemstore virksomheder, som først og fremmest savner kundskaber indenfor markedsføring
og anvendelse af edb i virksomheden.

Kulturstudiet skulle først og fremmest baseres på arkæologi og kulturhistorie, et område
hvor der traditionelt har været et forskningsmiljø på Gotland i forbindelse med det velud-
byggede museumsmiljø. Videregående uddannelser i økonomi må anses som en nyskabelse
og med et klart sigte med henblik på styrkelse af det regionale erhvervsliv. Ingeniørud-
dannelser bliver ikke på daværende tidspunkt foreslået. Den svenske gymnasieskole rum-
mer til forskel fra den danske også tekniske erhvervskompetencegivende fag. Således fin-
des der ingen EFG-uddannelser i Sverige, disse uddannelser er en integreret del af gymna-
sieskolen. På gymnasiet i Visby (det eneste på Gotland) eksisterede der dengang et 4-årigt
teknisk52 forløb indenfor el og teleteknik, som ledte til en lille ingeniøruddannelse.
Hvorimod studerende, som ville tage en ingeniøruddannelse indenfor byggetekniske fag,
måtte tage de sidste to år på gymnasier udenfor Gotland. Prioriteringen af el og teleteknik
kan antages at have forbindelse med, at Ericssons kunne aftage en stor del af de studeren-
de med denne baggrund.

                                                       
50 Statens Industriverk, 1985.
51 Interview med planeringsdirektör Christer Granegård, Gotlands Länstyrelse, juni 1996.
52 Efter det tredje studieår kunne de studerende læse videre ved de tekniske högskoler. Det fjerde år var erhvervsret-

tet.
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På baggrund af planer og konkrete tiltag i forbindelse med forlægning af videregående
uddannelsesforløb til Gotland forslår Industriverket, at der oprettes et utvecklingscentrum i
Visby (UCG). Centret skal tilvejebringe lokaler, udrustning og service, der kræves for at
Gotland udgør en attraktiv lokalisering for videregående uddannelser. Fortrinsvis uddan-
nelser gennem regionsstyrelsen for Stockholms högskoleregion, men også andre uddannel-
ser. F.eks. AMU Komvux (voksen efteruddannelse) og andre uddannelsesorganisationer
skal søge at tiltrække uddannelser til Gotland, som kan lokaliseres i UCG. Industriverket
understreger, at UCG skal opleves som en serviceenhed for erhvervslivet med en profil,
som er lige så meget erhvervsindrettet som högskoleindrettet.

Eftersom en stor del av planerad utbildning riktas mot näringslivet måste detta känna
samhörighet med centret för att utbildningsinsatsen skall lyckas. Det är svårt att rekrytera
småföretagare till utbildning och därför är det än viktigare att centret blir accepterat
genom att erbjuda företagen service som de efterfrågar och då i samverkan med
Utvecklingsfonden.53 54

Tilbudet til erhvervslivet er først og fremmest den før omtalte fjernundervisning indenfor
edb og markedsføring, men også rådgivning i forbindelse med anvendelse af edb i virk-
somhederne. Derudover forslås det, at virksomheder, organisationer og myndigheder skal
kunne anvende UCG i forbindelse med kurser og konferencer mv. UCG foreslås opbygget i
flere etaper. I første omgang skal uddannelserne sættes i gang sommeren 1986. Efterføl-
gende i 1987 skal centrets erhvervsprofil udvikles.

Industriverkets forslag kan ses som et forsøg på at koncentrere og integrere indsatserne i
en institution, der danner rammen omkring flere enkeltstående indsatser. Dermed forven-
tes det, at der skabes en synergieffekt imellem projekterne, som vil medvirke til at øge og
ændre erhvervslivets syn på uddannelser og teknik. Som før omtalt henvises der ingen
steder i rapporten til en efterspørgsel fra erhvervslivet på rådgivning eller arbejdskraft med
en videregående uddannelse, men der henvises til regionale myndigheders bestræbelser på
at udbygge uddannelsessystemet. Industriverkets anbefalinger er udtryk for en science-
push opfattelse af videns betydning for erhvervsudvikling, hvor det antages, at tilstedevæ-
relsen af faciliteter og viden i sig selv sætter en udvikling i gang. Vurderes industriverkets
anbefaling på baggrund af en demand-pull opfattelse af innovativ udvikling, kan det ikke
forventes, at realisering af anbefalingerne på kort sigt får en væsentlig betydning for kom-
petenceudviklingen i de kompetencesvage virksomheder. Virksomhederne er stiafhængige
og derfor låst af deres traditionelle søge- og læreprocesser.

De regionale gotlandske myndigheder skal i samarbejde med repræsentanter fra erhvervs-
livet varetage opbygningen af centret. Men indtil regeringen har taget endelig stilling til

                                                       
53 Utvecklingsfonden er den regionale statslige myndighed, som giver statsgaranterede lån til etablering og udvikling

af virksomheder.
54 Statens Industriverk, 1985.
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projektet, varetager industriverket forprojekteringen. Derefter skal Gotlands Länstyrelse
fungere som hovedaktør med en interimbestyrelse sammensat af repræsentanter fra kom-
munen, länstyrelsen, universitetsverdenen og udviklingsfonden for Gotland. Derudover
skal der indgå ressourcepersoner fra erhvervslivet. I løbet af 1987 skal centret overføres til
en egen stiftelse.

Udviklingscentrum Gotland blev etableret i august 1986. Totalinvesteringen i en treårs
periode var omkring SEK ni mio. Den svenske regering bidrog med sammenlagt ca. SEK
6,5 mio. Dertil bidrog Gotlands Länstyrelse og Gotlands kommun og udviklingsfonden
med rest-beløbet.

3.3. Det videre arbejde mod en Högskoleorganisation på
Gotland

Med etableringen af UCG havde Gotland fået forbedret sine muligheder for at tilbyde
videregående uddannelsesforløb regionalt. De fysiske rammer for uddannelserne var tilve-
jebragt og kursusudbudet forbedret og styrket, kombineret med tilbud rettet mod det regio-
nale erhvervsliv. Kurserne blev udbudt gennem universiteter og andre læreanstalter, som
primært var lokaliseret i Stockholmsregionen, og ressourcerne til uddannelserne blev
kontrolleret af Högskolestyrelsen for Stockholmsregionen. Regionalt var der en interesse
for at udbygge uddannelserne og en interesse for at få større indflydelse på udbud og ind-
hold. Samtidigt foreslår den svenske regering, at decentraliseringen af de videregående
uddannelser fortsættes med henblik på at etablere högskoler på Gotland, i Blekinge, i
Fyrstadsområdet (Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan og Lysekil) samt i den sydlige del af
Stockholms Län. På baggrund af disse hensigter nedsatte regeringen et lille udvalg bestå-
ende af Christer Granegård og Gotlands landshøvding Claes Elmstedt. Udvalgets kommis-
sorium var udarbejdelse af handlingsforslag med henblik på oprettelse af en permanent
högskoleorganisation i Blekinge og på Gotland.55 Forslaget blev fortrinsvis udarbejdet af
Christer Granegård den nuværende planeringsdirektör i länet.56 Forslaget, som her vil
blive refereret, kom til at udgøre det egentlige grundlag for etableringen af HG, idet der i
selve lovteksten blot refereres til forslaget.57

I forhold til de initiativer, som var iværksat på baggrund af industriverkets rapport, inde-
bærer Claes Elmstedt og Christer Granegårds forslag flere nyskabelser:

• Det foreslås, at kursusudbudet koncentreres omkring økonomi, ingeniøruddannelser,
kultur og rekreative uddannelser.

 
• Rekrutteringen til uddannelser skal være såvel regional som national.
 
                                                       
55 Utbildningsdepartementet, 1987.
56 Interview med planeringsdirektör Christer Granegård, Gotlands Länstyrelse, juni 1996.
57 Ibid.
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• Det foreslås, at der skabes en högskoleorganisation under länstyrelsen, som indkøber
kurser udbudt af videregående uddannelsesinstitutioner.

 
• Det foreslås, at högskoleorganisationen med tiden skal overgå til at blive en selvstæn-

dig högskole, som indgår på lige fod med andre högskoler i det svenske uddannelsessy-
stem.

Forslagene kan ses som naturlige forlængelser af de initiativer, som blev iværksat på bag-
grund af industriverkets udredning. Det forslås ikke umiddelbart at etablere en selvstændig
högskola, men at skabe en organisation, som styres af länstyrelsen. Christer Granegård
begrunder udredningens forslag således:

Vi besluttede, at lave et forslag, som indebar, at högskolan på Gotland skulle kobles or-
ganisatorisk til länstyrelsen på Gotland, fordi högskoleuddannelsen i Sverige er statslig
virksomhed. Derfor var det også naturligt, at högskolan skulle knyttes til det højeste
statslige organ lokalt, nemlig länstyrelsen, rent organisatorisk…….

Vi foreslog, at Gotland får penge og uddannelsespladser på samme måde som vores uni-
versitet og högskolor, men disse penge anvender vi ikke selv til at opbygge en organisati-
on, vi køber uddannelserne fra andre steder i landet. Det er en god løsning, for det inde-
bærer, at vi ikke behøver at påtage os udviklingsarbejdet og tunge omkostninger. Vi køber
uddannelserne til Gotland, og så er det Stockholms Universitet eller den Tekniske
Högskola i Stockholm eller hvad det nu kan være, som administrerer det hele, som eksa-
minerer og som står som garant for uddannelsernes kvalitet.58 59

Set i forhold til at målsætningen med högskoleorganisationen dels var at udvikle det regi-
onale erhvervsliv og på længere sigt at skabe en selvstændig högskola i traditionel svensk
forstand virker konstruktionen uhensigtsmæssig. Det kan ikke forventes, at länstyrelsen
har kompetence til at opbygge et studie/forskningsmiljø, som må være en forudsætning for
etablering af en selvstændig högskola og i sidste ende for tilvejebringelse af viden, som er
relevant for udvikling af det regionale erhvervsliv. Er målsætningen alene at øge adgan-
gen til et videregående uddannelsestilbud regionalt, kan konstruktionen virke fornuftig set
i forhold til länets befolkningsunderlag. På den ene side kan Gotland drage nytte af de
etablerede institutioners erfaring og kvalitet. På den anden side kan uddannelsestilbudet
tilpasses de gotlandske behov og muligheder i det omfang der udbydes kurser ved de etab-
lerede institutioner, som har relevans for Gotland. Men igen kan der sættes spørgsmåls-
tegn ved länstyrelsens udannelsespolitiske kompetence. En anden væsentlig ulempe er, at
lærestaben ikke er ansat ved HG, men ved institutionen, som udbyder kurset. Derved kan
det frygtes, at HG vil savne lokal forankring, som må anses som en afgørende faktor, hvis
institutionen skal opbygge præferencer til det regionale erhvervsliv, specielt set i forhold
til de små virksomheder. Det kan frygtes, at med denne konstruktion bliver det regional-
                                                       
58 Interviewpersoner i denne rapport talte alle svensk, men er oversat til dansk under udskrift af båndoptagelser.
59 Interview med planeringsdirektör Christer Granegård, Gotlands Länstyrelse, juni 1996.
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politiske styrkeforhold fremfor helhedshensyn, der bliver bestemmende for udviklingen af
HG, hvilket vil favorisere veletablerede virksomheder og institutioner.

I udredningen, som ligger til grund for skabelsen af HG, præciseres og begrundes den
organisatoriske indretning og det fremgår, at under länstyrelsen dannes en högskolekomi-
té, som er ansvarlig for planlægning og ressourcefordeling. Komitéen sammensættes med
repræsentanter fra organisationer og myndigheder, videregående uddannelsesinstitutioner
og studerende. Komitéen skal kortlægge behovet for kurser på Gotland, og købe eller få
tilrettelagt kurser tilpasset de gotlandske behov. Det pædagogiske og administrative ansvar
påhviler udbyderen, som også stiller lærerkræfter til rådighed. Det vil imidlertid være
ønskværdigt, hvis lokale lærerkræfter ansættes i et vist omfang. Der oprettes et mindre
kancelli som står for den praktiske planlægning og uddannelsernes indhold og økonomi.
UCG står for de ydre fysiske rammer, og i praksis skal medarbejderne ansat ved Högskole-
organisationen og UCG fremstå som en stab.60

Högskolan på Gotland er dermed en udbygning af UCG, som set i forhold til det oprinde-
lige forslag får en opprioritering af de uddannelsesrettede målsætninger i forhold til den
direkte erhvervsrettede virksomhed, som stadig lå i rammerne af UCG.

3.4. Udbud og dimensionering
Kursusudbudet tager sit udgangspunkt i kurser, som allerede i et vist omfang blev udbudt
regionalt. Af udredningen fremgår det, at en målsætning med uddannelserne er, at en
større andel af de unge kan blive tilbage på Gotland efter endt uddannelse. Derfor skal det
også tilstræbes, at uddannelserne er sammenhængende forløb, som umiddelbart giver
erhvervskompetence. Der satses derfor både på sammenhængende erhvervskompetencegi-
vende uddannelser og på enkeltstående kurser, som kan sammenstykkes med andre ud-
dannelsesforløb, eller læses i forbindelse med videreuddannelser. Overordnet koncentreres
udbudet omkring fire linier.

Økonomi
Oprettelse af en linie, som i større omfang end det da var gældende, tilpasses behovet i de
små og mellemstore gotlandske virksomheder, som savner erfaring indenfor eksport og
markedsføring. Brug af edb skal være et væsentligt element i uddannelsen. I denne sam-
menhæng vil man kunne gøre brug af UCGs teknologiske ressourcer. Kurset tildeles 24
pladser og er toårigt (80 point), men det skal være muligt at tage dele som enkeltstående
kurser. Der lægges vægt på, at kurset også skal være attraktivt for studerende i andre dele
af landet.

Det foreslås, at der udvikles og oprettes en linie indenfor edb-systemudvikling, program-
mering og projektarbejde. Forslaget begrundes af den lave anvendelse af edb i det gotland-
ske erhvervsliv. Kurset tildeles 24 pladser og er 1½ - 2-årigt.
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Ingeniører
Som det tidligere er beskrevet, kunne der tages en lille ingeniøruddannelse indenfor el og
teleteknik på gymnasiet i Visby. Samtidigt med at HG blev planlagt, var der taget initiativ
til at overføre denne uddannelse til högskoleregi. Derfor foreslås det, at der oprettes to to-
årige ingeniørlinier ved HG. Således at det bliver muligt at tage en mellemingeniøruddan-
nelse indenfor el og teleteknik og maskinteknik. Set i forhold til tidligere betyder dette
ifølge forslaget, at flere unge bliver på Gotland og tilgangen til det regionale erhvervsliv
øges.

Kultur
Det foreslås at forstærke kursusudbudet indenfor det kulturhistoriske område med påbyg-
ningskurser indenfor arkæologi og kunstvidenskab, samt at supplere udbudet med kurser
indenfor etnografi og historie.

Turisme
Turismen beskæftiger et stort antal mennesker på Gotland, samtidigt er udviklingen i
branchen stagnerende. Derfor foreslås det, at der udarbejdes en række enkeltstående kur-
ser, som samlet kan give fordybning indenfor organisation og planlægning, men som også
kan tages som supplerende enkeltkurser eller indgå i efteruddannelsesforløb.

Enkeltstående kurser
Udover kurser ved linierne forslås det, at der oprettes en række enkeltstående kurser, der
først og fremmest er målrettet efteruddannelse og almene uddannelsesformål. Kursusud-
budet skal være fleksibelt og skal tilbydes periodisk i forhold til skiftende behov. Derved
kan kurserne medvirke til at højne den almene kompetence i erhvervslivet, først og frem-
mest indenfor teknik og økonomi.

Det foreslås at kurserne iværksættes gradvist over en treårig periode, således at der i kur-
susåret 1987/88 oprettes 135 helårs studiepladser stigende til 285 i 1989/90.

3.5. Målsætninger
Som det fremgår af organisationsformen og udbudet af kurser, forsøges det i vidt omfang
at skabe en model for de videregående uddannelser på Gotland, som er yderst fleksibel, og
samtidigt tager udgangspunkt i formodede behov i det gotlandske erhvervsliv. Samtidigt
må forslaget til egen organisation på Gotland ses som et udtryk for, at man fra regional
side ønsker kontrol over uddannelser og udbud og dermed sikre tilpasning til regionale
behov. På sigt lægger forslaget op til dannelsen af en fuldt udbygget selvstændig högskola
på linie med andre svenske högskolor. Som tidligere argumenteret må den lokale kontrol
anses som en barriere for skabelse af et högskolemiljø, som kan danne basis for en selv-
stændighedsgørelse.

I industriverkets forslag tager argumentation og målsætninger klart udgangspunkt i er-
hvervsstrukturelle problemstillinger. Først og fremmest et lavt kompetenceniveau i de små
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virksomheder, som fremhæves som en barriere for nye markedsorienteringer og produkt-
udvikling. Christer Granegård og Claes Elmsted følger denne argumentation og henviser
flere gange til SIND rapporten.

Det beskrives, at virksomhedsstrukturen indenfor industrien domineres af få store produk-
tionsvirksomheder med udvikling og forskning placeret i moderselskabet udenfor Gotland.
Efterfølgende konstateres det, at arbejdskraftens uddannelsesniveau er lavt på Gotland,
således refererer rapporten, at kun 15% af tjenestemændene i den gotlandske industri
beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsarbejde mod 28% i hele landet. Dette lave
niveau sættes i yderligere relief set i sammenhæng med, at andelen af tjenestemænd i den
gotlandske industri er det halve af niveauet i hele landet.

Samtidigt har den svaga dragningskraften på civilingenjörer och andra högt utbildade
liksom delvis det ringa intresset för högre utbildning sin grund i näringsstrukturen och
den begränsade arbetsmarknaden med ringa befordringsmöjligheter. Dessa
förutsättningar måste beaktas i det framtida regionala utvecklings- och
omstruktureringsarbetet. För att denna onda cirkel skall kunna brytas och detta arbete
skall kunna ge resultat måste bl a den allvarliga bristen på teknisk och ekonomisk
utbildad arbetskraften hävas. Det är ett problem som Gotland delar med flera andra län.61

Af citatet fremgår det, at det lave kompetenceniveau skyldes en svag rekrutteringskraft
grundet erhvervsstrukturen, en lille interesse for videregående uddannelser og det lille
arbejdsmarked. En forudsætning for at bryde med disse forudsætninger er tilstedeværelse
af kvalificeret arbejdskraft. I udredningen gøres der ikke nærmere rede for, hvordan er-
hvervsstrukturen skal brydes og differenceres.

Det må formodes, at det ligger udenfor de regionalpolitiske muligheder, at få de store
virksomheder til at flytte de videnstunge aktiviteter til Gotland. Derfor må det antages, at
den udvikling der tilstræbes er en styrkelse af kompetenceniveauet i de små virksomheder,
og afledt deraf en nyorientering af virksomhederne mod andre markeder og produktudvik-
ling. Set i en teoretisk sammenhæng kan det ikke forventes, at de små virksomheder selv
ændrer deres udviklingsbaner, med mindre de bliver udsat for markedskrav. F.eks. at de
bliver udsat for en stigende konkurrence på hjemmemarkedet. Men som det fremgår af
citatet, skyldes det lave uddannelsesniveau en lille efterspørgsel på højtuddannet arbejds-
kraft. Dette behøver ikke at betyde, at de gotlandske virksomheder ikke er underlagt for-
andrede markedskrav, men kan ses som et udtryk for, at virksomhedernes søgeprocesser
ikke går i retning af ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Set i denne synsvinkel er det
et åbent spørgsmål, om tilstedeværelse af højtuddannet arbejdskraft i sig selv kan have en
udviklende effekt. Denne problemstilling tages der ikke stilling til. Det betones, at
högskolan skal etableres i UCGs lokaler i samvirke med forskning og andre uddannelses-
tiltag. Derudover bemærkes det, at den direkte forbindelse, som UCG har med Ericsson og
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Gutedata, giver gode muligheder for at tilpasse högskoleuddannelserne til industriens
behov. Målsætningen med HG var imidlertid at styrke de små virksomheder. Ericsson og
Gutedata er eksempler på virksomheder, som kan formulere erhvervsstrategier og er der-
med samarbejdspartnere, der er nemme at kommunikere med. Dermed behøver deres be-
hov ikke at afspejle behov i små virksomheder, som er den egentlige målgruppe og årsag
til det lave kompetenceniveau. Problemstillingen uddybes senere.

Kraftfulla åtgärder bör sättas in för att förändra näringsstrukturen. Dessa måste ta sikte
på dels att öka inslaget av marknadsföring samt forskning och utveckling vid de befintliga
större företagen, dels förstärka de små och mellanstora företagens konkurrensmöjligheter.
En förutsättning för att kunna åstadkomma sådana förändringar är, utöver åtgärder för
tekninkspridning samt forsknings- och utvecklingsinsatser, en god tillgång till
välkvalificerad arbetskraft. Denna bör i första hand tillskapas inom de tekniska och
ekonomiska områdena.62

Argumentationen bygger på en Science-push opfattelse, hvor tilstedeværelsen af viden og
forskning af sig selv skaber udvikling. Problemet på Gotland var imidlertid, at virksomhe-
derne ikke pr. tradition efterspurgte viden og at antallet af nyetableringer var lavt. Derfor
kan der ikke forventes en markant udvikling på kort sigt. På langt sigt kan det dog for-
ventes, at etableringen og udbygning af uddannelsesudbudet betyder en forbedring af for-
udsætningerne for nyetableringer og dermed på sigt medvirke til en ændret erhvervs-
struktur.

Etableringen af HG begrundes dog også af almene uddannelsesmålsætninger, der går ud
over de rent erhvervspolitiske. Således konstateres det i udredningen, at gymnasieskolen er
veludbygget med forholdsvis flere studiepladser end flertallet af län i Sverige. Dermed er
rekrutteringsgrundlaget godt for en högskola, hvilket også understreges af aldersfordelin-
gen, som fremgår af figur 7 i kapitel 2, der viser aldersfordelingen i Sverige og på Got-
land. Af figuren fremgår det, at de yngre årgange er velrepræsenteret på Gotland.

Högskolan blev i 1987 etableret stort set som forslået af Christer Granegård og Claes Elm-
sted. Dvs. at der fra læseåret 1987/88 blev tilbudt högskolekurser primært koncentreret
omkring kultur-, økonomi- og ingeniørlinier. Organisatorisk fulgte ministeriet også ud-
redningens forslag. Dvs. at HG hørte under länstyrelsen i Gotlands län, og at der fra læse-
året 1988/89 under länstyrelsen blev nedsat en högskolestyrelse, sammensat af regionale
myndigheder og organisationer samt repræsentanter fra den akademiske verden. Til den
daglige drift blev der oprettet et lille kancelli med fire ansatte. Der blev med andre ord
ikke som en del af organisationen etableret et akademisk miljø. Tværtimod blev det aka-
demiske ansvar lagt udenfor organisationen:
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Styrelsen “upphandlar” all utbildning från ett eller flera universitet/högskolor inom eller
utom landets gränser. Dessa har det pedagogiska ansvaret för utbildningarna och
rekryterar också de nödvändiga lärarkrafterna. På samma sätt som styrelsen upphandlar
utbildning från olika högskoleenheter upphandlar den administrativa tjänster från Cobalt
Trade Relations AB (tidigare UCG).63

Med denne organisation er ansvaret for opbygning af et högskolemiljø i sidste ende pålagt
länstyrelsen, som ikke kan forventes at have den fornødne kompetence.

Högskolestyrelsen udarbejder følgende målsætninger for Högskolan på Gotland:

• Högskolan på Gotland skall hålla en sådan kvalitet att den lockar såväl studerande
som kvalificerade lärarkrafter från det Gotland och övriga delar av Sverige.

 
• Högskolan skall ta tillvara Gotlands fördelar som studiemiljö och utveckla

möjligheterna till samverkan med andra verksamheter i det omgivande samhället.
 
• Verksamheten skall stödja initiativ till internationella kontakter och verka för att

forskning och utvecklingsarbete förläggs till Gotland
 
• Utbildningsutbudet skall präglas av en avvägd blandning av grundutbildning samt

fort- och vidareutbildning. Utbudet skall tillfredsställa de regionalpolitiska kraven på
kompetensuppbyggnad och stöd till lokala verksamheter men också tillfredsställa
människors behov av bildning inom humaniora och konstnärliga ämnen.64

Som det fremgår af dette kapitel, er högskoleorganisationen på Gotland i sit udgangspunkt
etableret med en væsentlig vægt på erhvervspolitiske målsætninger, men også almene
uddannelseshensyn vægtes. Som det fremgår af ovenstående målsætninger, er ambitioner-
ne i løbet af processen blevet mere ambitiøse. Fra en målsætning om et organiseret udbud
af videregående uddannelser i snæver tilknytning til erhvervsrådgivning, til dannelsen af
en egentlig regionalt styret högskoleorganisation, som kan sammenlignes med andre
högskolor i Sverige.

De tre første punkter i målsætningerne kan henføres til bestræbelserne på at danne en
regional högskola, som ikke kun ses som et regionalpolitisk værktøj, men har sin beretti-
gelse på grund af sin kvalitet og volumen. Målsætningerne kan ses som en erkendelse af,
at Gotland med sit begrænsede befolkningsunderlag ikke giver eksistensberettigelse for en
selvstændig högskola, med mindre den rekrutterer en stor del af de studerende fra det
øvrige Sverige. Samtidigt ses HG som løftestang for at tiltrække relevant forskning til
Gotland.
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Som det fremgår, vejer de regionalpolitiske mål stadig højt. Spørgsmålet er, om en regio-
nalt styret högskoleorganisation på en og samme tid kan opfylde de akademiske målsæt-
ninger og opnå de regionalpolitiske mål?

3.6. Opsamling
Etableringen af HG på Gotland må ses som en proces, der tager udgangspunkt i en natio-
nal strategi, som ser en decentralisering af det videregående uddannelsessystem som en
væsentlig forudsætning for lige udvikling i alle dele af Sverige. Gotlands begrænsede
befolkningsunderlag betød imidlertid, at der ikke blev etableret en högskola her, samtidigt
med at der blev lokaliseret högskolor i andre udkantsregioner. Erhvervs- og befolknings-
udviklingen og Industriverkets foreslåede handlingstrategier gav mulighed for at styrke
uddannelsestilbudet på Gotland. Målsætningen var klart at styrke erhvervsudviklingen på
Gotland, hvilket blev afspejlet af at högskoleuddannelserne fysisk skulle lokaliseres i et
regionalt udviklingscentrum i samvirke med andre erhvervsrettede initiativer. Regionalt og
nationalt er der herefter en forsat vilje til at styrke det videregående uddannelsestilbud,
hvilket skaber grundlag for oprettelse af en högskoleorganisation, som under länstyrelsens
kontrol indkøber uddannelser tilpasset gotlandske behov. Hvor der i Industriverkets rap-
port tages udgangspunkt i en udvikling af de små virksomheder, tages der i den regionale
udredning også udgangspunkt de i større, og her specielt Ericssons behov. Grundlæggende
må det dog konstateres, at etableringen af HG og de rammer, som HG indgår i, tager ud-
gangspunkt i en science-push opfattelse, og som en logisk konsekvens heraf er der ikke
gjort overvejelser om, hvordan virksomhederenes søge- og læreprocesser ændres imod
anvendelse af højtuddannet arbejdskraft og forskningsbaseret viden.

 På baggrund af de to udredninger kan følgende målsætninger for HG identificeres:

• En øgning af det almene kompetenceniveau gennem en forbedring af overgangsfre-
kvensen mellem gymnasium og högskola.

 
• At udvikle den eksisterende erhvervsstruktur imod et højere kompetenceniveau gen-

nem tilstedeværelse af kvalificeret arbejdskraft, fritstående kurser som tilbud om efter-
uddannelse samt ved at skabe gode forudsætninger for nyetableringer.

 
• At HG skal rekruttere nationalt.
 
• På sigt skabe en selvstændig högskola på Gotland.

De fire målsætninger kan supplere hinanden og en opfyldning af alle målsætninger må
anses som en forudsætning for den største regionale effekt, men også indeholde en indre
konflikt mellem f.eks. målsætningen om en egen högskola og det regionale hensyn. Hvor
stræben efter en egen högskola kan betyde, at de regionale hensyn må nedprioriteres. En
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konflikt, som skærpes af de organisatoriske rammer, hvor HG er underlagt länstyrelsen,
som ikke kan forventes at have den fornødne kompetence, der kræves for opbygning af et
högskolemiljø. Denne kompetence indehaves af det akademiske miljø, som ikke er tildelt
et ansvar for organisationen som helhed, men kun er ansvarlig for de enkelt kurser, de
udbyder regionalt. Med denne store regionale indflydelse kan det samtidig forventes, at
HGs udvikling i høj grad vil afspejle den regionalpolitiske scene, hvorved stærke aktører,
de større virksomheder og institutioner, får indflydelse på bekostning af mindre velorgani-
serede interesser f.eks. de mindre virksomheder.
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4. Högskolans udvikling

HG har siden etableringen undergået en kraftig udvikling. Ved en umiddelbar betragtning
har udviklingen først og fremmest haft en kvantitativ karakter. Elevtallet har, som det
fremgik af figur 12 i kapitel 3, været markant stigende. HG flyttede i 1995 ind i en gen-
nemrestaureret gammel industribygning på havnefronten tæt ved Almedalen i Visbys
middelalderbykerne. De udbudte kursers varighed er blevet forlænget og til en vis grad
differentieret. Kernen i de udbudte kurser har været økonomi-, ingeniør- og kulturlinier og
er dermed uforandret siden HGs etablering. I denne sammenhæng vil der ikke blive rede-
gjort for baggrunden for alle aktivitetsudvidelser. Fokus vil derimod ligge på udviklingen i
målsætningerne og baggrunden for disse forandringer, herunder vil fokus specielt blive
rettet mod erhvervslivets indflydelse på udviklingen. Kapitlet er først og fremmest baseret
på rapporten En Ny Högskola, som blev udarbejdet af en regional arbejdsgruppe nedsat af
den regionale bestyrelse for HG i 1993, og en udredning udarbejdet af Dan Isacsson på
foranledning af Högskoleverket i 1995.65 Hvor den regionale komitées arbejde har karakter
af udformning af mål og strategier for HG, dannede Dan Isacssons udredning beslutnings-
grundlag centralt i högskoleverkets for Högskolan på Gotlands fremtidige indretning og
udvikling.

Baggrunden for rapporten En Ny Högskola er, at regeringen i Sverige i 1993 vedtog en ny
studieorganisation, der medførte, at de enkelte högskolor blev tilført en større autonomi,
men samtidigt skulle tildeles ressourcer i forhold til kvalitet og kvantitet. Reelt medførte
det en konkurrence mellem högskolerne om studentertilgangen. Udvalget blev som nævnt
nedsat af högskolestyrelsen og blev sammensat som følger:

Seks medlemmer med tilknytning til HG. Kancellischefen, de ansvarlige lærere for de tre
linier, en student og et medlem af högskolestyrelsen.

• 1 medlem fra Cobalt Trade Relations AB det tidligere UCG
 
• 3 medlemmer fra länstyrelsen, herunder Christer Granegård
 
• 1 medlem fra Gotlands kommun
 
• 1 medlem fra Lövsta landsbygdcentrum
 
• 1 medlem fra Ericssonkoncernen.

Som det fremgår, var arbejdsgruppen altovervejende domineret af initiativtagere til HG og
personer, som var direkte involveret i den daglige drift. Erhvervslivet var kun direkte
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repræsenteret af en repræsentant, og denne kom fra den altdominerende private arbejds-
plads Ericsson. Set i sammenhæng med at udvikling af de små virksomheder var en væ-
sentlig målsætning med HG, må det konstateres, at disse ikke var repræsenteret. Imidlertid
indgik der fire høringer i udredningsarbejdet. Til disse høringer var alle interessehavere
inviteret, herunder erhvervslivet med turisme. Det fremgår af rapporten ikke præcist,
hvem der mødte frem til disse høringer. Det konstateres blot, at til hver høring fremmødte
25 - 40 personer. Heraf var næsten halvdelen personer, som repræsenterede länstyrelsen
eller HG. Der mødte kun en person, der repræsenterede turismen.66 Arbejdsgruppens
sammensætning og fremmødet til høringerne illustrerer, at det er vanskeligt at få de små
virksomheder i tale, hvorimod den store multinationale virksomhed naturligt bliver hørt i
forbindelse med udarbejdelse af strategi og målsætninger. En illustration af at de små
virksomheders søge- og læreprocesser ikke er rettet mod højtuddannet arbejdskraft og
forskningsbaseret viden, men måske samtidigt en illustration af at HG, til trods for mål-
sætningen om at medvirke til udvikling af de små kompetencesvage gotlandske virksom-
heder, endnu ikke havde noget at tilbyde disse virksomheder, eller tilbudet ikke var syn-
liggjort i forhold til disse virksomheder. Konsekvensen af arbejdsgruppens sammensæt-
ning og fremmødet til høringerne er, at det i høj grad er organisationer, myndigheder,
herunder specielt länstyrelsen, samt ansatte ved HG, som får indflydelse på HGs indret-
ning.

Af rapporten fremgår det, at der til høringerne blev fremsat mange forskellige forslag til
den fremtidige profilering og kursusudbud. Lige fra en profilering der udelukkende base-
res på den gotlandske kultur til konkrete forslag med klare erhvervsrettede målsætninger,
f.eks. chefkurser, levnedsmiddelteknik, turismerelaterede sprogkurser. Som grundlag til en
fremtidig profilering, frembragte høringerne så forskelligartede forslag, at arbejdsgruppen
stort set selv kunne vælge, hvilken strategi de ville anbefale högskolestyrelsen for fremti-
den.

Udover høringerne bygger arbejdsgruppens forslag på en analyse af HGs daværende akti-
vitet og af HGs rammebetingelser, regionalt og internationalt. Analysen fremhæver, at der
kan forventes en forsat mindre beskæftigelse i landbruget og den offentlige forvaltning.
Der henvises til det lave uddannelsesniveau, og at Gotland har det laveste bruttonational-
produkt pr. capita i landet, uanset om overførelsesindkomster indregnes. Det konkluderes,
at den regionale situation betyder, at Gotland i højere grad end noget andet län behøver
udbygning af högskolevirksomheden.

Internationalt konstateres det, at udviklingen i Østeuropa og Gotlands historiske forudsæt-
ninger og geografiske placering taler for en profilering på baggrund af kvalitet, beliggen-
hed, studiemiljø, og fagligt på Østersøregionen og kultur. Den faglige profilering må ikke
ske på bekostning af de mere generelle linier. Derfor foreslås det, at profileringen først og
fremmest skabes gennem supplerende kurser til de eksisterende linier og gennem eksa-
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mensarbejde, ekskursioner og praktikforløb og ikke mindst gennem oprettelse af sommer-
kurser.
Der argumenteres på denne baggrund for en udbygning og profilering af högskolevirk-
somheden på Gotland med bibeholdelse af den nuværende organisation, men at regeringen
udarbejder en særskilt forordning for högskolevirksomheden på Gotland, og at samarbej-
det med Cobalt (UCG) ophører, således at HG udelt har hele ansvaret for administrationen
af aktiviteter tilknyttet HG.

Set samlet kan det konstateres, at rapporten lægger op til målsætninger, som styrker HGs
position som undervisningsinstitution, på baggrund af argumenter der i væsentlig grad
bygger på den gotlandske erhvervsstruktur og deraf følgende kompetencestruktur. Samti-
digt lægges der dog op til at afbryde den formelle forbindelsen til UCG, som i udgangs-
punktet for oprettelsen af HG var garant for HGs tætte kontakt til det gotlandske erhvervs-
liv. Det hedder dog i rapporten at: Ett fortsatt och utvidgat samarbete bör eftersträvas
mellan högskolan och Cobalt för att dra nytta av resp verksamhets kompetens. Formule-
ringen har karakter af en hensigtserklæring. Der kan være mange årsager til, at samarbej-
det ophører. I rapporten nævnes det, at Cobalt drives på baggrund af en virksomhedsidé. I
denne sammenhæng må det konstateres, at samarbejdet blev ophævet i 1994. Kontakten
og samarbejdet med det regionale erhvervsliv herefter påhviler HG alene.

Organiseringen af HG er som tidligere beskrevet fremhævet som garant for fleksibilitet.
Det må konstateres, at fleksibiliteten ikke ved denne lejlighed bliver anvendt til at iværk-
sætte banebrydende aktiviteter. HG forsætter grundlæggende kursen med fast tilknytning
til de samme udbydende undervisningsinstitutioner, som var gældende ved etablering.
Årsagen kan søges i, at de hidtidige aktiviteter har været succesfulde, men må i lige så høj
grad søges i, at den valgte organisering betyder, at de ansvarlige for HG, högskolestyrelsen
og länstyrelsen ikke har faglige kompetencer, som er en forudsætning for at iværksætte
banebrydende aktiviteter. Høringerne kunne danne grundlag for nye aktiviteter, men HG
er bundet kompetencemæssigt af de allerede indgåede institutionelle samarbejder.

I forhold til den konkrete udvikling af HG foreslås det bl.a:

• At HG starter et sommeruniversitet.
 
• At økonomuddannelsen udbygges med yderligere overbygningsuddannelser inden for

Østersøområdet, økonomi i små virksomheder, samt økonomi og miljø.
 
• At ingeniøruddannelsen forlænges til et treårigt studie.
 
• At den kulturvidenskabelige uddannelse udvides og leder frem til en magistereksamen.
 
I den efterfølgende periode er sommeruniversitetet iværksat med en meget stor søgning,
ingeniøruddannelsen og kulturuddannelserne forlænget og udbygget. Økonomlinien har
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fået en Østersøprofil gennem et overbygningskursus, mens miljø og økonomi i små virk-
somheder endnu ikke er iværksat.

4.1. Udbudte kurser
I læseåret 1996/97 er følgende kurser udbudt:

Tabel 6. Økonomi, Stockholms Universitet
Fag Sigte Pladser Point
Økonomi med informationstek-
nologisk indretning

Økonom i økonomiafdeling med salg, markedsfø-
ring, organisation og personaleadministration

60 160

Magisteruddannelse i økonomi
Baltic Sea Management

Økonom i virksomheder og institutioner, som
arbejder med handel i Østersøregionen

40 121 - 160

Magisteruddannelse i økonomi
Baltic Sea Management

Økonom i virksomheder og institutioner som
arbejder med handel i Østersøregionen

? 81 - 160

Informationsteknologi med
økonomi (Efteruddannelse NT-
SVUX)

Anvendelse og design af informationsteknologi i
komplekse organisationer

Ikke fastlagt 120

Kilde: Högskoleutbildning på Gotland, 1996.

Økonomiuddannelsen bygger på det oprindelige toårige forløb med en overbygningsud-
dannelse indeholdende specialiseringer indenfor informationsteknologi eller Østersøområ-
det. I forhold til anbefalingerne i En Ny Högskola træder Østersøprofilen frem, hvorimod
tilpasning til miljø og små virksomheder ikke kan aflæses i kursusplanen. De to uddannel-
ser med titlen Baltic Sea Management er identiske de to sidste læseår. Det første læseår i
81 - 160 point kurset er forberedende til overbygningen (engelskkursus, Østersøhistorie
mv.). Kurset Informationsteknologi med økonomi er et såkaldt NT-SVUX kursus, det vil
sige, at de studerende skal være mellem 28 og 48 år og bliver tildelt uddannelsesstøtte via
dagpengesystemet. Uddannelsen er altså at betragte som et tilbud om efteruddannelse.
Uddannelsen søges primært af gotlændinge, og må betragtes som et tilbud, hvis sigte pri-
mært er regional kompetenceudvikling. Jobmulighederne efter endt uddannelse må formo-
des fortrinsvis at findes i større virksomheder og organisationer eller i konsulentvirksom-
hed indenfor erhvervsservice.
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Tabel 7. Arkæologi, Stockholms Universitet
Fag Sigte Pladser Point
Grundkursus i arkæologi Indføring i fagets elementære metoder 50 40

Overbygningskursus i arkæologi med
henblik på kandidateksamen

Kan indgå som hovedemne i en kandi-
dat/magistereksamen

? 41 - 60

Fordybningskursus i arkæologi med
henblik på magistereksamen

Kan indgå som hovedemne i en magister-
eksamen

? 61 - 80

Kultur og samfund 1 At opnå indsigt i at identificere, illustrere,
markedsføre, tage vare på og drive
kulturhistoriske seværdigheder

30 20

Kultur og samfund 2 Fortsættelse af 1 med teoretisk fordybelse
samt praktikforløb.

? 21- 40

Almen nordisk kunsthistorie Grundlæggende kundskaber i analyse af
historiske forløb og kulturens samspil
med samfundsudviklingen

40 40

Bygningsrestaurering og kulturpleje 1
Efteruddannelse primært rettet mod
arkitekter,  museumsfolk og praktikere

Give tværfaglig viden om årsager til
nedbrydning af historiske bygninger og
monumenter og restaurering af disse

30 20

Bygningsrestaurering og kulturpleje 2 Give praktik indenfor restaurering og
dokumentation, praktik foregår på Got-
land

30 21 - 40

Kilde: Högskoleutbildning på Gotland, 1996.

Kurserne udbudt indenfor dette fagområde er ikke, som det er gældende for ingeniør- og
økonomuddannelserne, samlede linieforløb, men består af en række kurser, som via kom-
binationer kan føre frem til kandidat/magistereksamen. Emnemæssigt er kulturuddannel-
serne koncentreret omkring arkæologi og bygningsbevaring, områder hvor Gotland har
særdeles gode forudsætninger pga. de mange historiske levn og et veludbygget museums-
miljø. I forhold til en regional tilpasning fremgår det i øvrigt, at kurserne i bygningsbeva-
ring primært henvender sig til fagfolk, der allerede arbejder indenfor området.



70

Tabel 8. Ingeniør, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Fag Sigte Pladser Point
Datateknik Dataingeniøruddannelse med henblik

på varetagelse af udvikling og drift af
datasystemer

20 + 5 efteruddannelses-
pladser NT-SVUX

120

Elektronik Elektronikingeniør med særlig vægt
på teleteknisk produktionsudvikling

20 + 5 efteruddannelses-
pladser NT-SVUX

120

Maskinteknik Maskiningeniør med særlig vægt på
produktionsudvikling og procesteknik

20 + 5 efteruddannelses-
pladser NT-SVUX

120

Teknisk basisår Kvalificerer og garanterer optagelse
på KTH ingeniøruddannelserne i
Stockholm eller Visby

30 + 5 efteruddannelses-
pladser NT-SVUX

Kilde: Högskoleutbildning på Gotland, 1996.

De tre ingeniørlinier læses sammen de to første år, hvorefter de studerende specialiserer
sig i det tredje år. Ingeniørudannelserne bygger dermed i substansen på de oprindelige
ingeniøruddannelser. Set i forhold til en tilpasning til den gotlandske erhvervsstruktur må
det formodes, at ingeniøruddannelserne først og fremmest er rettet mod de større virksom-
heder, herunder må det formodes at Datateknik og Elektronik har betydning for Ericssons
produktionsenhed i Visby. Det skal bemærkes, at der på alle kurser er reserveret 5 NT-
SVUX pladser.

Udover ovenstående kurser udbydes:

• Engelskkurser op til 40 point
 
• EU ret, 11 - 20 point
 
• Juridisk oversigtskursus, 10 point
 
• Naturvidenskabelig basisår
 
• Sygeplejerskeuddannelse som fjernundervisning, 120 point
 
• Oplevelse og kundskab, 20 point.

HG har i den forløbne periode siden etableringen undergået en indholdsmæssig udvikling.
Spørgsmålet er, om denne udvikling kan ses som et udtryk for en regional tilpasning? Fra
etableringen har uddannelsestilbudet været koncentreret om de samme tre linier: teknik,
økonomi og kultur, hvor teknik og kultur kan ses som et udtryk for uddannelser, der byg-
ger på områder, hvor der fra starten er klare gotlandske interesser. Ericsson må forventes
at have stor interesse i ingeniører med vægt på elektronik og datakendskab, og kulturlivet
må forventes at kunne drage direkte nytte af kulturuddannelserne, dels gennem samarbej-
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de, dels gennem ansættelse af studerende i museumsmiljøet, men også i offentlige myn-
digheder, som forvalter den gotlandske kulturarv.

Derimod kan der ikke argumenters for, at økonomiuddannelserne fra starten er tilpasset
det gotlandske erhvervsliv. Indtrykket på baggrund af kursusbeskrivelsen af økonomiud-
dannelserne er, at de først og fremmest er rettet mod ansættelse i større virksomheder og
organisationer. Den gotlandske erhvervsstruktur er karakteriseret af mange små virksom-
heder. I den forløbne 10-års periode siden oprettelsen, er der, som det fremgår, sket en
udvikling, men grundstrukturen er bibeholdt og det er de samme undervisningsinstitutio-
ner, som udbyder kurserne.

Udviklingen består først og fremmest i at uddannelsernes varighed og specialisering, men
også den regionale forankring, har undergået forandring. Hvor HG ved etablering rekrut-
terede en stor andel af de studerende regionalt, er mange studerende i dag rekrutteret nati-
onalt. Således er langt over halvdelen af de studerende på økonomi- og kulturlinierne
rekrutteret nationalt, hvorimod regionalt rekrutteret studerende er dominerende på ingeni-
ørstudierne og øvrige kurser. Dermed er HG i stadig større grad i direkte konkurrence med
andre videregående uddannelsesinstitutioner og er i dag i mindre grad, end det var gæl-
dende ved etablering, afhængig af regional rekruttering.

En national forankring styrker HGs udviklingsmuligheder og berettigelse, hvis forankrin-
gen bygger på kvaliteter ved HG. Lars Lund har via en spørgeskemaundersøgelse under-
søgt første- og andenårs studerendes motiver for at læse ved HG, og belyser dermed bag-
grunden for den nationale forankring.67 Lars Lund konkluderer, at adgangsbegrænsning
ved uddannelsesinstitutioner på fastlandet er en væsentlig begrundelse for at læse økonomi
og arkæologi på Gotland. Samtidigt fremhæves endogene faktorer. Det historiske miljø
har betydning for arkæologistuderende, jobmulighed har betydning for ingeniørstuderen-
de. Endelig fremhæves det, at en stor andel af de regionalt rekrutterede studerende er
ældre NT-SVUX studerende, og at det må forventes, at i takt med at uddannelsesbehov for
denne gruppe dækkes regionalt, vil søgningen fra denne gruppe være faldende. En kon-
klusion, der kan betvivles, set i lyset af de stadig stigende uddannelsesbehov. Konklusio-
nen, der kan drages på baggrund af undersøgelsen, er, at HGs ekspansive udvikling og
stigende nationale forankring af økonom- og arkæologistudiet i høj grad forklares på bag-
grund af studiernes attraktivitet, men at denne attraktivitet for økonomstudiet først og
fremmest sikres af den udbydende institution Stockholms Universitets prestige. Samme
argumentation gør sig måske gældende for arkæologistudiet, men det må konstateres, at
Gotland i sig selv for disse studerende må udgøre en attraktion.

Udviklingen af HG må på denne baggrund primært ses som en kvantitativ udvikling af
uddannelsernes forløb og varighed, med målsætningen, at skabe en uddannelsesinstitution,
som er på højde med andre uddannelsesinstitutioner. Samtidigt søges det at skabe en pro-

                                                       
67 Lund, Lars, 1997.



72

filering, der adskiller HG fra det øvrige uddannelsessystem. Profileringen tager kun i ringe
grad afsæt i en regional forankring, men er derimod en logisk udbygning af de allerede
etablerede kurser. Den valgte organisationsmodel for HG får her sit udtryk. På grund af
fraværet af selvstændig ledelse og samlende akademisk miljø ved HG, er det ikke muligt at
danne en selvstændig profil med en regional forankring. Udviklingen tager udgangspunkt
i de udbydende institutioners kompetencer og interesser. Som en logisk konsekvens kan
der ikke spores en regional tilpasning af det faglige indhold, en tilpasning, som kunne
tage udgangspunkt i den gotlandske erhvervsprofil, med stor vægt på små virksomheder
indenfor bl.a. levnedsmiddelfremstilling og turisme.

4.2. Bestræbelser mod dannelsen af en selvstændig hög-
skola

Set i forhold til målsætningerne ved etableringen af Högskolan på Gotland må det konsta-
teres, at det i stadig højere grad er rene institutionelle uddannelsesmålsætninger, som er
styrende fremfor direkte erhvervsrettede målsætninger. Denne glidning understreges også
af Dan Isaksons undersøgelse af HGs aktivitet, som skulle danne beslutningsgrundlag
centralt i högskoleverket for HGs fremtidige indretning og udvikling.

Dan Isacsons væsentligste konklusioner er, at den specielle organisation af HG har bety-
det, at HG ikke reelt er en högskola, men derimod er en allokering af uddannelsesressour-
cer organiseret af länstyrelsen og fra 1994 et lille ad hoc kancelli. Organisationen får iføl-
ge Isacson følgende konsekvenser:

• HG har ikke taget del i den ekspansion, som øvrige regionale högskolor har gennem-
gået på baggrund af 1993-reformen. Isacson sammenligner med högskolerne i Blekin-
ge og i Fyrstadskredsen (Udevalla, Trollhätan, Vänersborg, Lysekil).

 
• HG indgår ikke i det svenske högskolenetværk. Ligesom at HG ikke kan indgå i inter-

nationale netværk.
 
• HG har på grund af manglende udviklingsressourcer ikke tilpasset kursusudbudet til

den specielle gotlandske erhvervsprofil.
 
• HG er ikke til fulde blevet agent for länets regionaløkonomiske udviklingsstræben.

Isacson foreslår på denne baggrund, at HGs organisationsform ændres således, at HG skal
ekspandere og bliver en selvstændig högskola, enten som en netværkshögskola, eller en
helt selvstændig högskola. Derved bliver det muligt, at HG tager del i forskningsressor-
cerne, samt at udvikle kursustilbudet til den gotlandske profil. Isacsons tilslutter sig, at HG
profilerer sig på Østersøregionen og kultur, men mener, at denne profil kan udbygges
med:
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En tydligare profilering och ett utbildningsutbud som i högre grad än nu tar fasta på de
särskilda karakteristikor som präglar Gotland, tex småföretagande, kommunikation (både
transportfrågor, språk och IT), kultur och humaniora.68

Isacson anser den nuværende organisationsmodel som en barriere for HGs regionale til-
pasning, og dermed HGs medvirken til en udvikling af erhvervsstrukturen. Isacson er med
andre ord kritisk overfor den nuværende organisationsform, men ser organisationsformen
som en forudsætning for, at der overhovedet blev etableret organiseret högskolevirksom-
hed på Gotland. Og at dette lykkedes, tilskriver Isacson en ressourceperson med ekspertvi-
den i länstyrelsen.69 Ud af sammenhængen fremgår det, at det er Christer Granegård,
Isacsson hentyder til.

Man kan betvivle om det, der regionalt bliver kaldt Högskolan på Gotland, i Isacsons øjne
kan karakteriseres som en högskola:

Det sätt på vilket utbildningarna bjuds - organisation, former, pedagogik - kan beskrivas
som ett kontinuum med olika grad av resursetablering på ön. Organisation, distribution
för de olika samarbetsparterna växlar enligt principen om mångfald och variation. Målet
att förbättra utbildningsmöjligheterna på ön har alltså nåtts med olika medel.70

Isacsons pointe at HG ikke er en högskola, men et kontinuum af forskellige ressourcer,
stemmer overens med virkeligheden, men at samarbejdspartnerne veksler ud fra princippet
om mangfoldighed og variation kan der sættes spørgsmålstegn ved. Kernen i kursusudbu-
det og samarbejdspartnere har været meget konsistent og må ses som en konsekvens af
organisationsformen, hvor den ansvarshavende myndighed savner erfaring og kompetence
mht. skabelse af et högskolemiljø. Isacson er inde på samme linie og fremfører, at kancel-
liet ikke kan karakteriseres som en högskoleforvaltning i traditionel forstand, men er en ad
hoc skabelse, hvor udbygningen af tjenester er sket efter akutte behov. Bl.a. med personale
fra länstyrelsen. Ydermere fremførers det, at ledelsesansvaret ikke er klart placeret, men
delt mellem uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelserne på Gotland, Gotlands
Kommun og länstyrelsen.

Set i forhold til tidligere undersøgelser og udredninger, som er blevet refereret i denne
rapport, er karakteristikken stærkt afvigende. Organisationen er hidtil blevet fremhævet
som garant og forudsætning for at HG var fleksibel og dermed kunne tilpasses regionale
forudsætninger, samtidigt med at kvaliteten blev sikret. Følges Isacsons anbefalinger, er
målsætningen klart, at skabe en högskola i traditionel svensk forstand, kun derved bliver
det muligt for HG at få den tiltænkte funktion regionalpolitisk.
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Dan Isacsons undersøgelse af HG gav grundlag for, at den svenske regering i 1996 beslut-
tede, at HG skulle være en selvstændig organisation fra 1997, og at HG i den kommende
treårs periode skulle fordoble antallet af helårsstuderende fra ca. 700 til 1.300 i år 2000.

Dan Isacsons undersøgelse blev iværksat på baggrund af at: Ansvariga på Gotland har
aktualiserat en omprövning av nuvarande organisationsform och betonat Gotlands nya
strategiska ställning i Östersjöregionen.71

Initiativet til Dan Isacsons undersøgelse er med andre ord regionalt,72 hvorimod det er
Högskoleverket, der definerer undersøgelsens målsætninger, som Dan Isacson opfatter
som en vurdering af:

• Högskolans nuværende virksomhed
 
• Dokumentation af uddannelses-, erhvervs-, regional- og kulturpolitiske årsager, som

taler for en forsat virksomhed
 
• Fremtidig indretning og organisation.
 
Dan Isacsons undersøgelse omfatter en SWOT-analyse baseret på oplysninger fra stude-
rende og lærere ved HG, en interviewundersøgelse af ressourcepersoner på Gotland og en
undersøgelse af økonomistuderendes videre karriere efter afsluttet uddannelse på HG.
Undersøgelsen udgør derfor et væsentligt element i belysningen af HGs regionale konse-
kvenser. Disse problemstillinger vil senere blive taget op. Her vil fokus ligge på de over-
ordnede linier, herunder i hvilken grad Isacsons anbefalinger baseres på regionalt formu-
lerede behov.

Som det fremgår, giver hans undersøgelser to muligheder for at inddrage regionale er-
hvervs synspunkter og resultater, nemlig interviewundersøgelsen af ressourcepersoner og
de studerendes ansættelsesforhold. Det fremgår ikke, på hvilket grundlag ressourceperso-
nerne er udvalgt. Sammensætningen afspejler en kraftig overvægt af personer, som enten
er ansat i kommunen eller länstyrelsen. Ud af de 30 ressourcepersoner repræsenterer 10
personer erhvervslivet, hvoraf fire repræsenterer privatejede virksomheder. De øvrige seks
personer repræsenterer offentligt ejede virksomheder, eller offentlige/halvoffentlige råd-
givningsinstitutioner, hvis målsætning er at medvirke til udvikling af erhvervslivet på
Gotland.73

                                                       
71 Isacson, Dan, 1995.
72 Dan Isacson opgives at være personlig ven til Christer Granegård. Interview med planeringsdirektör Christer

Granegård, Gotlands Länstyrelse, juni 1996.
73 Sammensætningen af gruppen af ressourcepersoner fremgår af bilag 1.
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De fire personer, som repræsenterer privatejede virksomheder, er:
Tormod Kristiansen, VD, Ericsson
Håkon Ahlmsten, VD, Gutekyckling
Claes-Goran Nilsson, VD, Euroc Research AB
Lars Holm, VD, Gotlands Gummifabrik AB.

Af disse fire nævnte virksomheder er Ericsson og Euroc Research AB filialer af store kon-
cerner. Gutekyckling og Gotlands Gummifabrik AB er privatejede gotlandske virksomhe-
der og tilhører kernemålgruppen, hvis erhvervskompetencestrukturen og innovationsevnen
i de små virksomheder skal udvikles. Set i forhold til personer, der repræsenterer uddan-
nelsessystemet, offentlige og kulturelle institutioner og overordnede interesseorganisatio-
ner, må det konkluderes, at erhvervslivets direkte repræsentation er meget begrænset, set i
forhold til det erhvervspolitiske sigtes fremtrædende plads i HGs målsætninger.

4.3. Kvalitet
Det konstateres i undersøgelsen, at undervisningskvaliteten på HG er på linie med andre
små regionale högskolor. Her sammenlignes der med högskolerne i Blekinge og i Fyr-
stads-kredsen (Udevalla, Trollhätan, Vänersborg, Lysekil), som blev etableret omtrent
samtidig med HG. Andelen af påbegyndte studier, som afslutter med en eksamen, ligger
på Gotland i 1993/94 over de to andre högskolor (83% på Gotland), samtidigt er omkost-
ningerne pr. eksamen på Gotland mindre.

Derudover vurderes kvaliteten på baggrund af de studerendes kompetencer ved optagelse
på HG, undervisningen, herunder lærernes kvalitet, kvalitetskontrol, omgivelsernes hold-
ning til HG og de studerendes karriereforløb.

Det konstateres, at studenternes niveau er på højde med optaget ved andre högskoler, og at
lærerne er kvalificerede. Der lægges specielt mærke til at antallet af lærere som er dispute-
ret er overgennemsnitslig ved økonomistudiet og på kulturlinien. Samtidigt kritiseres det,
at der ikke er tilknyttet et forskningsmiljø til studierne på Gotland og at biblioteksfacilite-
terne ikke er fyldestgørende.

Det konkluderes, at kvaliteten af de uddannede ved HG er god, hvilket understreges af, at
stort set alle studerende har fundet arbejde efter endt uddannelse eller er forsat med videre
studier ved anden uddannelsesinstitution. Dette vil blive nærmere uddybet i næste kapitel.

4.4. Interview: Christer Granegård, planeringsdirektör i
Gotlands Länstyrelse

Christer Granegård (CG) er, som det tidligere har fremgået, en meget central figur. CG
var, ifølge egne oplysninger, den drivende kraft i udarbejdelsen af forslaget, som ligger til
grund for etablering af et organiseret udbud af videregående uddannelser på Gotland, i
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denne sammenhæng benævnt HG. Senere har han i sin egenskab af planeringsdirektör i
länet siddet i diverse udvalg og bestyrelser, som har haft betydning for HGs udvikling.

Interviewet viser, at Christer Granegård har deltaget i hele processen, der ligger bag HGs
hidtidige udvikling. Således afspejler Christer Granegårds udtalelser glidningen i HGs
regionale målsætninger fra rene umiddelbare målsætninger til mere langsigtede mål.

På spørgsmålet om den regionale baggrund for at etablere netop ingeniør- og økonomud-
dannelser henviser CG til, at erhvervsstrukturen er præget af de mange små virksomheder
og forsætter:

Men vi har da visse virksomheder, som kræver tilgang til uddannelse, teoretisk uddannel-
se, blandt andet har vi Ericssons store fabrik her, som laver mobiltelefoner og som behø-
ver adgang til uddannelser. Mange af de øvrige virksomheder behøver økonomisk uddan-
nede personer. Det har ofte været ejeren, som selv har måttet arbejde. Man har ikke haft
kunnen og kundskaber, så man kunne udvikle virksomheden, man har været tilfredse med
situationen, man har ikke drevet det fremad. De kræfter, der skal ind i virksomhederne, er
veluddannede økonomer, ingeniører, det er, hvad der skal til. Ikke mindst Ericsson skal
have tilgang af veluddannede ingeniører. Det var en almindelig opfattelse, at da Ericsson
lagde sin fabrik her, var det også en forudsætning, at han skulle have adgang til velud-
dannet arbejdskraft.

Argumentationen ligner meget den argumentation, som har ligget til grund for etablering
og udvikling af HG. På den ene side begrundes HG med, at specielt Ericsson kan aftage
ingeniører, på den anden side forventer CG samtidigt, at de små gotlandske virksomheder
kvalitativt kan udvikles, hvis de får adgang til ingeniører og økonomer. Direkte spurgt om
det er realistisk at forestille sig, at de små gotlandske virksomheder vil ansætte arbejds-
kraft med en videregående uddannelse, er CGs opfattelse mere nuanceret.

TP: ..den kerne af de mange små virksomheder, vil jeg umiddelbart tro er svær at få be-
væget?

CG: De små virksomheder kommer ikke i de nærmeste år til at suge studenter til sig, det
kan man ikke regne med. Det er, som du siger, ejeren arbejder selv ved produktionen, de
er ganske små, 2 -3 ansatte. Det er hovedparten af de gotlandske virksomheder. 99% af de
gotlandske virksomheder har højst 20 ansatte. Det er ganske små virksomheder. Mange af
dem er bare ejeren selv og familiemedlemmer. De kommer ikke til at ansætte studenter.

Umiddelbart er CGs udtalelser selvmodsigende, men afspejler den udvikling i argumenta-
tionen for etablering og udvidelse af HG. Udadtil har argumentet for at etablere HG været
hensynet til de små virksomheder. Reelt er uddannelserne i højere grad tilpasset de større
gotlandske virksomheder, der umiddelbart kan gøre brug af højtuddannet arbejdskraft.
CGs modstridende udtalelser kan være en konsekvens af de erfaringer, CG har haft med
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HG siden etablering, men i lige så høj grad begrundes af hans position. Hvor han på den
ene side, overfor centrale myndigheder med henvisning til den gotlandske erhvervsstruk-
tur, argumenterer for ressourcetilførsel, på den anden side er sig bevidst, at HG ikke
umiddelbart har den store udviklende virkning på de små traditionelle gotlandske virk-
somheder. Dette understreges af CGs opfattelse af behovet for HGs tilpasning til den got-
landske erhvervsstruktur. CG fortæller, at ingeniørlinien er tilpasset Ericssons behov, men
at økonomliniens indhold først og fremmest er et resultat af, at Stockholms Universitet står
for uddannelsen. Om økonomiuddannelsen siger CG:

Denne uddannelse er god for det gotlandske erhvervsliv og man kan sige, at det er godt,
at uddannelsen ikke har taget udgangspunkt i det erhvervsliv, som vi har i dag. Så ville
uddannelsen konservere det her lille virksomhedssystem, som findes her på Gotland. Så
det har været godt, at uddannelsen har en indretning mod datasystemvidenskab, for på
den måde kan uddannelsen stimulerer fremad. Give en anden påvirkning af erhvervslivet
end det erhvervslivet har haft hidtil.

CG fremhæver dermed, at uddannelserne først og fremmest skal tilføre viden og udvik-
ling, som er ny for regionen, og ser det som en modsætning til et kursustilbud tilpasset den
gældende erhvervsstruktur. Den bærende tanke med etablering af videregående uddannel-
ser i udkantsregioner er at implementere ny viden i regionen. Det centrale spørgsmål er,
hvordan viden bedst implementeres og om der satses på at udvikle den eksisterende er-
hvervsstruktur, eller mere langsigtet søger at opbygge en ny erhvervsstruktur. CG mener,
at en mere, overordnet synsvinkel skal anlægges.

Det handler ikke bare om erhvervslivet, det handler lige så meget om kultur. Kulturen er
en meget vigtig del af denne satsning. Högskolan spiller en stor rolle i vores kultursats-
ning. Så kan man stille sig selv spørgsmålet: Er kulturen en god ting at satse på, skal man
satse på ingeniører eller økonomer? Nej, det kan man ikke direkte, men indirekte kan
man, for kultur har en betydning. Det præger billedet af Gotland. Gotland som et kultur-
samfund, og hvilken virksomhed i dag ville ikke præges af kulturen osv., og på den side
kan man sige, at uddannelsen er ikke så enkel. Det handler ikke om, at nu skal vi bare
uddanne økonomer eller ingeniører, for at skabe beskæftigelse i næringslivet uden at
behøve så meget andet. Hele infrastrukturen i det gotlandske næringsliv er vigtig…….. Og
på den måde, så præger disse institutioner billedet af Gotland. Gotland som et internatio-
nalt kultursamfund, og på den måde ændrer vi billedet af Gotland fra et gammelt bag-
stræbende bondesamfund til, man kan kalde det for et fremtidsindrettet samfund, uddan-
nelse og næringsliv går hånd i hånd.

Det fremgår, at CG vægter overordnede langsigtede aspekter højere end umiddelbare hen-
syn til det eksisterende erhvervsliv. I den forbindelse vægter CG omverdenens opfattelse af
det gotlandske samfund højt og sætter dette i forbindelse med, at Gotland skal være en
attraktiv lokalitet for etablering af virksomheder eller for tilflytning af personer.
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Her på Gotland snakker vi meget om livskvalitet. Hvor indgår livskvalitet? Det indgår i
samfundsklimaet, debatklimaet, det intellektuelle miljø, det medgår, at man faktisk har
kulturuddannelse her på Gotland, det medgår, at barnet kan tage uddannelse, først grund-
skole, så gymnasiet og til sidst högskolan, alt dette, udgør tilsammen en effekt.

CGs udtalelser set under et illustrerer modsætningen mellem argumentationen, der ligger
til grund for etableringen af HG, hensynet til det eksisterende erhvervsliv og udviklingen i
de faktiske målsætninger. Det er tydeligt, at CG opfatter, at ingeniørstudiet opfylder HGs
umiddelbare regionale opgave, hvorimod HG som institution først og fremmest skal med-
virke til at opbygge en kultur og et erhvervsklima, som i højere grad integrerer Gotland,
kulturelt, intellektuelt og økonomisk, nationalt og internationalt. CGs afsluttende be-
mærkninger er forhåbningsfulde og visionære og tager i høj grad udgangspunkt i omgivel-
sernes opfattelse af Gotland som bestemmende for evt. virksomhedsetableringer og tilflyt-
ning. Virkeligheden på Gotland nu og langt ud i fremtiden, er en region som primært
karakteriseres af en stor afhængighed af landbrug og turisme. Omverdenens opfattelse
ændres formentlig ikke afgørende med eller uden HG.

4.5. Opsamling. Ændrede målsætninger?
Argumentationen for at øge og organisere videregående uddannelser på Gotland har fra
1985, hvor SIND rapporten udkom, været regionale. I alle rapporter, der skulle begrunde
udbygningen af uddannelsesudbudet eller skabelse af en egentlig högskoleenhed, har ar-
gumentationen primært bygget på et generelt lavt uddannelsesniveau, en meget ensidig
erhvervsstruktur domineret af mange små virksomheder indenfor turisme, service, hånd-
værk og industriel fremstilling. Virksomheder, som ifølge diverse undersøgelser ikke selv
formår at innovere. En konklusion, der ikke tager udgangspunkt i gotlandske undersøgel-
ser, men er en forudantagelse, som bygger på generelle antagelser. I gotlandske sammen-
hænge er der blevet fokuseret på evnen til at trænge ind på markeder, som ligger udenfor
Gotland, produktudvikle mv. Der er blevet henvist til, at adgang til videregående uddan-
nelser er en forudsætning for at udvikle denne erhvervstruktur, dels gennem adgang til
kvalificeret arbejdskraft, dels på baggrund af videnspredning, som videregående uddannel-
sesinstitutioner forventes at afstedkomme. Derudover forventes det, at eksistensen af vide-
regående uddannelser udgør et væsentligt potentiale i forbindelse med nyetableringer og
bosætning generelt. Argumentationen for og etableringen af HG bygger på en Science-
push opfattelse af regionale videnscentre og deres vidensspredende effekt på det omgiven-
de samfund. Etableringen og decentraliseringen af det videregående uddannelsessystem i
Sverige legitimeres bl.a. på baggrund af disse regionale effekter.74 Dette er da også gæl-
dende for HG.

Fra udgangspunktet er der lagt op til et meget snævert og umiddelbart samspil mellem
erhvervslivet og HG. Dette illustreres af samarbejdet med UCG, og de regionale målsæt-
ninger har en høj prioritet. Dette har de stadig, men i et mere langsigtet perspektiv. Det

                                                       
74 SOU, 1989.
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tætte samarbejde, formaliseret i UCG, blev opgivet i takt med at HG voksede og rene ud-
dannelsesinstitutionelle målsætninger fik en mere fremtrædende prioritet.

Det er kendetegnende, at i ingen af undersøgelserne, som ligger til grund for udvidelse
eller udvikling i målsætninger, har erhvervslivet været repræsenteret i nævneværdigt om-
fang. De repræsentanter, der har været til stede, har oftest været direkte involveret i ska-
belsen af HG eller repræsenteret store virksomheder, som ligger udenfor HGs primære
målgruppe, hvis mål er at udvikle de små virksomheder. Derimod har arbejdsgrupper og
udvalg været domineret af personer fra länstyrelsen, HG og andre offentlige institutioner.
Det er da også kendetegnende, at mere langsigtede målsætninger efterhånden får mere
vægt end umiddelbare regionale konsekvenser. Dan Isacsons argumentation lægger op til,
at egentlige regionale effekter og tilpasninger først får gennemslag, når der er etableret en
egentlig selvstændig högskola med fuldt udbygget kancelli og forskningsressourcer. En
argumentation, som understøttes af den faktiske kvalitative udvikling. HG har fra etable-
ring til nu tilbudt en kerne af kurser med stort set samme substans.

I udgangspunktet er det meget vanskeligt at argumentere for, at en ø med 58.000 indbyg-
gere skal have en egen selvstændig videregående uddannelsesinstitution. Dette er Gotland
nu blevet tildelt. Det historiske hændelsesforløb viser, at dette har været muligt på bag-
grund af flere forudsætninger:

• Først og fremmest at der centralt har været en vilje til at allokere betydelige regionale
udviklingsmidler til Gotland, samtidigt er etablering af små högskolor en fuldt accep-
teret og brugt regional udviklingsstrategi.

 
• Udvikingen i erhvervsstrukturen og kompetencestrukturen i sammenligning med gen-

nemsnitsbetragtninger har tilladt, at man regionalt har kunnet argumentere forsat ud-
bygning af videregående uddannelsestiltag.

 
• Regionalt på Gotland har der udadtil været overensstemmelse mellem de forskellige

aktive aktører, her først og fremmest länstyrelse og kommune og erhvervslivets repræ-
sentanter. Således har argumenter for øgede uddannelsesressourcer været integrerede
dele af regionale programmer, og konkret blev HG skabt som en integreret del af UCG,
som havde et klart erhvervsrettet sigte.

 
• Veludbyggede personlige relationer mellem drivende kræfter regionalt og nationalt.
 
Således har etableringen af den første lille högskoleorganisation under UCG med stadig
henvisning til den erhvervsstrukturelle situation og udvikling legitimeret en forsat udbyg-
ning af högskolevirksomheden, og i sidste ende retfærdiggjort en argumentation for en
fuldt udbygget högskola. Denne udvikling kan aflæses i udviklingen af målsætningerne.
Hvor rene regionalpolitiske målsætninger fra starten er dominerende, vejer målsætninger
imod at skabe en egentlig högskola stadig tungere senere i forløbet. Dette får sit udtryk
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gennem skabelsen af et lille kancelli og gennem profileringen på Østersøområdet og kultu-
ren. Hvorimod der ikke i kursusudbudet ser ud til at være en væsentlig regional tilpasning,
f.eks. med dannelse af kurser og linier, som er tilpasset den gotlandske erhvervsprofil, små
virksomheder, turisme mv. Dette kan ses som et udtryk for, at erhvervslivet ikke har for-
muleret krav til HGs udvikling. Omvendt må det formodes, at den ansvarlige myndighed
for högskolevirksomheden på Gotland, länstyrelsen, ikke har haft kompetence til nyudvik-
ling og skabelse af et egentligt högskolemiljø.

Spørgsmålet er, om HGs udvikling er udtryk for en ændring af målsætningerne. Det kan
konstateres, at de langsigtede regionale målsætninger har fået større vægt på bekostning af
de mere kortsigtede. Dette kan ses som en erkendelse af, at videregående uddannelser ikke
umiddelbart har haft den forventede udviklende effekt i erhvervslivet. Opfattes skabelsen
af en selvstændig högskola som den egentlige målsætning allerede fra starten, er målsæt-
ningerne ikke ændret, argumentationen er blot blevet tilpasset de gældende forhold.
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5. Regionale effekter af Högskolan

Indledningsvis i denne rapport blev teoretiske erhvervsudviklingseffekter af regionale
videregående uddannelsesinstitutioner diskuteret. Den teoretiske ramme lagde op til en
fokusering på virksomhedernes søge- og læreprocesser som afgørende for virksomhedernes
innovative udvikling. Den hidtidige analyse har vist, at etableringen og opbygningen af
HG begrundes af den gotlandske erhvervsstruktur, men at målsætningerne for HG i stadig
højere grad er koncentreret om skabelsen af en selvstændig fuldt udbygget högskola på
Gotland.

Regionale kompetencer og læreprocesser
Det formelle uddannelsesniveau på Gotland afspejler den regionale erhvervsstruktur og
virksomhedsstruktur. Gotlands erhvervsmæssige specialisering og dermed kompetenceom-
råde må forventes at findes indenfor storskala elektronikvareproduktion, landbrug med
følgeerhverv, turisme og kulturformidling. Erhverv hvoraf hovedparten traditionelt har et
lavt kompetenceniveau, hvilket specielt er gældende på Gotland, hvor de få større virk-
somheders ledelses- og udviklingsfunktioner varetages på fastlandet.

I de senere år har regionalforskningen i stadig højere grad fokuseret på regionernes unikke
kulturelle og historiske forudsætninger som et vigtigt element i forståelsen af regionernes
ulige udviking.75 76 Denne udvikling har resulteret i teorier om regionale kompetencer og
læreprocesser. Centralt for denne teoriramme er, at innovationer og kompetenceudvikling
(læreprocesser) foregår som et resultat af interaktion mellem aktører og institutioner. In-
stitutioner forstås i denne sammenhæng bredt og omfatter såvel formelle som uformelle
institutioner. Institutioner skal dermed forstås som regelsæt, som regulerer og former
udviklingen i regionen.

Institutions are sets of habits, routines, rules, norms and laws, which regulate the rela-
tions between people and shape human interaction. By reducing uncertainty and, thus, the
amount of information needed for individual and collective action, institutions are funda-
mental buildings blocks in all societies.77

Med baggrund i denne opfattelse af regional udvikling må den gotlandske erhvervsudvik-
ling forstås som formelle og uformelle regler, der underlagt de ydre rammebetingelser
(markedsbetingelser, nationale og internationale institutionelle strukturer mv.) styrer den
regionale udvikling. I denne rapport er de gotlandske institutionelle rammer ikke blevet
kortlagt. Men kortlægningen af den overordnede erhvervsudvikling over en lang tidshori-
sont viste et udviklingsspor baseret på landbrug, forarbejdning af regionale råvarer og
senere turisme, erhverv, som traditionelt ikke beskæftiger arbejdskraft med en videregåen-
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de uddannelse. Den regionale erhvervspolitik plus en kraftig ekspanderende offentlig sek-
tor har de seneste 30 år differentieret denne erhvervsstruktur og skabt arbejdspladser for
personer med en videregående uddannelse. Afslutningsvist blev det i kapitel 2 antaget, at
søge- og læreprocesser i den oprindelige erhvervsstruktur udgjorde en barriere for anven-
delse af forskningsbaseret viden og arbejdskraft. Virksomhederne er stiafhængige afgræn-
set af virksomhedernes tillærte erfaringer og kompetencer. I de efterfølgende kapitler lå
fokus på etableringen af en videregående uddannelsesinstitution og dennes implemente-
ring i den institutionelle struktur, med en særlig vægt på interaktionen mellem HG og det
regionale erhvervsliv. Analysen viste, at HGs udvikling og implementering først og frem-
mest må forstås på baggrund af nogle få segmenter af det gotlandske erhvervsliv. Men
først og fremmest skal udviklingen af HG forstås på baggrund af den politiske virkelighed
og proces, som HG er resultatet af.

Svenske högskolor er traditionelt formelt uafhængige af regionale politikere og regionale
statslige embedsmænd. HG er underlagt den gotlandske länstyrelse, som formelt har an-
svaret for driften. Det faglige ansvar påhviler primært Stockholms Universitet og KTH.
Traditionelt er det samlede ansvar pålagt högskolerne og deres bestyrelse, underlagt
Högskoleverkets kontrol. Analysen viste endvidere, at institutionelt var og er erhvervslivet
i meget begrænset omfang involveret i udviklingen af HG. Konkret afspejles den gotland-
ske erhvervs- og organisationsstruktur først og fremmest af den særlige vægt elektronik og
kultur har, samt en massiv deltagelse af offentligt ansatte i diverse udvalg og undersøgel-
ser, som ligger til grund for HGs udvikling og strategiformulering.

Hvor analysevinklen hidtil har ligget på processer og faktorer, som har være bestemmende
for HGs udvikling og indretning, vil analysevinklen i dette kapitel være omvendt. Hvilke
processer og udviklinger, eller med andre ord, hvilke regionale institutionelle og innovati-
ve forandringer har HG medvirket til i den gotlandske erhvervsstruktur.

En generel undersøgelse af HGs regionale udviklende effekter på den gotlandske er-
hvervsudvikling burde omfatte en repræsentativ population af gotlandske virksomheder,
samt en indgående statistisk analyse af uddannelsesstrukturens udvikling på et meget
detaljeret niveau. I sagens natur er det begrænset, hvilke effekter der kan forventes efter 10
års virksomhed, og det vil være overordentlig vanskeligt at isolere HGs betydning for den
fundne udvikling. Interessen i dette projekt er da også i højere grad at lokalisere processer
og institutionelle forandringer, som kan medvirke til at ændre virksomhedernes søge- og
læreprocesser og afledt føre til en innovativ udvikling. Metodisk tager undersøgelsen ud-
gangspunkt i effekter udpeget af regionale aktører, primært ansvarshavende for HGs ud-
vikling og faglige indhold. Et udvalg af de udpegede effekter vil derefter blive undersøgt
nærmere med henblik på, hvilke kvalitative forandringer HG har foranlediget.
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5.1. Udpegning af regionale effekter i erhvervslivet
Udpegning af regionale effekter er, som det fremgår, overvejende baseret på interview med
personer, som har en direkte interesse og ansvar for HG.78 Dermed har interviewpersoner-
ne en interesse i at fremhæve HGs positive regionale effekter. Personerne må forventes at
have et indgående kendskab til HGs regionale berøringsflader, men er samtidigt begrænset
af deres position og interesse. Derfor kan udpegningen af effekter ikke ses som objektive
sandheder, men i højere grad som udtryk for personernes synsvinkel og opfattelse af vir-
keligheden. Set i sammenhæng med projektets centrale problemstilling, interaktionen
mellem HG og det regionale erhvervsliv, er det centralt at lokalisere konkrete samar-
bejdsforløb og berøringsflader. Derfor er en indgående analyse af konkrete interaktioner
og disses evt. effekter vægtet højere end en generel beskrivelse af HGs regionale effekter.
De udpegede effekter er i nedenstående liste forsøgt grupperet omkring konkrete begiven-
heder eller temaer på baggrund af interviewpersonernes udtalelser:

1. En generel optimisme
 
2. Øget kompetence i regional arbejdsstyrke
 
3. Ansættelser i regionale virksomheder
 
4. Konkrete innovative udviklinger i virksomheder.
 
De udpegede effekter vil blive belyst på baggrund af nedenstående delanalyser:

1. En kritisk analyse af Dan Isacsons interviewundersøgelse baseret på regionale ressour-
cepersoner med henblik på at identificere holdninger til HGs regionale betydning.

 
2. Belysning af HGs betydning for den regionale kompetence gennem en analyse af stude-

rendes beskæftigelsesforhold regionalt.
 
3. Cases, baseret på interview med: Ericsson, Gutekyckling og IT Ekonomen. Virksom-

heder, som dels repræsenterer de store koncernejede virksomheder, dels oprindelige
små gotlandske virksomheder, dertil nyetablerede distanceuafhængige virksomheder.

 
4. Analyse af interview med kursusansvarlige ved HG.

                                                       
78 Interview med ansvarshavende for økonomuddannelserne ved Högskolan på Gotland, Maria Nilson, Stockholms

Universitet, juni 1996.
Interview med kancellichef ved Högskolan på Gotland, Lars Magnus Lahne, september 1996.
Interview med ansvarshavende for ingeniøruddannelserne ved Högskolan på Gotland, Arne Åkesson, KTH, juni
1996.
Interview med planeringsdirektör Christer Granegård, Gotlands Länstyrelse, juni 1996.
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5.2. Interviewundersøgelse af ressourcepersoner
Udvælgelsen af interviewpersoner i Dan Isacsons interviewundersøgelse er nærmere be-
skrevet i kapitel 4, hvor det er konstateret, at undersøgelsen er baseret på personer, som
må forventes at have et indgående kendskab til HG. Dvs. at interviewgruppen domineres
af personer, der repræsenterer uddannelsessystemet, offentlige og kulturelle institutioner
og overordnede interesseorganisationer. Erhvervslivet var ringe repræsenteret og repræ-
sentationen afspejler ikke den gotlandske erhvervsstruktur.79

Ressourcepersonerne blev bedt om at tage stilling til fire spørgsmål:

1. HG hidtidige effekter i forhold til at tage vare på uddannelse, at bedrive forskning og
informere om sin virksomhed og resultater - samt deltage i samfundsudviklingen gen-
nem samspil med omverdenen (teknikformidling, projekter, eksamensarbejder).

 
2. Hvilke udannelses-, erhvervs-, regional- og kulturpolitiske motiver taler efter din me-

ning for en forsat högskoleuddannelse på Gotland?
 
3. Hvilken fremtidig organisation anbefaler du?
 
4. Hvilke af de nuværende kurser skal beholdes og eventuelt forstærkes? Hvilke nye ud-

dannelsesområder bør tilføres?

Overordnet kan der stilles tvivl om kvaliteten af besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 pga. de
overordnede problemstillinger. Samtidigt må det formodes, at det vil være vanskeligt på
Gotland at finde personer, som vil forholde sig direkte kritisk til HG i en undersøgelse, der
skal ligge til grund for Högskoleverkets afgørelse om HGs evt. udvidelse og selvstændig-
gørelse. Besvarelserne er generelle og afspejler spørgsmålenes karakter. Undersøgelsen
kan dog give et indtryk af interviewpersonernes viden, holdning og forventninger til HG.

Spørgsmål 1
 I besvarelsen fremhæver mange, at uddannelsesniveauet er øget, og det nævnes konkret, at

visse dele af industrien har øget kompetencen, og at økonomer har fået ansættelse i kom-
munen. Kvaliteten roses, og det fremhæves, at HGs tilstedeværelse har betydet, at det har
været muligt at tiltrække lærer- og sygeplejerskeuddannelser til Gotland.

 
Det kan ikke afgøres, på hvilket grundlag interviewpersonerne vurderer uddannelsernes
kvalitet, men det må konstateres, at interviewgruppen er tilfreds, på nær et enkelt udsagn,
der fremhæver en fare for at högskoleuddannelsen bliver et forlænget gymnasialt studie.

                                                       
79 De fire personer som repæsentererede erhvervslivet var:

Tormod Kristiansen, VD, Ericsson
Håkon Ahlmsten, VD, Gutekyckling
Claes-Goran Nilsson, VD, Euroc Research AB
Lars Holm, VD, Gotlands Gummifabrik AB
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Forskning efterlyses og konkret fremhæves det, at der er muligheder for forskning i kultur
og i levnedsmiddelindustrien, et andet udsagn fremhæver, at forskning bør ske indenfor
områder, der har betydning for øen. Udsagnene kan tolkes som et ønske om tilpasning til
den gotlandske erhvervsprofil.
 
Udsagnene er delt mellem stærkt positive og stærkt negative udsagn. Positivt fremhæver
flere udsagn, at alle på Gotland kender og har en positiv holdning til HG. De små virk-
somheder opfatter HG som en ressource og konkret fremhæves et samarbejde mellem
Gutekyckling og systemøkologisk forskning, som HG har formidlet. På den positive side
fremhæves det endvidere, at eksamens- og projektarbejder udgør et potentiale, og at HG
trækker lærere og studerende til Gotland.

Negativt fremføres det bl.a., at HG er anonym og ny viden ikke spredes, konkret henvises
der til, at eksamens- og projektarbejde ikke har sat spor, og at ressourcerne i for høj grad
er koncentreret omkring selve högskolevirksomheden. Hvis der havde været mere forsk-
ning, havde der været mere at formidle til det omgivende samfund. Det kan konstateres, at
meningerne er stærkt delte og ikke kan danne grundlag for entydig opfattelse af HGs vi-
densformidlende opgave. Besvarelsernes variation kan samtidigt begrundes i meget varie-
rende forventninger til HGs regionale opgave. Konkret henvises der til projekt- og eksa-
mensarbejder. Disse områder vil blive undersøgt senere i rapporten.

Spørgsmål 2
Uddannelsespolitiske mål, der taler for en forsat virksomhed. Det lave uddannelsesniveau
på Gotland fremhæves, og det konstateres i flere udsagn, at HG er medvirkende til at ska-
be en studietradition og orientering mod videregående uddannelser generelt.

Erhvervs- og regionalpolitiske årsager, der taler for en forsat virksomhed. Flertallet af
udsagn tager udgangspunkt i erhvervspolitiske effekter, og der stilles meget store forvent-
ninger til effekten af HG. Således fremføres det, at HG er en vigtig ressource for både de
store virksomheder og små virksomheder, og at HG kan øge antallet af nyetableringer. Det
fremføres, at uden HG var det gotlandske erhvervslivs fremtid uvis.

Samlet må det konstateres, at interviewgruppen er overbeviste om, at viden og vi-
denspredning til erhvervslivet er nøglen til at klare sig i fremtidens konkurrence, og at HG
tillægges betydning for alle virksomhedstyper og nyetableringer.

Regionalpolitisk peges der på, at HG betyder, at Gotland bliver et attraktivt sted at bosætte
sig, og at man med HG spiller med i samme division som andre uddannelsesbyer.

Overordnet har de fleste udsagn karakter af forventninger, konkrete henvisninger til re-
sultater er få. Et udsagn henviser til, at om inte Högskolan fanns är det inte säkert att vårt
företag skulle kunna expandera och vara kvar på Gotland. Det fremgår ikke, hvilken
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virksomhed der er tale om. Det fremføres i et andet udsagn, at HG spiller en afgørende
rolle for de store virksomheder.

Samlet viser besvarelserne, at der erhvervs- og regionalpolitisk stilles meget store, men
spredte forventninger til HG og henvisning til konkrete resultater er få. Spredningen kan
afspejle interviewpersonernes lidt diffuse opfattelse af HGs erhvervspolitiske muligheder.
Det ser ud til, at alle interviewpersoner har forventninger til erhvervspolitiske problem-
stillinger vedrørende personernes eget aktivitetsområde, som forventes fremmet via HG.
Udsagnene må ses som udtryk for, at HG har skabt optimisme bredt. Den meget brede
optimisme kan på den anden side ses som et udtryk for en manglende konkretisering af
HGs erhvervspolitiske muligheder, og ses som et udtryk for at der stilles forventninger,
som ikke kan løses på en og samme tid.
 
Spørgsmål 3
Den fremtidige organisation. Der kan sættes spørgsmål ved, hvor kvalificeret personer
uden erfaring med högskolesystemet kan tage stilling til HGs organisation. Gennemgåen-
de for besvarelserne er, at man på den ene side gerne vil have en selvstændig högskola, på
den anden side bevare fleksibiliteten og regional forankring og tilpasning, som interview-
personerne opfatter den hidtidige organisationsmodel som garant for. Dan Isacson så den
nuværende organisation som en barriere for regional tilpasning, og som det fremgår af
kapitel 4, kan der da også sættes spørgsmålstegn ved, i hvilken grad HGs udvikling af-
spejler en regional tilpasning til det regionale erhvervsliv. Set i forhold til de regionalpoli-
tiske forventninger interviewpersoner nærer til HG, må besvarelserne af spørgsmål 3 ses
som et udtryk for, at interviewpersonerne opfatter fleksibilitet og regional forankring som
en forudsætning for at opnå de regionale effekter.

Spørgsmål 4
Den fremtidige indretning af HG. Som det er gældende for besvarelsen af spørgsmål 2 og
høringerne i forbindelse med En Ny Högskola, viser besvarelsen af dette spørgsmål de
meget brede forventninger til HG. Således er interviewpersonernes forslag til fremtidig
indretning meget forskelligartet. Overordnet er der forslag om en profilering af HG fra
kultur- til kvalitetsteknik. Konkret er der forslag om kurser og uddannelser fra filmviden-
skab til markedsføringskurser. Forslagene kan deles i to grupper. Forslag, som ligger i
forlængelse af de uddannelser, der allerede tilbydes og forslag, som ligger uden for det
nuværende tilbud. I denne gruppe er der flere forslag, der kan tolkes som et ønske om
større tilpasning til det regionale erhvervsliv. En række forslag knytter sig til landbrugs-
sektoren. Det foreslås bl.a., at der forskes i levnedsmiddelteknik, vegetabilsk produktion i
landbruget og oprettes miljøkurser. Hensynet til turisterhvervet fremgår i forslag om op-
rettelse af kurser og forskning indenfor turisme.

Interviewundersøgelsen viser, at interviewpersonerne har en meget positiv opfattelse af
HGs betydning for almene uddannelsesbehov, erhvervspolitiske potentialer og kulturska-
bende/kulturformidlende funktion. Argumentationen i forbindelse med HGs erhvervspoli-
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tiske rolle bygger generelt i langt højere grad på forventninger end på henvisning til alle-
rede opnåede resultater, hvilket måske kan tolkes som at flertallet af interviewpersonerne
ikke personligt kan henvise til erfaringer med HG, men også kan ses som et udtryk for, at
HGs rolle i forhold til udvikling af erhvervslivet ikke er klart defineret. Det kan antages, at
bredden i forventninger og forslag i højere grad afspejler interviewpersonernes personlige
opfattelse af HGs hidtidige og fremtidige effekter end reel kendskab til det faktiske forløb
og fremtidige muligheder. Som tidligere argumenteret må det forventes, at de interviewede
personer har et forholdsvist intimt kendskab til HG, sammenlignet med et repræsentativt
udsnit af den gotlandske befolkning. Alligevel er forventninger og opfattelsen af effekter
meget ukonkrete. Set på denne baggrund må det antages, at kendskabet til HG generelt er
beskedent.

5.3. Interviewundersøgelse af de studerendes aktiviteter
efter uddannelse

Et centralt succeskriterium for HGs regionale erhvervsrettede effekt er de studerendes
ansættelsesforhold efter endt uddannelse. Får de studerende job på Gotland og i hvilke
virksomheder finder de ansættelse. Disse centrale problemstillinger er belyst på baggrund
af en spørgeskemaundersøgelse baseret på telefoninterview af studerende, som har gen-
nemført et treårigt studieforløb på ingeniør- eller økonomlinien, og er optaget på HG i
årene 1990, 1991 og 1992 og i marts 1997 er bosidende på Gotland.80 Afgrænsningen af
undersøgelsen til kun at omfatte de to linier og personer med adresse på Gotland skyldes
dels, at studerende fra ingeniør- og økonomlinien umiddelbart må forventes at have de
største muligheder for ansættelse i det gotlandske private erhvervsliv, dels undersøgelsens
ressourcemæssige rammer.

Undersøgelsen omfatter i alt 56 personer, som alle er blevet forsøgt kontaktet telefonisk. I
alt er 42 personer blevet interviewet. De resterende 14 personer er ikke registret med tele-
fonnummer eller har været umulige at træffe.

Tabel 9. Undersøgelsesmateriale
Ingeniør Økonom

Indskrevne Påbegyndt
3. studieår

Adresse på
Gotland

Interviewet Indskrevne Adresse på
Gotland

Interviewet

1990 14 4 3 1 46 15 12

1991 30 9 6 4 40 9 8

1992 26 9 6 3 35 17 14

I alt 70 22 15 8 121 41 34
Kilde: Gotland Environmental Services HB og Tage Petersen, 1997.

                                                       
80 Se spørgeskema i bilag 2.
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Som det fremgår af tabel 9 er det en lille andel af de personer, der har påbegyndt ingeniør-
studiet, der er forsat på tredje studieår; i alt 22 personer af hvilke 15 personer i foråret
1997 har adresse på Gotland. Det er kun lykkedes at kontakte godt halvdelen af disse. For
personer, som har studeret økonomi, er dækningsgraden væsentligt bedre. Udvælgelses-
kriterierne betyder, at ingeniørstuderende, som har forladt studiet efter to år og som stadig
er bosiddende på Gotland, med andre ord ikke er omfattet af indeværende undersøgelse.
Derfor må det understreges, at tabellen ikke kan ses som en indikation af, at en stor andel
af de studerende på ingeniørstudiet har forladt Gotland efter endt studie. Det modsatte må
forventes at være gældende. Som det tidligere er fremgået, er rekrutteringen til ingeniør-
studiet i højere grad regional end på økonom- og kulturstudierne. Derfor er det en naturlig
antagelse, at ingeniørerne i højere grad end de øvrige studenter forbliver på Gotland efter
endt uddannelse.

5.3.1. Personer i ansættelsesforhold
En meget stor andel af interviewpersonerne havde fundet beskæftigelse, enten i faste stil-
linger eller for et mindretal i tidsbegrænsede stillinger. Således fremgår det af tabel 10, at
36 interviewpersoner er aktive på arbejdsmarkedet, heraf tre som selvstændige erhvervs-
drivende. Fire personer er forsat studerende, heraf er to ph.d.-studerende. Kun en enkelt
person er ledig på arbejdsmarkedet og en person har barselsorlov.

Tabel 10. Interviewpersonernes nuværende beskæftigelse
Nuværende beskæftigelse Ingeniører Økonomer

Fast ansættelse 7 15

Vikariat 2

Trainee/prøveansættelse 9

Ledig 1

Hjemmegående/barselsorlov 1

Selvstændig 3

Ph.d.-studerende 2

Studerer forsat 1 1

I alt 8 34

Kilde: Telefoninterview, 1997.

Tabellen indikerer en vis efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft på det gotlandske
arbejdsmarked, hvilket understreges af, at kun en enkelt person er registreret som ledig.
Det kan dog ikke udelukkes, at personer som efter endt uddannelse ikke har kunnet finde
beskæftigelse regionalt, efterfølgende er fraflyttet Gotland.

Interviewpersonerne blev spurgt, hvor de boede, da de besluttede sig for at studere i Visby.
Et stort flertal, 30 ud af 42, svarede Gotlands Län, seks svarede Stockholms Län, fire det
øvrige Sverige og to svarede henholdsvis Baltikum og USA. Med andre ord viser det sig,
at et stort flertal af de personer, som forbliver på Gotland efter endt uddannelse, også forud



89

for deres uddannelsesforløb havde en relation til Gotland. Samtidigt må det konstateres, at
ca. en fjerdedel af de interviewede aktivt besluttede sig for at studere på Gotland uden at
have bopæl på øen, og at de efter uddannelsen har valgt at forblive på Gotland. HG til-
trækker dermed tilflyttere, der etablerer sig ud over uddannelsesperioden. Omvendt må det
forventes, at en del af de gotlændinge, som har besluttet at studere på Gotland, efterføl-
gende fraflytter øen, hvilket de sikkert havde gjort alligevel. Indeværende undersøgelse
behandler ikke HGs betydning for flyttebalancen. Uanset om HGs påvirkning af flytteba-
lancen er positiv eller negativ, må det konstateres, at HG betyder, at flyttefrekvensen til og
fra Gotland er steget. HG rekrutterer internationalt og specielt nationalt. HG betyder der-
med, at unge fra det øvrige Sverige opnår et kendskab og præference til Gotland.

5.3.2. Ansatte
Set i forhold til projektets problemstilling er det yderst centralt at undersøge, i hvilke virk-
somheder de studerende finder ansættelse og herunder, om virksomheder, der ikke traditi-
onelt beskæftiger arbejdskraft med en videregående uddannelse, har ansat personer ud-
dannet på HG. På baggrund af interviewpersonernes oplysninger om virksomheden de er
ansat i, er det i nedenstående tabel forsøgt at opdele virksomhederne i sektorer.

Tabel 11. Interviewpersonernes ansættelsesforhold og forudsætninger
I alt Økonomer Ingeniører Uddannelse

forudsætning
 Gennemsnitlig

alder
Gennemsnitlig

antal point
Fremstilling 11 4 7 10 28 135

Serviceerhverv 9 9 5 31 150

Off. forvaltning 6 6 5 40 162

Undervisning/forskning 7 7 6 32 140

Kilde: Telefoninterview, 1997.

Det fremgår af tabel 11, at interviewpersonerne stort set får ansættelse i alle sektorer, dog
undtaget den primære sektor. Samtidigt fremgår det, at næsten samtlige interviewpersoner
anser deres videregående uddannelse som en forudsætning for deres ansættelse. Umiddel-
bart kan det anføres, at interviewpersonerne har en egen interesse i at antage, at deres
uddannelse er en forudsætning for deres nuværende beskæftigelse. Sammenholdes dette
udsagn med interviewpersonernes stillingsbetegnelser, er der ikke grund til at betvivle, at
interviewpersonernes uddannelsesbaggrund er afgørende for deres nuværende beskæftigel-
se.

Antallet af point afspejler den samlede uddannelseslængde. Således svarer et point til en
uges uddannelse. En student, der har opnået 120 point, har typisk en treårig videregående
uddannelse bag sig. Interviewpersoner, som har fundet beskæftigelse indenfor fremstil-
lingserhvervene, har typisk en kortere uddannelse bag sig og er yngre end interviewperso-
ner, der har fundet beskæftigelse i de øvrige sektorer. Samtidigt fremgår det af undersøgel-
sesmaterialet, at interviewpersoner ansat indenfor fremstilling kun i meget ringe grad har
planer om at videreuddanne sig. Heraf har to ikke afsluttet deres uddannelsesforløb på HG.
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Anderledes forholder det sig for personer, der har fundet beskæftigelse indenfor undervis-
ning/forskning og offentlig forvaltning, hvor knapt halvdelen oplyser, at de har planer om
yderligere uddannelse, hvilket kan hænge sammen med, at mange ansættelsesforhold er
midlertidige. Hvorimod alle, der har fundet beskæftigelse indenfor fremstilling, har opnået
en fast ansættelse.

Tabel 12. Ansatte indenfor fremstilling
Virksomhed Aktivitet Ansatte Ansatte med en

 videregående uddan-
nelse

Stillingsbetegnelse

Ericsson Produktion 960 50 Financiel controller

Ericsson Produktion 985 150 Indkøber

Ericsson Produktion 950 100 Indkøber

Ericsson Produktion 950 100 Planlægger

Ericsson Produktion 1.000 25 Prod.tekniker

Ericsson Produktion 1.000 200 Elansvarlig

Ericsson Produktion 1.000 50 Kvalitetskoordinator

Ericsson Produktion 950 150 Kontrolbereder

Ericsson Produktion 950 100 Prod.tekniker

Ericsson Produktion 950 60 Testingeniør

Ericsson Produktion 950 100 Prod.tekniker

Kilde: Telefoninterview, 1997.
Note: Ericsson beskæftiger 975 personer pr. 31.12.95, jf. tabel 4 i kapitel 2.

Alle, der har fundet ansættelse indenfor fremstilling, er ansat hos Ericssons produktions-
enhed i Visby. Med andre ord er alle ingeniører, som er omfattet af undersøgelsen, ansat
på samme virksomhed. På baggrund af interviewpersonernes oplysninger om stillingsbe-
tegnelser fremgår det, at ingeniører fortrinsvis varetager mellemlederfunktioner i produk-
tionen og økonomerne er ansat i administrationen, heraf to som indkøbere. Set på bag-
grund af at de 11 interviewpersoner er yngre og har en kortere uddannelse end de øvrige
interviewpersoner, kan det antages, at Ericsson rekrutterer direkte fra eksamensbordet og i
nogle tilfælde før. Alle med undtagelse af en enkelt person oplyser, at deres uddannelse på
HG er en forudsætning for deres ansættelse hos Ericsson. Til trods for at Ericsson er den
dominerende industrivirksomhed på Gotland, er det tankevækkende, at ingen interview-
personer har fundet ansættelse ved andre fremstillingsvirksomheder på Gotland. Det må
forventes, at de større levnedsmiddelvirksomheder og kalk- og cementvirksomhederne
også anvender arbejdskraft med en videregående uddannelse.

Når ingeniører fra HG alligevel massivt finder ansættelse ved Ericsson, kan det tolkes som
at uddannelserne er stærkt målrettet Ericssons behov, samt at der findes meget stærke
relationer mellem ingeniørlinien ved HG og Ericsson. Personalechefen på Ericssons Vis-
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by- afdeling, Ove Alm, er telefonisk blevet kontaktet for supplerende oplysninger.81 Ove
Alm anslår, at Ericsson i alt har fundet beskæftigelse til ca. 40 ingeniører uddannet ved
HG. Specielt havde Ericsson ansat mange, ca. 15 ingeniører, i forbindelse med en produk-
tionsomlægning i 1995. Også i fremtiden forventer Ove Alm, at Ericssons Visby-afdeling
kan ansætte 10 - 15 ingeniører uddannet ved HG årligt. I 1997 er der dog kun nyansat fem
ingeniører. Af de i alt 40 ansatte ingeniører fra HG har ca. 2/3 haft en toårig (80 point) og
1/3 en treårig (120 point) ingeniøruddannelse bag sig. Det kan antages, at en ansættelse
hos Ericsson er et afsæt for en karriere i andre virksomheder. Ove Alm anslår, at i alt har
kun to personer uddannet ved HG, forladt Ericsson, hvorimod en del har forladt Visby-
afdelingen til andre grene af koncernen.

Det fremgår i øvrigt af tabel 12 og de øvrige tabeller i interviewundersøgelsen, at inter-
viewpersonernes oplysninger om antal ansatte og de ansattes uddannelsesforhold er meget
afvigende. Oplysningerne er alligevel medtaget i mangel af bedre data.

Tabel 13. Ansatte indenfor service
Virksomhed Aktivitet Ansatte Ansatte med en

 videregående
uddannelse

Stillingbetegnelse

Learning by doing Konsulent IT 1 1 ?

IT ekonomen Konsulent IT 11 2 Projektleder

Österby Bradgård En gros 12 1 Bogholder

Faktab finans AB Revision 45 10 Kundeansvarlig

Faktab finans AB Revision 50 10 Stedfortrædende gruppe-
leder

Almi Virksomhedsråd-
givning

12 10 Projektkoordinator

Almi Virksomhedsråd-
givning

11 5 Projektleder

Sparbanken Bankvirksomhed 34 2 Tjenestemand

Forsäkringskassen Socialforsikring 90 9 Sagsbehandler

Kilde: Telefoninterview, 1997.
Note: Forsäkringskassen beskæftiger 91 personer pr. 31.12.95, jf. tabel 4 i kapitel 2.

Det fremgår af tabel 13, at ansættelsernes spredning på virksomhedstyper er stor for per-
soner ansat i servicesektoren. Virksomhedernes aktivitetsområder spænder fra engroshan-
del med byggevarer til konsulentvirksomhed indenfor informationsteknologi, men med en
klar overvægt af virksomhedstyper der traditionelt beskæftiger personer med en videregå-
ende uddannelse. Således må det vurderes, at alle virksomheder med undtagelse af Österby
Brädgård er virksomheder med tradition for anvendelse af arbejdskraft med en videregå-
ende uddannelse. Österby Brädgård er en familiejet virksomhed og et eksempel på en
virksomhed, som ikke traditionelt anvender højtuddannet arbejdskraft.

                                                       
81 Telefoninterview med personalechef  i Ericssons Visby-afdeling, Ove Alm, august 1997.
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Tabel 14. Ansatte indenfor undervisning/forskning
Virksomhed Aktivitet Ansatte Ansatte med en videre-

gående uddannelse
Stillingsbetegnelse

HG Undervisning 45 25 Økonomiassistent

HG Undervisning 35 20 Projektkoordinator

HG Undervisning 25 20 IT ansvarlig

HG Undervisning 50 25 Assistent

Komvux Undervisning 45 45 Lærer

Komvux Undervisning 50 30 Lærer

Kommun82 Undervisning 30 30 Lærer

Kilde: Telefoninterview, 1997.

Det fremgår, at HG har fundet beskæftigelse til en stor del af de ansatte i denne sektor, i
fortrinsvis administrative stillinger. Resten er ansat ved voksenundervisning og en enkelt
person ved en kommunal musikskole. Det skal bemærkes, at ingen har fundet ansættelse i
gymnasieskolen. Det fremgår af spørgeskemabesvarelserne, at ansættelsesforholdene er af
udpræget midlertidig karakter. Således har kun to personer fået fast ansættelse. Dette
gælder for en ansættelse ved Komvux, som er en undervisningsinstitution, der varetager
efteruddannelse af voksne, samt stillingen ved Gotlands Kommun. Igen gælder det, at
ansættelserne er sket i stillinger, hvor der er tradition for anvendelse af arbejdskraft med
en videregående uddannelse. Personen, som er ansat ved kommunen, er musiklærer og
den eneste person, som oplyser, at anden uddannelse har været en forudsætning for an-
sættelsesforholdet. For de øvrige gælder det, at ansættelserne virker relevante set i forhold
til HG-uddannelsen.

Tabel 15. Ansatte indenfor offentlig virksomhed
Virksomhed Aktivitet Ansatte Ansatte med en videre-

gående uddannelse
Stillingbetegnelse

Svenska Spel Tipstjeneste 180 40 Systemansvarlig

Kommunen Forvaltning Økonomisekretær

Län/kommun Forvaltning Landsbyrådgiver

Skattemyndigheten Skatterevision 65 30 Sagsbehandler

Skattemyndigheten Skatterevision 65 20 Sagsbehandler

Skattemyndigheten Skatterevision 75 20 Sagsbehandler

Kilde: Telefoninterview, 1997.
Note: Skattemyndigheten beskæftiger 87 personer pr. 31.12.95, jf. tabel 4 i kapitel 2.

Tre personer er blevet ansat hos Skattemyndigheten, dvs. halvdelen af de personer, som
har fået ansættelse i denne sektor. Kommunen beskæftiger en person som økonomisekre-
tær og sammen med länstyrelsen en person, som landsbyrådgiver. Endelig har en person
fundet beskæftigelse i den svenske tipstjeneste, som er lokaliseret på Gotland som en del af

                                                       
82 Oplysningerne er knyttet til arbejdsstedet, som er en musikskole.
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den svenske regionalpolitik. Ansættelserne virker på grundlag af stillingsbetegnelserne
relevante set i forhold til en økonomisk uddannelsesbaggrund.

Det fremgår af de supplerende spørgsmål på spørgeskemaerne, at de personer, som har
fået ansættelse indenfor offentlig virksomhed, er kendetegnet af en høj gennemsnitsalder.
Tre interviewpersoner oplyser, at de tidligere har haft ansættelse på samme arbejdsplads,
men at uddannelsen på HG har kvalificeret dem til et andet ansvarsområde. HG har der-
med givet mulighed for efteruddannelse, hvilket forklarer den høje gennemsnitsalder.
Alle, med udtagelse af personen, der er ansat i Svenska Spel, oplyser, at de er ansatte i
faste stillinger.

Vurderes alle besvarelserne fra personer som har fundet beskæftigelse på Gotland efter
endt uddannelse gælder det, at de personer, der efter uddannelsen er indgået i et jobfor-
hold, alle har fået uddannelsesrelevant ansættelse, og alle stort set er ansat i virksomheder
eller på arbejdspladser, som traditionelt beskæftiger arbejdskraft med en videregående
uddannelse. Kun i et tilfælde har en interviewperson fundet ansættelse i en virksomhed,
som ikke traditionelt beskæftiger personer med en videregående uddannelse. Set i forhold
til den gotlandske erhvervsstruktur og målsætningen med HG, at styrke de traditionelle
små virksomheders kompetencer, kan det konstateres, at dette ikke sker direkte i form af
ansættelse af personer uddannet ved HG. Ansættelserne har fortrinsvis fundet sted i den
offentlige sektor, samt hos Ericsson. HG medvirker, med sin primære opgave at uddanne
unge, dermed først og fremmest til at styrke områder, som i forvejen er dominerende i den
gotlandske erhvervsstruktur. Det kan antages, at rekrutteringen til stillinger, der formelt
kræver en videregående uddannelse, er lettet, og kvaliteten af jobansøgere er forbedret på
baggrund af etableringen af HG. Undersøgelsen kan ikke besvare denne problemstilling.

Det fremgår af undersøgelsen, at der har fundet ansættelser sted i servicesektoren, i virk-
somheder, som baseres på konsulentvirksomhed. Disse virksomheder kan medvirke til en
innovativ udvikling i den samlede erhvervsstruktur og udgør i sig selv spiren til en kvali-
tativ udvikling af erhvervsstrukturen, fra små virksomheder indenfor levnedsmiddelforar-
bejdning og turisme, til erhvervsservice målrettet nationale og internationale markeder.

5.3.3. Selvstændige erhvervsdrivende
Tre personer oplyste, at de var selvstændige erhvervsdrivende og at denne aktivitet var
deres dominerende beskæftigelse. Derudover oplyste en enkelt person, at hun læste ph.d.,
men samtidigt var selvstændig. Personen er medtaget i nedenstående skema, men er i den
overordnede fordeling af personer klassificeret som studerende.
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Tabel 16. Interviewpersoner, som oplyser, at de driver selvstændig virksomhed
Alder Køn Point Virksomhed Ejerform Aktivitet Heltid Ansatte Ansatte med

videregående
udd.

Udd./
forud-
sætning

25 k 200 Gotland
Environmental
Services HB

Handels-
bolag

Markedsunder-
søgelser

nej 2 2 ja

m 150 Halmbyen Handels-
bolag

Turist ja 5 1 nej

27 m 77 All revision A/S Revision ja 2 2 nej

25 k 140 Show it Enskild fima IT-Mode, dans nej 1 1 delvis

Kilde: Telefoninterview, 1997.
Note: Antallet af ansatte inkluderer interviewpersonen.

Det fremgår af tabel 16, at personerne, som oplyser, at de er selvstændige erhvervsdriven-
de, er unge mellem 25 og 27 år, ligeligt fordelt mellem kønnene. Samtidigt fremgår det, at
der tilsyneladende ikke er sammenhæng mellem længden af studiet og beslutningen om at
oprette en virksomhed. To personer oplyser, at den selvstændige virksomhed er en deltids-
beskæftigelse, og at de samtidigt henholdsvis følger kurser ved HG/læser ph.d. Kun to
virksomheder kan dermed betragtes som fuldtidsbeskæftigelse for interviewpersonen. Det
drejer sig om Halmbyen, der er en virksomhed indenfor turistbranchen og All revision.
Begge virksomheder er familieforetagender. Halmbyen baseres i turistsæsonen delvis på
familiemedlemmer, som flytter til Gotland i sæsonen, og All revision drives og ejes i fæl-
lesskab med en bror. I begge tilfælde oplyser interviewpersonerne, at uddannelsen ved HG
ikke er en forudsætning for, at de er blevet selvstændige erhvervsdrivende. Virksomheder-
nes alder fremgår ikke af undersøgelsesmaterialet, men det er nærliggende at antage, at
virksomhederne har eksisteret forud for, at interviewpersonerne påbegyndte studier ved
HG. Dette gælder specielt Halmbyen, der beskæftiger flere generationer i familien. De to
virksomheder er eksempler på, at HG har øget kompetenceniveauet i virksomhederne, og
Halmbyen et eksempel på en traditionel familiedrevet virksomhed indenfor turistsektoren,
som har draget nytte af HG.

Gotland Environmental Services HB og Show it er deltidsbeskæftigelser, og interviewper-
sonerne oplyser, at deres uddannelsesaktiviteter helt eller delvis er en forudsætning for
etablering af deres virksomhed. Dette stemmer godt overens med virksomhedernes aktivi-
teter, markedsundersøgelser og IT, som ligger i direkte forlængelse af økonomuddannel-
sens indhold. Set i forhold til den gotlandske erhvervsstruktur repræsenterer de virksom-
hedstyper, man i målsætningen med videregående uddannelser på Gotland gerne så frem-
met. Virksomhedernes regionale betydning er vanskelig at vurdere, men må indtil videre
betragtes som begrænset pga. størrelse og aktivitetsniveau, men virksomhederne må be-
tragtes som et potentielt fremtidigt udviklingspotentiale.
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5.3.4. Opsamling
Interviewundersøgelsen viser, at personer, som efter endt uddannelse stadig har bopæl på
Gotland, i meget stort omfang har fundet relevant arbejde eller har startet egen virksom-
hed, hvori de kan gøre brug af deres uddannelse ved HG. Dermed må det konstateres, at
HG medvirker til at øge kompetenceniveauet på Gotland. Sættes undersøgelsens resultater
i relation til projektets overordnede gruppering af virksomheder i forhold til deres forven-
tede anvendelse af personale med en videregående uddannelse og implementering af
forskningsbaseret viden kan det imidlertid konstateres, at:

• de traditionelle oprindelige gotlandske virksomheder, der er karakteristiske for den
gotlandske erhvervsstruktur, kun i yderst begrænset omfang har ansat interviewperso-
ner

• af de ikke regionalt ejede større virksomheder har kun Ericsson ansat interviewperso-
ner, heraf samtlige interviewede ingeniører

 
• de offentlige virksomheder i høj grad har ansat interviewpersoner.

Vægtes den umiddelbare regionale effekt i form af ansættelser, må det konstateres, at
interviewundersøgelsen antyder, at HG fortrinsvis har en udviklende effekt i virksomheder
og institutioner, som i forvejen har en dominerende stilling i den gotlandske erhvervs-
struktur, og i forvejen beskæftiger arbejdskraft med en videregående uddannelse.

Set i et mere langsigtet perspektiv må det konstateres, at interviewpersonerne har fundet
ansættelser i eller har selv iværksat servicevirksomheder, som dels stiller kompetencer til
rådighed for regionale virksomheder, dels arbejder på et ekspanderende internationalt
marked indenfor informationsteknologi. Om kompetencen opbygget i de små servicevirk-
somheder formidles til det øvrige erhvervsliv og igangsætter en kvalitativ innovativ ud-
vikling er et åbent spørgsmål. I sig selv udgør de små servicevirksomheder et fremtidigt
potentiale og måske spiren til en ny erhvervssektor baseret på IT og målrettet et internati-
onalt marked. Set i forhold til den eksisterende erhvervsstruktur vil disse potentialer ikke
kunne identificeres statistisk.

5.4. Effekter i virksomheder, tre cases
Af kapitel 4 fremgik det, at udviklingen af kursustilbudet ved HG i højere grad afspejler de
udbydende institutioners kontekst end den regionale erhvervskontekst, som HG indgår i.
Udviklingen af HG kan i en teoretisk sammenhæng først og fremmest beskrives som en
science-push proces, omvendt kan en ensidig demand-pull opfattelse lægge op til en ar-
gumentation for, at HG burde tilpasses og til sidst udgøre et spejlbillede af den regionale
kontekst, den er lokaliseret i. Er den regionale målsætning at udvikle det regionale er-
hvervslivs læreprocesser, er HGs rolle pr. definition at tilføre den institutionelle struktur
nye impulser (science-push). Skal dette lykkedes, er det en forudsætning, at der opstår en
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gensidig dialog mellem den implementerede viden og de oprindelige udviklingspor, som
findes i de enkelte virksomheder og i samfundet som helhed. Med andre ord en veksel-
virkning mellem science-push og demand-pull processer. I det følgende vil konkrete inter-
aktioner mellem HG og det regionale erhvervsliv på baggrund af tre cases blive belyst.

Casene er udvalgte succeshistorier på baggrund af udpegning af kursusansvarlige på HG.
Casene kan karakteriseres som en informationsorienteret udvælgelse på baggrund af ud-
pegning af involverede nøglepersoner.83 Casene udgør eksempler, der skal belyse, hvilke
processer en videregående uddannelsesinstitution indgår i og påvirker regionalt. Samtidigt
skal det påpeges, at casene repræsenterer særdeles vægtige eller betydelige segmenter af
den gotlandske erhvervsstruktur.

• Ericsson, som er en del af en multinational koncern, er uden sammenligning den væ-
sentligste privatejede virksomhed på Gotland.

 
• Gutekyckling, en mindre regionalt ejet levnedsmiddelvirksomhed, indgår i netværket

Produkt Gotland. Et netværk, som omfattede mere end halvdelen af de gotlandske lev-
nedsmiddelvirksomheder. Udvikling af levnedsmiddelsektoren og her specielt de små
regionaltejede virksomheder må anses som en hjørnesten i den gotlandske erhvervs-
struktur, set i lyset af landbrugets store betydning og potentialer på Gotland.

 
• IT Ekonomen er eksemplet på en distanceuafhængig virksomhed. Virksomheder, som i

flere sammenhænge udpeges som et fremtidigt beskæftigelsespotentiale for udkantsom-
råder, og her specielt områder med stor rekreativ værdi. Samtidigt er IT Ekononem en
virksomhed, hvor det med rimelighed kan antages, at virksomhedens etablering er en
direkte konsekvens af HGs lokalisering på Gotland.

Set i forhold til den gotlandske erhvervsstruktur må det konstateres, at en række sektorer
ikke er repræsenteret i de udvalgte cases. Her kan specielt peges på den betydelige turist-
sektor. Årsagen er først og fremmest, at der ikke er påpeget konkrete effekter eller samar-
bejder, som kan relateres direkte til HG.

5.4.1. Ericsson
Under empiriindsamlingen på Gotland er Ericsson blevet nævnt, hver gang talen faldt på
HGs erhvervsmæssige effekter. Casen er baseret på et interview med Thormod Kristian-
sen, den administrerende direktør for Ericssons produktionsenhed i Visby. Interviewet
foregik uden brug af båndoptager og er derfor baseret på noter.84

                                                       
83 Flyvbjerg, Bent, 1991.
84 Båndoptageren var midlertidig ude af drift.
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Thormod Kristiansen indledte med at give en generel information om LM Ericsson kon-
cernen og fortalte, at 57% af totalomsætningen i koncernen er skabt på baggrund af pro-
duktion af udstyr til radiokommunikation (mobiltelefoner).
Derudover er aktivitetsområderne delt mellem:

• Public kommunikation (traditionel telefonkommunikation)
 
• Virksomhedskommunikation (multimedie)
 
• Komponentfremstilling og udvikling
 
• Kommunikationsudstyr til forsvaret.

Visby-afdelingen blev etableret i 1961 og flyttede til den nuværende adresse i 1963, hvor
der nu er 32.000 m2 under tag. Thormod Kristiansen kendte ikke til de faktiske årsager til
etableringen på Gotland, men antog at det skyldtes adgangen til arbejdskraft.

Visby-afdeling er en ren produktionsafdeling. Thormod Kristiansen gjorde dog meget ud
af at forklare den nødvendige tætte forbindelse mellem udvikling, produktion og mar-
kedsføring og at man i praksis ikke kunne adskille de tre funktioner.

Fra etableringen i 1961 var produktionen i Visby baseret på udstyr til traditionelle telefon-
centraler, men i 1995 blev der truffet beslutning om at omlægge produktionen til centra-
lenheder for radiokommunikation (kommunikation via mobiltelefoner).

 I foråret 1995 i forbindelse med omlægning af produktionen, forespurgte Ericsson HG,
om högskolan kunne tilrettelægge et kursus, der dækkede Ericssons behov i forbindelse
med produktionsomlægningen. Efteråret 1995 kunne HG udbyde kurset.

Thormod Kristiansen kunne ikke kvantificere, hvor mange ingeniører Ericsson havde
aftaget fra HG, men anslog, at det var omkring 50. Han kunne samtidigt ikke redegøre for,
hvor stor en del af de ansatte, der havde en ingeniøruddannelse, men gav udtryk for, at
han ikke skelnede til uddannelsesbaggrunden. I næsten alle funktioner skulle der bruges
teknisk højt kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke bare at trykke på en knap, som Thormod
Kristiansen udtrykker det. Ingeniører blev primært brugt til testfunktioner og i forbindelse
med procesudvikling.

Thormod Kristiansen blev spurgt om lokalisering, fordele og ulemper ved lokalisering på
Gotland.

Thormod Kristiansen nævnte ingen lokaliseringsulemper, men fremhævede det lille sam-
fund og illustrerede dette med en intim kontakt til AMU og HG, hvor Ericssons havde
personlige kontakter. Han anser evnen til omstilling og innovationer som et afgørende
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konkurrenceparameter og fortalte, at i en treårs periode ville 60% af produktsortimentet
være udskiftet.

Thormod Kristiansen fremhævede, at omstillingen af produktionen havde været en stor
udfordring, og at den vellykkede proces bl.a. skyldtes HGs medvirken. Thormod Kristian-
sen kunne stolt referere til, at Visby-afdelingens vellykkede omstillingsproces havde for-
anlediget, at produktionsenheden var nævnt i LM Ericsson koncernens årsregnskab.

Interviewet og den stærke betoning af omlægningen af produktionen giver et indtryk af, at
Visby-afdelingens fremtid afhang af dens omstillingsevne, og det er åbenlyst, at HG i
denne sammenhæng efter Thormod Kristiansens udlægning har haft en central betydning.
Frygten for en evt. lukning af Visby-afdeling kan synes velbegrundet set i lyset af Erics-
sons koncernpolitik den senere tid.

LM Ericsson har besluttet at nedlægge Ericssons produktionsenhed i Norrköping, hvorved
1.400 arbejdspladser forsvinder. Nedlægningen skal ses som det første skridt i en strategi,
hvor al komponenttilvirkning nedlægges. Alene i Sverige er dette en trussel mod 8.000
arbejdspladser i LM Ericsson koncernen. Ericsson følger en outsourcing strategi, som er
en trend i branchen, hvor egen produktion nedlægges og erstattes af kontraktproduktion af
underleverandører. Ericssons målsætningen er inden år 2005 at omdanne Ericsson til en
rendyrket vidensbaseret virksomhed indenfor udvikling, konstruktion og markedsføring.85

I denne sammenhæng kan det ikke afgøres, om denne strategi får betydning for Ericssons
Visby-afdeling, som netop til trods for den gennemførte omstilling er en ren produktions-
enhed. Bliver denne afdeling nedlagt, vil det få meget vidtrækkende konsekvenser for
Gotland.

5.4.2. Gutekyckling og Produkt Gotland
Gutekyckling er en mindre gotlandskejet levnedsmiddelvirksomhed. Virksomheden er der-
med et eksempel på en virksomhed, der primært er baseret på adgang til gotlandske råva-
rer fra landbrugssektoren, som er den traditionelle dominerende fremstillingssektor på
Gotland. Samtidig er virksomheden og den innovative udvikling, som virksomheden ind-
går i, blevet udpeget som en afledt effekt af HGs etablering på Gotland. Casen er baseret
på interview med Håkan Alhsten, som er direktør og medejer af virksomheden,86 samt
Håkan Westerholm, som er administrerede direktør og projektkoordinator for foreningen
Produkt Gotland. 87

Gutekyckling er siden 1990 ejet af Gotlandsbolaget AB, Gotlands Lantmand og Håkan
Alhsten i fællesskab med en bror. De nuværende ejere overtog virksomheden fra konsu-

                                                       
85 Dagens Nyheter, 21.07.97.
86 Interview med regionschef for Landshypoteksbanken og medejer af Gutekyckling, Håkan Alhsten, juni 1996 og

september 1996.
87 Interview med projektkoordinator for Produkt Gotland og adm. direktør for Gutekyckling, Håkan Westerholm,

september 1996.
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mentorgansationen KF (svarer til FDB i Danmark). Baggrunden for familien Alhstens
engagement i Gutekyckling skal ses i sammenhæng med, at de i forvejen ejede et klække-
ri, som producerede daggamle kyllinger til kyllingeopdrættere.

Virksomheden producerer primært hele frosne kyllinger, som sælges i Stockholm/Mellem-
sverige. Distributionen foregår fortrinsvis gennem KF og ICA, som begge er landsdæk-
kende detailhandelskæder. I 1995 beskæftigede virksomheden 50 personer og havde en
omsætning på SEK 60 mio.88 Inkl. den direkte beskæftigelse anslår Alhsten, at ca. 150 -
200 pesoners beskæftigelse er afhængig af Gutekyckling. Denne afledte beskæftigelse
findes fortrinsvis i hønseriet og klækkeriet med ca. 30 ansatte (ejes af familien Alhsten),
14 opdrættere samt på foderfabrikken.

Alhsten er en aktiv person i det gotlandske erhvervsliv. Udover sit engagement i Gute-
kyckling er Alhsten regionschef for Landshypoteksbanken, som er de gotlandske bønders
kreditforening, samtidigt er Alhsten involveret i den regionale erhvervspolitik. Alhsten er
meget optaget, af det han kalder for miljørevolutionen, og er overbevidst om, at virksom-
hedens og de øvrige gotlandske levnedsmiddelvirksomheders udviklingsstrategi må base-
res på miljørigtig produktion og en dynamisk kvalitetsudvikling.

Jeg gik ind og udviklede kompetence og teknikken i virksomheden med retning mod øko-
logi og miljø…….. Og jeg søgte, hvem som vidste noget om det, men der var ingen, som
kunne. Der findes konsumentorganisationer, miljøkrav og miljømærkninger, men egentlig
ingen kundskaber om hvad det handler om. Derfor tog jeg kontakt direkte med universi-
tetet i Stockholm via Högskolan. Og vi har udarbejdet en model for små virksomheder, for
at komme videre med et seriøst miljøarbejde.

For det første tror jeg ikke på ISO-systemet, fordi det låser kreativiteten. Man skal have et
stadigt pågående arbejde.

Alhsten har med andre ord en positiv holdning til f.eks. økologisk produktion, men mener
samtidigt, at det er en fare at arbejde mod et fastlagt miljøkrav. Alhsten mener, det er
afgørende at have en dynamisk opfattelse af kvalitetsudvikling, hvor processen ikke stop-
per ved opnåelse af et fastlagt niveau, men udvikles løbende i takt med at målene opnås.
Alhstens vision for virksomhed og produktionskæden er en miljøneutral produktion. Al-
hstens ambitioner rækker længere end til hans egen virksomhed, og omfatter hele det
gotlandske samfund, som han mener kan profilere sig og udvikle sig ved hjælp af en me-
get ambitiøs miljøpolitik.

Alhsten redegør for to områder, hvor HG har medvirket til en innovativ udvikling i virk-
somheden. 1. Integrering af produktionskæden fra hønseri til slagteri via computerbaseret
netværk og 2. Markedsføring af virksomhedens produkter under varemærket Produkt

                                                       
88 Gotlands Kommun, 1996.
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Gotland. De to områder kan ikke adskilles set i forhold til virksomhedens udvikling, men
hvor computernetværket indtil videre kun vedrører produktion af slagtekyllinger, har va-
remærket Produkt Gotland betydning for en større gruppe gotlandske levnedsmiddelvirk-
somheder.

Ad. 1 Produktionen af slagtekyllinger på Gotland foregår i en lukket og integreret regio-
nal produktionskæde. Råvaren er regional og som tidligere omtalt er Alhsten med-
ejer af hønseriet og klækkeriet, som leverer de nyudklækkede kyllinger til 14 got-
landske opdrætterne. Gutekyckling er det eneste kyllingeslagteri på Gotland. Set
som et system er opdrætterne det eneste led i produktionen, Alhsten ikke har di-
rekte indflydelse på.

Alhsten redegjorde for, at Gytekyckling for et år siden, i samarbejde med HGs sy-
stemøkonomer, påbegyndte at knytte alle produktionsled sammen via et computer-
netværk. Alhsten fremhæver, at tidligere skulle økonomiske ressourcer fysisk cir-
kulere i systemet, men at computernetværket betyder, at betalinger foregår elektro-
nisk og de enkelte produktionsled kan låne af hinanden, hvorved der ifølge Alhsten
spares store renteudgifter. Derudover betyder netværket, at alle produktionsdata i de
enkelte led er tilgængelige for alle produktionsled. Således bliver opdrætterne ori-
enteret om leverancer af daggamle kyllinger og forventede leveringer til slagteriet.
Alhsten pointerer, at de enkelte opdrættere bruger nettet til at udveksle erfaringer,
og indførelsen af computernetværket har betydet en kompetenceudvikling i alle led
i produktionskæden.

Computernetværket kan ses som et værktøj, der betyder, at produktionskæden
yderligere integreres og kontrolleres af Alhsten og de øvrige medejere af slagteriet,
men må også ses i forbindelse med udviklingsstrategien under Produkt Gotland.

Ad. 2 Oplysningerne om Produkt Gotland baseres primært på interview med Håkan We-
sterholm. Ifølge Westerholm diskuterede 27 ud af i alt 30 gotlandske levnedsmid-
delvirksomheder i 1991, om de kunne samarbejde, markedsføre og øge forædlings-
graden på gotlandske levnedsmidler. De to store levnedsmiddelvirksomheder Far-
mek og Arla deltog ifølge Westerholm ikke i diskussionerne, da de ikke har beslut-
ningskompetence regionalt. Westerholm fortæller, at diskussionerne ikke førte til
meget, da der var lige så mange viljer som deltagere. Men fem virksomheder heri-
blandt Gutekyckling følte, de talte samme sprog og startede et samarbejde i 1994.
De fem virksomheder, undtaget et bageri, afsatte alle varer nationalt, men produce-
rede og forhandlede produkter, som var meget forskelligartede, varierende fra grøn-
sager, brød, kyllinger og sennep.

De fem virksomheder enedes om at sammen foretage en markedsundersøgelse i
Sverige. Undersøgelsen skulle belyse svenskernes attitude til Gotland og gotlandsk
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levnedsmiddelproduktion, samt konsumenternes villighed til at betale ekstra for va-
rer produceret på Gotland. Westerholm fortæller om resultatet af undersøgelsen:

Resultatet var positivt, men man havde været dårlige til i erhvervslivet at drage
nytte af den positive opfattelse i sin markedsføring. Man opfattede Gotland som et
rent miljø. Men det er ikke nok at markedsføre det som gotlandske produkter. Det
skulle stå for mere, og det var her miljøspørgsmål og energitænkningen kom ind.
Og det er her, Håkan Alhsten har sin tilgang, for han er meget interesseret i de
spørgsmål, han tænkte på miljømærkning og han fandt en metode, som skulle lede
os fremad og som var langsigtet rigtig og derudover havde troværdighed overfor
detailhandlen og konsumenterne.

Westerholm fremhæver, at fem virksomheder ikke var tilstrækkeligt til, at den got-
landske levnedsmiddelsektor som helhed kunne løftes og blive eksportorienteret.89

I januar 1995 bliver Westerholm ansat af länstyrelsen til at danne en juridisk orga-
nisation omkring Produkt Gotland, engagere flere virksomheder omkring konceptet
og skabe kontakter og aftaler med detailhandlen.

De fem virksomheder, som dannede foreningen, fremskaffede en startkapital til for-
eningen på SEK 1 mio. og länstyrelsen fordoblede beløbet ifølge aftale. Og somme-
ren 1995 var 18 virksomheder tilsluttet Produkt Gotland. Om denne hurtige tilslut-
ning skyldes Westerholms indsats er et åbent spørgsmål. En medvirkende faktor til
den hurtige medlemsforøgelse kan skyldes, at fem virksomheder allerede var i gang
og havde rejst en kapital samt at regionale myndigheder støttede projektet ressour-
cemæssigt.

Produkt Gotlands overordnede målsætning er:

Ändamålet med föreningen är att främja en positiv utveckling av gotländska
produkter - alltifrån produktion - distribution - profilering - och marknadsföring,
utifrån ett ekologiskt helhetsperspektiv. Den långsiktiga målsättningen är att
produktionen skall ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan i alla led.
Föreningen skall verka utan vinstintresse.90

Denne overordnede målsætning skal bl.a. opnås gennem, at foreningen:

• skal arbejde for at øge kvaliteten og at miljøpåvirkning fra produkter og pro-
duktion kontinuerlig minimeres

 

                                                       
89 Eksportorienteret betyder i denne sammenhæng afsætning til markeder udenfor Gotland.
90 Föreningen Produkt Gotland, 1996.
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• i samarbejde med universiteter og högskolor arbejder med strategisk udvikling,
målformuleringer og udarbejder miljørevision og miljøstrategiske handlingspla-
ner i medlemsvirksomhederne

 
• skal kontrollere, at medlemmernes miljøarbejde lever op til forudsætningerne i

foreningens kvalitetsmærke.

At leve op til forudsætningerne i foreningens kvalitetsmærke, betyder ikke, at virk-
somhedernes kvalitet skal tilpasses en fastlagt kvalitetsnorm. Idéen bag varemærket
Produkt Gotland er, at kvalitetsarbejde skal betragtes som en løbende proces, der
individuelt tilpasses de enkelte virksomheder, hvor opnåelse af målsætninger bety-
der, at nye opstilles. Det fremgår af handlingsplanen, at virksomheder, som tilslut-
ter sig foreningen, forpligter sig til, at der udarbejdes et miljøregnskab for virksom-
heden, og at der på baggrund af dette udarbejdes en handlingsplan. Som det frem-
går af ovenstående punkter, sker dette i samarbejde med universiteter og högskolor.

Den forkortede handlingsplan har et selvstændigt afsnit, der omhandler samarbej-
det med HG, hvor det fastslås, at HG og Produkt Gotland i fællesskab skal arbejde
for foreningens målsætninger. HG forpligter sig ifølge handlingsplanen til at:

Förmedlar experthjälp för genomförande av kartläggning och utvärdering av
företagens miljöpåverkan samt att föreslå lämpliga förbättringsåtgärder.91

HGs rolle er, som det fremgår af ovenstående, defineret som formidlende instans,
hvilket kan ses som en naturlig konsekvens af, at HG ikke umiddelbart har kompe-
tencer tilpasset foreningens behov. Det fremgår da også af handlingsplanen, at HG
og Produkt Gotland er enige om, at Stockholms Universitet og Systemekologiska
Institutionen under ledelse af professor Ann-Marie Jansson skal udarbejde undersø-
gelser og planer for de enkelte virksomheder. Anvendelse af ekspertviden begrun-
des med at:

Eftersom de arbetsmetoder och de resultat i övrigt som projektet leder fram till,
kommer att användas i medlemsföretagens marknadsföring är projektet
trovärdighet av stor betydelse.92

Med andre ord skal Produkt Gotland markedføres på baggrund af produkt- og pro-
duktionskvaliteten. Troværdighed bliver dermed et nøglebegreb, som samarbejdet
med Systemekologiska Institutionen underbygger.

Ifølge handlingsplanen er markedsføringen delt i tre faser. 1. Forankring af Produkt
Gotland regionalt hos producenter og myndigheder. 2. Markedsføring af varemær-

                                                       
91 Ibid.
92 Ibid.
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ket i detailledet. 3. Markedsføring mod konsumenter som først og fremmest sker
via detailhandlen. Westerholm oplyser, at Produkt Gotland befinder sig i anden fa-
se, og at der allerede er opnået gode kontakter til landsdækkende detailkæder. Bl.a.
distribueres Gutekyckling landsdækkende via ICA-kæden, som viser meget stor
interesse for varemærket og kyllinge- produkter,93 og Gotlands Senapsfabrik AB
har via aftaler med samme kæde tidoblet produktionen.94

5.4.2.1. Samarbejdet med HG

Håkan Alhsten, som på baggrund af egne og Westerholms oplysninger, må anses som
idemand og drivkraft i skabelsen af Produkt Gotland oplyser, at han allerede ved HGs
etablering så HG som en ressource for de små gotlandske virksomheder. Alhsten har da
også, som det fremgår af Ad. 1, anvendt HG som samarbejdspartner i forbindelse med
anvendelse af edb-netværk i kyllingeproduktionen.

Som det fremgår af handlingsplanen for foreningen Produkt Gotland, er HGs rolle define-
ret som formidlende instans. Westerholm fortæller om etablering af samarbejdet med HG:

…vi må have en troværdighed i det arbejde, vi præsenterer, og vi henvendte os til HG i
1994. Og de sagde endelig, vi har forsøgt at nærme os erhvervslivet, men vi taler ikke
samme sprog. Vi står for langt fra hinanden . Den her konkrete case med 16 virksomheder
med samme målsætning må vi kunne finde noget at arbejde sammen om. Vi gav dem en
konkret opgave og vi har skrevet en samarbejdsaftale.

Westerholm fortæller, at HG ikke umiddelbart har kompetencer, der matcher foreningens
behov og forsætter:

Så blev vi sat i kontakt med Stockholms Universitet Systemekologiska Institutionen. En
Ann-Maria Jansson. En professor som fandt interesse for projektet og tankegangen og
hun adopterede os egentlig. Den her case kunne hun anvende i forskellige sammenhænge.
Via HG plukkede hun 4 - 5 elever fra hendes institution. Og de har lavet en undersøgelse i
8 - 10 virksomheder. De undersøger alle produktionsled. De kom ned og undersøgte, og
det tog fra en til tre måneder. Men det er hende, der godkender deres arbejde, skriver sine
anmærkninger og godkender det, og så må vi anvende det i vores markedsføring.

Udgangspunktet for samarbejdet er en henvendelse fra Produkt Gotland til HG. Eksemplet
illustrerer, at når erhvervslivet evner at stille kvalificerede spørgsmål, kan HG agere og få
en afgørende udviklende rolle. I denne forbindelse har HG spillet en vigtig formidlende
rolle og medvirket til, at små gotlandske virksomheder nu aktivt indgår i et samarbejde
med HG og får implementeret forskningsbaseret viden. Samtidigt kan det antages, at til-
stedeværelsen af en videregående uddannelsesinstitution regionalt kan være medvirkende

                                                       
93 Westerholm oplyste om en række produktinnovationer, som Gutekyckling markedsførte. Det drejede sig først og

fremmest om nye udskæringer og øget forædling.
94 Udgangspunktet for produktionsforøgelsen blev imidlertid ikke oplyst.
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til, at aktører i erhvervslivet inddrager forskningsbaseret viden som en faktor i en samlet
erhvervsstrategi. Set på baggrund af det konkrete hændelsesforløb omkring skabelse af
foreningen Produkt Gotland, kan det dog ikke afgøres, om dette samarbejde kunne være
oprettet uden HGs eksistens.
Håkan Alhsten fortæller, at han medvirkede i udvalgsarbejde, som forberedte etableringen
af HG og giver udtryk for en meget positiv holdning til HG. Alhsten mener, at HG har
været afgørende for udviklingen i de små levnedsmiddelvirksomheder:

At vi er kommet videre med små virksomheder på denne ø og arbejder sammen med FN-
universitetet i Tokyo skyldes helt og holdent den kontakt, vi fik via Högskolan.

Alhsten fortæller, at samarbejdet med FN-universitetet skyldes, at oplysninger om Produkt
Gotland var lagt ud på internettet, hvilket medførte, at han blev opfordret til at holde et
oplæg om det gotlandske initiativ på The second Anual World Congress on Zero Emissi-
ons i Chattanoogo, Tennesse, USA, den 29. - 31. maj 1996. Kongressen var en del af FN-
projektet Zeri under FN-universitet i Tokyo.95

På kongressen holdt Alhsten oplæg sammen med 44 andre oplægsholdere fra hele verde-
nen. Alhsten fortæller i forbindelse med interviewet i juni 1996 begejstret om kongressen
og ser en mulighed for, at Gotland med afsæt i tankerne bag Produkt Gotland kan udvikle
sig til en zero emission region.

I efteråret 1996 påbegyndes et Zeri forstudie på Gotland finansieret af erhvervslivet, kom-
munen og länstyrelsen med henblik på at gøre Gotland til den første zero emission region i
Europa, og den 19.03.1997 underskrev HG og FN-universitetet i Tokyo en samarbejdsaf-
tale, som skal understøtte bestræbelserne.

Af programmet på næste verdenskongres fremgår det, at Alhsten igen skal holde oplæg.

Indtil videre ser det ud til, at initiativtagerne bag foreningen Produkt Gotland har været
den drivende kraft i en udvikling, som i den seneste fase har betydet, at HG er blevet en
synlig aktør i forbindelse med zero emission projektet. Anskues udviklingen som en lære-
proces er det væsentligt at bemærke, at Alhsten allerede forud for HGs etablering sad i et
högskoleudvalg. Foreningen Produkt Gotland, hvor Alhsten er blandt initiativtagerne,
henvender sig aktivt til HG, som videreformidler problemstillingen. På baggrund af sam-
arbejdet med Systemekologisk Institutionen opnår projektet og foreningen Produkt Got-
land en troværdighed, som medvirker til, at Alhsten bliver inviteret til FN-kongressen.
Denne udvikling sætter en udvikling i gang, som omfatter hele regionen Gotland herunder
HG. Videregående uddannelser som institution kan anses som en medvirkende faktor som
katalysator for udvikingen af Produkt Gotland, til trods for at HG konkret ikke rummede
de konkrete kompetencer som efterspurgtes.

                                                       
95 www.zeri.org/texter/ZERI_96_Table_of _Content.hml
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Ses udviklingen på baggrund af en erhvervssynsvinkel må det konstateres, at skabelsen af
Produkt Gotland og samarbejdet med systemekologerne og FN-universitetet har givet de
små gotlandske virksomheder en profil og umiddelbar troværdighed, som er et godt ud-
gangspunkt i en markedsføring af varemærket. Om dette udgangspunkt fører til en øko-
nomisk gevinst og beskæftigelsesmæssig fremgang afhænger af mange faktorer, herunder
virksomhedernes og foreningens evne til at udnytte det gunstige udgangspunkt.

5.4.3. IT Ekonomen
IT Ekonomen er etableret i 1993 og er et eksempel på en virksomhed med et arbejdsområ-
de indenfor computerbaseret informationsteknologi, mere præcist er IT Ekonomens kom-
petenceområde primært ydelser på internettet og multimedieproduktioner. IT Ekonomen
er en nyetableret virksomhed iværksat af en tidligere økonomistuderende ved HG. På in-
terviewtidspunktet beskæftigede IT Ekonomen fem personer, fortrinsvis unge med en
fortid som studerende ved HG. Casen er primært baseret på et interview med virksom-
hedsejeren Nils af Winklerfelt.

Winklerlfelt er oprindelig fra Stockholm og er tidligere søkaptajn. Familiemæssige om-
stændigheder betød, at han fik ansvaret for hans fem børn, hvilket indebar, at han måtte
opgive sin tidligere karriere og gå på land. Winklerlfelt valgte at studere økonomi med
informationsteknologi på Gotland, hvilket betød, at han kunne tage vare om familien
samtidigt med at han læste.

Winklerfelt fortæller om idéen bag virksomhedsetableringen:

Min virksomhed startede på baggrund af mit eksamensarbejde på Högskolan. Det var
præcis efter frigørelsen i Østersøregionen. Baltikum blev frit og selvstændigt. Som jeg
sagde tidligere, har jeg arbejdet som søkaptajn i mange år og arbejdet meget i disse lan-
de. Nu overgår disse lande til markedsøkonomi. Jeg ville skabe et beslutningssystem for
små og mellemstore virksomheder, som skulle investere på et nyt marked, som var totalt
ureguleret…….. Der er så mange forskellige parametre, som en virksomhed må tage hen-
syn til for at gøre en klog investerings vurdering. Det her (eksamens) projekt fik en god
kritik og ud fra den, så måtte jeg bygge videre på det. Så startede jeg IT Ekonomen og
navnet står for informationsteknologi ud fra et økonomisk perspektiv.

Virksomhedsidéen udspringer direkte af uddannelsesprofilen ved økonomilinien på HG,
og IT Ekonomen må betragtes som en virksomhed, hvis iværksættelse er afhængig af HGs
etablering på Gotland.

Virksomheden har imidlertid haft vanskeligt ved at konsolidere sig på Gotland og Wink-
lerfelt fortæller, at IT Ekonomen i to år har investeret ressourcer og prestige i at etablere et
informationssystem for virksomheder, organisationer og myndigheder, som vil operere på
Østersømarkedet.
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Problemet er, at det ikke er lykkes os, i særlig høj grad, at forankre os her på øen lokalt,
hverken hos kommunen eller länstyrelsen. Man holder på med læbernes bekendelse, men
fra ord til handling er der et kæmpe gab.

Winklerfelt fortæller, at virksomheden er inde i en likviditetskrise, og at den derfor har
måttet beskære medarbejderstaben, som tre måneder tidligere omfattede 12 akademikere.

Tage Petersen: Hvad er fordelene ved at være etableret på Gotland for en virksomhed som
denne?

Winklerfelt: Fordelen er, at vores virksomhed teoretisk set er distanceuafhængig. Det
spiller ingen rolle, hvor informationerne ligger geografisk. Det gør, at den her type virk-
somhed, multi media, filmproduktion og alt hvad der har at gøre med teledata og teknik,
det kan ligge hvor som helst, hvis teknologien er til stede. Det andet er livskvalitet. Jeg er
født i Stockholm, men jeg har familie. Vi bor på gård og når jeg skal på arbejde, så må
jeg jage grisene ind. Vi har heste, det er et godt miljø for børn at vokse op i. Jeg har fem
børn. Det er et aspekt. Det er mindre stresset, når man bor sådan her, små afstande det
tager 5 - 10 min. at komme ud på landet. Hvis man skal fra den ene ende af storbyen til
den anden, så tager det nok ca. 30 min. Ulempen er, at man får et provinsstempel. Det
kan være smart at etablere en virksomhed i provinsen, men selve markedet er lokalt. Det
er et meget anerkendt faktum, at Stockholm køber sine tjenester i Stockholm og Göteborg
gør det i Göteborg. På Gotland køber alle sine tjenester på fastlandet, næsten, men det er
et andet aspekt. Det hænger sammen med, at mange beslutningstagere kommer fra fast-
landet, så de anvender deres eksisterende kanaler. Køber man her, holder man beskæfti-
gelsen og kompetencen i live her og pengene cirkulerer her. Vi er rangeret blandt de ti
bedste i Sverige, for det vi gør. Men det hjælper os ikke. Vi kan ikke sælge mere af de
grunde, sådan er det bare.

I hvilken grad markedsadgang regionalt på Gotland er en barriere for nyetablerede IT
virksomheder kan ikke afgøres på baggrund af indeværende undersøgelse, men det er
tydeligt at Winklerfelt tillægger Gotlands rekreative værdier større betydning end det
gotlandske marked, som han opfatter som en barriere for virksomhedens udvikling.
Winklerfelt konkluderer på baggrund af hans erfaringer som iværksætter på Gotland:

En af vore fejltagelse, hvis vi skal sige det sådan. Vi har lagt lidt for meget tid og ressour-
cer på Gotland, havde vi lagt disse ressourcer og den tid på fastlandet, så havde vi ca.
været de 12 stykker i dag.

IT Ekonomen blev i april 1997 rekonstrueret og indgik samtidigt i koncernen Min Dator,
hvor IT Ekonomen skal arbejde tæt sammen med datterselskabet Optisys. I pressemed-
delelsen om rekonstruktionen hedder det:
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Optisys, dotterbolag till Min Dator, kommer att vara IT ekonomens samarbets partner.
Optisys kan därigenom utvidga sin produktions-kapacitet genom etablering på Gotland

Gotland satsar idag stora resurser på IT-utbildningar via Högskolan, AMU och inom
grundskolan. Det innebär att det finns en god tillgång till högt utbildade IT-människor
vilket lockar företag inom IT att satsa på Gotland som produktionsplats.96

I hvilken grad nationale IT virksomheder etablerer sig på Gotland er ikke undersøgt, men
eksemplet IT Ekonomen illustrerer en mulig udvikingstendens, som er gjort mulig af HGs
etablering og satsning på informationsteknologi. Kombinationen af tilstedeværelse af
velkvalificeret arbejdskraft, et rekrativt miljø og den i princippet distanceuafhængige in-
formationsteknologi har åbnet for etablering af i gotlandsk sammenhæng en ny virksom-
hedstype. Samtidigt er casen en illustration af, at nærhed til markedet både kan udgøre en
barriere og en konkurrencefordel, hvor distancen til det nationale marked for IT Ekono-
men udgjorde en barriere, kunne nærheden til det gotlandske marked tilsyneladende ikke
kompensere for denne barriere. Casen illustrerer dermed, at distanceuafhængige IT virk-
somheder, set i forhold til markedsadgang og produktudvikling, også er afhængige af
geografiske afstande.

5.4.4. Opsamling cases
Set i forhold til den opdeling af virksomheder, der tidligere er gjort i denne rapport på
baggrund af virksomhedernes søge- og læreprocesser, tilhører Ericsson gruppen af virk-
somheder, som forventes aktivt at opsøge og implementere forskningsbaseret viden i form
af forskningsresultater eller personale med en videregående uddannelse. De hidtidige
resultater viser, at dette i høj grad også er gældende. Som det fremgår af de tidligere stude-
rendes ansættelsesforhold samt interviewet med Thormod Kristiansen, ansætter virksom-
heden studerende fra HG samtidigt med, at Ericsson aktivt og konkret formulerer virk-
somhedens behov og forventninger til HG. Det fremgår, at HG i stort omfang kan opfylde
virksomhedens behov. Samarbejdet mellem HG og Ericsson kan karakteriseres som en
typisk demand-pull proces. Ericssons Visby-afdeling kan som en del af LM Ericsson kon-
cernen formulere sine behov og forventninger til HG. Ericsson har samtidigt som den
største private arbejdsgiver på Gotland stor regionalpolitisk indflydelse. Gotland som regi-
on og HG står dermed i et afhængighedsforhold til LM Ericsson koncernen. Modsat viste
interviewet med Thormod Kristiansen, at afhængighedsforholdet er gensidigt. Der er der-
med en regional alliance mellem institutioner og myndigheder på Gotland og Ericssons
Visby-afdeling. Den fælles målsætning er opretholdelse af produktionen på Gotland. Den-
ne målsætning kan som antydet stå i modsætning til LM Ericssons overordnede strategi.
Er dette tilfældet, må det konstateres, at Visby-afdelingen kun er en lille brik i den samle-
de koncern. Konkurrencen på det internationale elektronikmarked må forventes at have
større betydning for koncernledelsens udviklingsstrategi end regionale hensyn.

                                                       
96 Winklerfelt, Nils af, 1997.
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Produkt Gotland repræsenterer gruppen af virksomheder, som i denne rapport er klassifi-
ceret som virksomheder, der ikke traditionelt søger eller anvender forskningsbaseret viden.
Casen viste, at dette også var gældende, men at virksomhederne i kraft af organiseringen
omkring foreningen Produkt Gotland indgår i en proces, hvori implementering af forsk-
ningsbaseret viden er en forudsætning for opnåelse af foreningens målsætninger og den
innovative udvikling, som virksomhederne deltager i. Casen viste, at udviklingen er et
resultat af, at udvalgte personer er indgået i en interaktion med forskningsverdenen
(leaning by interaktion). Casen illustrerede samtidigt, at HG ikke umiddelbart kunne mat-
che den viden og de kompetencer, som levnedsmiddelvirksomhederne efterspurgte. HGs
rolle var i første omgang formidlende. I kraft af Produkt Gotlands forankring regionalt og
i den internationale forskningsverden har foreningen trukket HG ind i udviklingsproces-
sen. Interaktionen med forskningsverdenen betød, at organisationen Produkt Gotland
kunne formulere sine behov og stille kvalificerede spørgsmål til HG og igangsætte en
samarbejdsproces, der primært er styret af demand-pull processer.

IT Ekonomen er en nyetableret virksomhed og tilhører en erhvervssektor, som hidtil ikke
har været repræsenteret på Gotland. Virksomheden kan ikke umiddelbart placeres i typo-
logien af virksomheder, der var baseret på den eksisterende erhvervsstruktur. Casen viste,
at virksomhedens etablering på Gotland i høj grad kan tilskrives HG. Ejeren af virksom-
heden flyttede til Gotland for at tage en uddannelse på HG. Efterfølgende etablerer han en
virksomhed, hvis virksomhedside direkte udspringer af hans hovedopgave på studiet.
Forløbet kan karakteriseres som en Science-push proces. Casen viste samtidigt, at de eksi-
sterende regionale institutionelle netværk udgjorde en barriere for virksomhedens forank-
ring på Gotland. Casen antydede, at også distanceuafhængige virksomheder er afhængige
af den fysiske nærhed til markedet.

Ses de tre cases samlet, må det ikke overraskende konstateres, at Science-push og demand-
pull processer er aktive sideløbende. Som forventet kunne og kan Ericsson, som del af en
verdensomspændende koncern, umiddelbart formulere sine behov og drage nytte af en
videregående regional uddannelsesinstitution, hvorimod de små traditionelle levnedsmid-
delvirksomheder gennemgik en læreproces (learning by interaktion) og en organisatorisk
udvikling, før disse virksomheder og HG kunne etablere et gensidigt tilsyneladende frugt-
bart samarbejde.

5.5. Interview med kursusansvarlige
Interviewene med kursusansvarlige og andre ansatte ved HG har i første omgang været
brugt i forbindelse med udpegning af konkrete regionale effekter af HG. I nedenstående vil
interviewene først og fremmest blive analyseret med henblik på at belyse konkrete samar-
bejdsforløb set med HGs synsvinkel. Som en naturlig konsekvens af at casene først og
fremmest er udvalgt på baggrund af disse interview, vil casene have en fremstående rolle i
analysen.



109

5.5.1. Økonomlinien
Økonomlinien består som beskrevet af en traditionel økonomisk uddannelse som basis,
tonet med informationsteknologi eller en indretning mod Østersøregionen. Christer Gra-
negård fremhævede som tidligere beskrevet, at økonomlinien ikke umiddelbart afspejlede
den gotlandske erhvervsstruktur og fremhævede, at denne omstændighed er en forudsæt-
ning for, at økonomuddannelsen kan medvirke til at stimulere en ny udvikling for er-
hvervsstrukturen. Den ansvarlige for økonomlinien Marianne Nilson fremhæver at i for-
hold til problemstillingen vedrørende en tilpasning og effekt i en erhvervsstruktur domine-
ret af meget små virksomheder:

For det første er det sådan, at økonomuddannelsen er opbygget traditionelt på store sy-
stemer. Gotland er domineret af småskalavirksomhed. Jeg siger sådan her. Du kan aldrig
tiltrække studenter til småvirksomhedsøkonomi. Der kommer ingen studenter. De vil ar-
bejde i de store multinationale virksomheder. De vil ikke arbejde hos Peter Peterson, som
tilvirker propeller til både. Så mit forslag er følgende: Vi er ikke indrettet til den type
virksomheder, men vi indretter forskningen omkring det. Og så ser vi til at studenterne,
når de skal i praktik, får praktik i de små virksomheder.

Marianne Nilson anskuer tilpasningsproblematikken på baggrund af rekrutteringsoverve-
jelser og fremhæver, at de studerende får erfaring med små virksomheder gennem kon-
krete projektarbejder. Indtil videre har søgningen på økonomstudiet langt overgået antallet
af udbudte pladser. Derfor kan det undre, at en frygt for rekrutteringsvanskeligheder be-
grunder en afvisning af tilpasning til den eksisterende gotlandske erhvervsstruktur.

I interviewet med Marianne Nilson konkretiseres to samarbejdsområder med det gotland-
ske erhvervsliv:

1. De studerende må i forbindelse med praktikforløb og projektarbejder arbejde i eller
hente empirien i de små virksomheder.

 
2. Et samarbejde med en gruppe små levnedsmiddelvirksomheder (Produkt Gotland).

Ad. 1 Formidllingen af kontakter til virksomhederne er lagt i system. Gotlands kommu-
nes erhvervsenhed samler alle regionale projektforslag i et hæfte. De studerende
kan herefter lave projektarbejder i de udbydende virksomheder og organisationer.
De bedste projektarbejder bliver præmieret.

I læseåret 96/97 var 48 projekter udbudt de studerende på økonomilinien. Af disse
var 10 udbudt af private virksomheder, 31 udbudt af offentlige myndigheder, heraf
27 projektforslag af Gotlands Kommun, og de resterende syv af interesseorganisati-
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oner. De private virksomheder, som udbød projektforslag, tilhører alle små virk-
somheder indenfor servicesektoren.97

En optælling, af hvilke projektarbejder de studerende faktisk udfører, vil give et
mere præcist billede af økonomiliniens interaktion og samarbejde med det private
erhvervsliv. Udbudet af projektforslag illustrerer dog, set i forhold til det store antal
små private virksomheder der eksisterer på Gotland, at det er en meget lille andel,
som benytter sig af muligheden af at anvende økonomistuderende til at løse virk-
somhedsrelevante problemstillinger.

Ad. 2 Marianne Nilson har løbende været i kontakt med Håkan Alhsten i forbindelse med
rådgivning af foreningen Produkt Gotland.

Marianne Nilson: Håkan Alhsten taler jeg med ret ofte og lige nu ser vi på, hvor-
dan vi får penge fri til forskning.

På baggrund af at HG i fremtiden bliver en selvstændig högskola, har foreningen
fremsat ønsker om HGs fremtidige indretning og kancellichef Lars Magnus Lahne
og Marianne Nilson har rådgivet foreningen i deres ønsker om uddannelser og
forskningsområder.

Marianne Nilson: De vil have biokemi, bioteknik og levnedsmiddeluddannelse som
emner og prøvekøkken. Jeg har sagt til dem, at det ikke er interessant med en sæd-
vanlig bioteknisk institution. Det hjælper jer ikke, men I må forene det emne med
det, som driver jeres forretninger. Dem som har forretningsinteresser og funderer
over miljøproblemer, det er dem, der skal have job. Du kan ikke løse miljøspørgs-
mål uden at gøre det økonomisk interessant. Disse interesser er modsætninger og
det må du forene. Det diskuterer vi, og vi er vældig enige.

På baggrund af indeværende undersøgelse kan det ikke afgøres om HG og Produkt
Gotland evt. er enige eller uenige om fremtidige kurser og linier på HG. I perioden,
hvor interviewene blev indhentet, besøgte den svenske miljøminister Gotland. I
denne forbindelse havde ministeren et møde med Alhsten, som fremlagde planerne
og visionerne for Produkt Gotland og Gotland som zero emission zone.

Af interviewet med Lars Magnus Lahne98 fremgik det, at miljøministeren havde
pålagt HG at skabe en miljølinie.

Tage Petersen: Kan dette ses som et udspring af Produkt Gotland projektet?

                                                       
97 Gennemgang af projektforslag i Gotlands Uppsatser Samarbejtsprojekt för Högskolan Gotland med lärare,

studenter, öns näringsliv och kommunens näringslivsenhet, hæfte udleveret af HG.
98 Interview med kancellichef ved Högskolan på Gotland, Lars Magnus Lahne, september 1996.



111

Lars Magnus Lahne: Ja man kan sige sådan. Vi har et krav på os fra det lokale
samfund, at vi skal forsøge at skabe en sådan uddannelse. Produkt Gotland er et
vældigt godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at etablere ting og sager, hvis
man finder samarbejdspartnere. (Henviser til samarbejdet med systemøkologerne i
Stockholm).
Økonomilinien er i udgangspunktet ikke tilpasset den gotlandske erhvervsstruktur,
men er i højere grad præget af, at det er en uddannelse, som er udviklet af Stock-
holms Universitet, og nu udbydes regionalt på Gotland. Uddannelsens substans er
skabt i en anden kontekst end den gotlandske. Dette kan ses som en styrke eller
svaghed. Uddannelsesmæssigt har uddannelsen tilsyneladende været en succes.
Studiet har stor søgning og de studerende får relevant beskæftigelse efter uddannel-
sen. Samarbejdet med det gotlandske erhvervsliv baseres ifølge Marianne Nilson
først og fremmest på projektarbejder i slutningen af studiet. Optællingen af udbudte
projekter viste imidlertid, at det gotlandske private erhvervsliv var meget svagt re-
præsenteret. Dette kan ses som en naturlig konsekvens af studiets indretning mod
større institutioner og virksomheder, men må i lige så høj grad ses som et resultat
af, at virksomhederne ikke opfatter HG som en vidensressource, der er relevant for
virksomhederne. Dette betyder ikke, at HG ikke er en relevant samarbejdspartner
for virksomhederne, men viser, at virksomhedernes søge- og læreprocesser ikke er
rettet mod forskningsbaseret viden og konkret ikke mod HG som institution. Set på
denne baggrund er det naturligt, at HG ikke har taget initiativer til at tilpasse ud-
dannelsen den gotlandske kontekst. Samarbejdet med Produkt Gotland viser, at
først når de små virksomheder kan formulere deres forventninger til HG (og sætte
magt bag), kan HG bevæges mod en imødekommelse af virksomhedernes behov.

5.5.2. Ingeniørlinien
Ingeniørlinien er reelt set en udbygning og udvidelse af den tekniske linie, som tidligere
blev tilbudt på gymnasieniveau. Ingeniørlinien må, som tidligere beskrevet, forventes først
og fremmest at henvende sig til større virksomheder og har umiddelbart betragtet en ind-
retning, som må forventes at imødekomme Ericssons behov for højtuddannet arbejdskraft,
hvilket da også er blevet bekræftet af de studerendes beskæftigelsesforhold samt af inter-
viewet med Thormod Kristiansen.

I interview med Nils-Erik Åkesson og Arne Hellgren, som er ansvarlige for henholdsvis
ingeniøruddannelsen som helhed og overbygningsuddannelsen i kvalitetsteknik, udpeges
følgende tilpasninger og samarbejder med det regionale erhvervsliv:99

1. Overbygningsuddannelsen, som er udarbejdet i tæt dialog med det regionale erhvervs-
liv

                                                       
99 Interview med ansvarshavende for ingeniøruddannelserne ved Högskolan på Gotland, Nils-Erik Åkesson, KTH,

og lærer ved ingeniøruddannelsen, Arne Hellgren, juni 1996.
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2. Kortvarige kurser rekvireret af virksomheder

Ad. 1 Indtil 1992 omfattede ingeniørlinien toårige linier, som Åkesson og Hellgren ka-
rakteriserer som basisuddannelser, der svarer til ingeniøruddannelser, som kan ta-
ges ved andre högskolor. I 1992 iværksættes en valgfri etårig overbygningsuddan-
nelse i kvalitetsteknik. Fra læseåret 96/97 er alle ingeniørlinier treårige og kvalitet-
steknik er en integreret del af linierne.
På spørgsmålet om hvilken tilpasning til erhvervslivet ingeniøruddannelsen har
undergået, svarer Arne Hellgren, at:

Basisuddannelsen er ikke blevet ændret og skal ikke ændres. Derimod har vi arbej-
det med projekter fra erhvervslivet i større udstrækning. Det går ikke at ændre på
basis.

Hellgren fortæller, at overbygningsuddannelsen er speciel i den forstand, at den
dels varetager uddannelse af HGs egne studerende, men samtidig er åben overfor
ansatte i virksomhederne. Det tredje år er projektorienteret, hvor de studerende bl.a.
laver deres afsluttende eksamensprojekt. Projekterne formuleres af gotlandske virk-
somheder, og de studerende arbejder i virksomhederne sammen med ansat perso-
nale.

Hellgren: Her er en liste over projekter, vi har haft i virksomhederne de sidste fire
år, og det er naturligvis Ericsson og det er Cementa, men der er også andre. Virk-
somheder fra 20 ansatte til 1.000 ansatte. Vi blander altså studerende og personer
på efteruddannelse. De studerende får i stor udstrækning ansættelse i deres pro-
jektvirksomhed, hovedsagelig Ericsson.

En gennemgang af den omtalte liste viser, at Ericsson og Cementa er de domine-
rende projektudbydere, men også andre mindre virksomheder har deltaget. Således
er 20 projekter af i alt 36 i perioden 1992 - 1996 udbudt af Ericsson og Cementa
med 10 projekter fra hver. De resterende projekter er udbudt af en vifte af gotland-
ske virksomheder, men domineret af større virksomheder.

Hellgren fremhæver specielt Eklunds Plåt, en lille gotlandsk blikkenslager, som
efter at have deltaget i overbygningskurset har ekspanderet sin virksomhed, og i
kraft af kompetencen i kvalitetsteknik har fået kunder på fastlandet.

Hellgren fremhæver denne model som en nyskabelse i det svenske uddannelsessy-
stem, og at den i flere sammenhænge bliver refereret som gotlandsmodellen.

Tage Petersen: Hvad er baggrunden for, at HG i forbindelse med overbygningsud-
dannelse er blevet førende i Sverige?
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Åkesson: Initiativrigdom og kontakt til erhvervslivet ville jeg sige.

Hellgren: Ideen til dette her kom fra kvalitetschefen på Ericsson. Så nedsatte vi en
projektgruppe med folk fra Ericsson, mig selv, udviklingsfonden og to mindre virk-
somheder. De små virksomheder var også med.

Set i forhold til at etablere et samarbejde og formidling af kompetencer til er-
hvervslivet er denne undervisningsmodel interessant. Flere steder i denne rapport
er det fremhævet, at virksomhedernes søge- og læreprocesser er en hindring for
formidling af viden og anvendelse af højtuddannet arbejdskraft. Modellen, som her
bliver brugt, skaber en interaktion i et fælles projekt mellem lærer og studerende
ved HG på den ene side og virksomhederne på den anden side. Derved må der nød-
vendigvis opstå en dialog, der er ny mellem parterne, som åbner mulighed for at
virksomhederne får formuleret virksomhedens kompetencer og problemstillinger,
med andre ord omsætte tavs viden til kommunikationsbar viden. Det grundlæggen-
de problem eksisterer dog stadig. Forudsætningen for at samarbejdet kan påbegyn-
des er, at virksomhederne retter henvendelse og formulerer en problemstilling og
netop her udgør læreprocesserne barrieren. Det er da også kendetegnende, at det
specielt er virksomheder, som i forvejen må forventes at anse högskolor som en res-
source, der har deltaget i uddannelsen. Samtidigt kan der sættes spørgsmålstegn
ved, om HG med en nuværende indretning har et tilbud tilpasset de små virksom-
heder. Set i forhold til en uddannelsessynsvinkel må det antages, at der er grænser
for i hvor høj grad forudsætningerne for kursusdeltagerne må variere, hvilket van-
skeliggør at virksomheder, der ikke i forvejen beskæftiger personer med en videre-
gående uddannelse, kan deltage i uddannelsen.

Ad. 2 Hellgren og Åkesson fortæller, at ingeniørlinien i høj grad udbyder små kortvarige
kurser til erhvervslivet. Konkret henviser de stort set kun til samarbejdet med
Ericsson, men fortæller at kurser i kvalitetsteknik også efterspørges af offentlige
myndigheder og at de i øjeblikket gennemfører et kursus for myndighederne på
Ålandsøerne.

Hellgren: Vi har nu og et år tilbage et stort samarbejde med uddannelser for Erics-
son indenfor telekommunikationsområdet. Der har vi hjulpet til med direkte kom-
petencehøjnelse af deres personale. Ericsson byttede virksomhedsområde for 1½ år
siden og havde og har stadig et behov for kompetenceudvikling.

Åkesson fortæller, at Ericsson ansætter mange af de studerende og virksomheden
har udtalt, at de kan aftage alle ingeniørliniens studenter.
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Ses interviewet i en helhed fremgår det, at Ericsson bliver fremhævet som ingeni-
ørliniens absolut vigtigste samarbejdspartner, og sidst i interviewet fremkommer
følgende dialog:

Åkesson: Generelt resonerer vi sådan her, man skal være vældig forsigtig med lade
det lokale erhvervsliv og i endnu mindre grad en virksomhed påvirke uddannelsen
alt for meget. Men kigger man på Ericsson, er det jo en verdenskoncern, som der-
udover er i fronten indenfor teknikken. Så det som er rigtigt for Ericsson, det er
rigtigt næsten i et internationalt perspektiv. Så man kan tage meget til sig af hvad
de har at bidrage med.

Hellgren: Men det er også Ericsson, som behøver os.

Åkesson: Det står faktisk i Ericssons årsredegørelse, som går hele verden rundt.

Tage Petersen: Bliver I så ikke meget afhængige af en enkelt virksomhed. Er det ik-
ke en fare, hvis koncernen pludselig vælger at nedlægge produktionen?

Åkesson: Derfor er vores uddannelse også indrettet, så vores studenter er attrakti-
ve på hele arbejdsmarkedet.

Interviewet viser klart, at der eksisterer tætte samarbejdsrelationer mellem ingeniørlinien
og Gotlands største fremstillingsvirksomhed Ericsson. Relationer, der kan karakteriseres
som at ingeniørlinien er afhængig af en enkelt virksomhed. Dette understreges af, at HG i
sin markedsføring af uddannelsen imod potentielle studerende fremhæver samarbejdet
med Ericsson som garant for kvaliteten i uddannelsen.100 Som tidligere beskrevet og som
Arne Hellgren udtaler, er afhængighedsforholdet gensidigt set i forhold til Visby-
afdelingen.

Interviewet viste to tilfælde, hvor Ericsson formulerer konkrete forventninger til ingeniør-
linien, dels i forbindelse med produktionsomlægningen, dels i forbindelse med udviklin-
gen af overbygningsuddannelsen. I sidste tilfælde har samarbejdet medvirket til at skabe
en uddannelsesmodel, som tilsyneladende er unik for ingeniørlinien ved HG.

Umiddelbart betragtet kan det frygtes, at denne markante påvirkning medfører en speciali-
sering, som betyder, at ingeniørlinien ensidigt udgør en regional ressource for en enkelt
virksomhed, og at denne specialisering betyder, at ingeniørliniens potentielle udviklende
effekter på andre virksomheder begrænses. Undersøgelsen af de studerendes ansættelses-
forhold antyder kraftigt en sådan effekt. På den anden side viser listen over virksomheder,
som udbyder eksamensprojekter, at selvom Ericsson også her har en dominerende stilling,
er der også andre virksomheder, der har udbudt projekter og deltaget aktivt i undervisnin-

                                                       
100 KTH-Visby, 1996.
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gen. En evt. lukning af Ericssons Visby-afdeling vil fjerne grundlaget for ingeniørlinien
ved HG og betyde, at et stort antal gotlændinge har en ingeniøruddannelse fra HG, som
kun vanskeligt kan finde anvendelse i øens øvrige erhvervsliv.

5.6. Opsamling
Dette kapitel har søgt at lokalisere effekter af HG i det gotlandske erhvervsliv kvalitativt
og kvantitativt. Indledningsvist blev der redegjort for, at søge- og læreprocesser kunne
udgøre en barriere for specielt de mindre gotlandske virksomheders anvendelse af forsk-
ningsbaseret viden og arbejdskraft med en videregående uddannelse. På baggrund af den
regionale analyse i kapitel 2 var erhvervsstrukturen med henblik på analysen af HGs regi-
onale effekter opdelt i:

• De traditionelle oprindelige gotlandske virksomheder, der er karakteristiske for den
gotlandske erhvervsstruktur, landbrug, turisme og små fremstillingsvirksomheder in-
denfor primært levnedsmiddelvirksomhed og anden fremstilling.

 
• De ikke regionalt ejede større fremstillingsvirksomheder, Ericsson, Cementa og de

store levnedsmiddelvirksomheder.
 
• Den offentlige sektor: Länstyrelsen, kommunen, statslig virksomhed.

Kvantitativt viste undersøgelsen som forventet, at de regionale erhvervseffekter altoverve-
jende fandtes i gruppen af store ikke regionalt ejede virksomheder og i den offentlige sek-
tor. Effekter i form af ansættelse af arbejdskraft uddannet på HG samt i form af projekt- og
uddannelsesforløb i samarbejde mellem offentlige/private arbejdspladser og HG. Hvorimod
der i gruppen af virksomheder, der karakteriseres som traditionelle gotlandske virksomhe-
der, ikke kunne findes nævneværdige kvantitative effekter. Denne gruppe af virksomheder
havde stort set ikke ansat arbejdskraft uddannet ved HG, ligesom virksomhedsgruppen er
stærkt underrepræsenteret, når antallet af projekt- og uddannelsessamarbejder opgøres.
Endvidere viste analysen, at en fjerde sektor må tilføjes, hvis de regionale effekter i virk-
somheder skal opgøres. En del ansættelser og samarbejder har fundet sted med en række
virksomheder indenfor privat og halvoffentlig erhvervsservice. En sektor, som er er svagt
repræsenteret på Gotland.

En kvalitativ analysevinkel giver på samme tid et mere differentieret og koncentreret bil-
lede af de regionale effekter.

Analysen af de udvalgte cases viste, at HG har medvirket til en innovativ udvikling af små
gotlandske virksomheder organiseret omkring foreningen Produkt Gotland. Processen, der
ligger bag samarbejdet, kan karakteriseres som en interaktiv læreproces, drevet af de-
mand-pull effekter. En enkelt virksomhedsejers deltagelse i implementeringen af HG regi-
onalt betød, at virksomheden og senere, efter omorganisering, en hel gruppe små lev-
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nedsmiddelvirksomheder har formuleret udviklingsrelevante spørgsmål. Problemstillinger,
som HG i første omgang videreformidlede til relevante forskningsressourcer, og senere
trækker HG direkte ind i den innovative udvikling i takt med problemstillingernes kon-
kretisering og virksomhedernes organisation og magt udvikles.

Effekter i de ikke regionalt ejede store fremstillingsvirksomheder er stort set koncentreret
til en enkelt virksomhed, LM Ericssons produktionsafdeling i Visby. Igen er der tale om
en demand-pull proces. Allerede ved etableringen og indretningen af HG er der taget hen-
syn til Ericssons personalebehov, og løbende og her specielt i forbindelse med produkti-
onsomlægningen i 1995 formulerer Ericsson sine behov og ønsker i forhold til HG. Behov,
som HG i stort omfang har imødekommet, og har afledt en overbygning på ingeniørud-
dannelsen, som først og fremmest er tilpasset Ericsson, men også har spin off effekter på
det øvrige erhvervsliv. Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem ingeniørli-
nien ved HG og Ericssons Visby-afdeling. Ericsson fremhæver omstillingsevnen med
henvisning til HG som en forudsætning for afdelingens overlevelse. Ingeniørlinien ved HG
benytter Ericsson til studieudvikling og som profilering af uddannelsen. Samarbejdets
forsatte succes afhænger dog af LM Ericssons fremtidige koncernpolitik, som i Sverige i
stadig højere grad skal koncentreres omkring vidensproduktion, og i mindre grad på fysisk
fremstilling.

De studerendes beskæftigelsesforhold viste, at en relativ stor del havde fundet ansættelse i
eller havde etableret egen virksomhed baseret på IT teknologi. Umiddelbart en logisk
science-push effekt af HG, når den stærke betoning af IT i HGs indretning tages i betragt-
ning. Studenters etablering af virksomheder med en virksomhedsstrategi, der tager direkte
udgangspunkt i HGs uddannelsesprogram, må karakteriseres som science-push effekter.
Dermed kan HG være medvirkende til opvæksten af en i gotlandsk sammenhæng ny er-
hvervssektor. Virksomheder baseret på informationsteknologi er i teorien distanceuafhæn-
gige. På baggrund af indeværende undersøgelse kan det ikke afgøres, om disse virksomhe-
der udgør begyndelsen på en ny erhvervssektor, eller snarere skal karakteriseres som nogle
studenters entré til arbejdsmarkedet, og et forsøg på at anvende de nyerhvervede kvalifi-
kationer regionalt til trods for manglende efterspørgsel. IT Ekonomen er et eksempel på en
studentervirksomhed, som har formået at etablere sig på Gotland igennem en årrække.
Casen antydede dog samtidigt, at for selv distanceuafhængige virksomheder kan nærheden
til markedet være afgørende.

De studerende, som havde fundet ansættelse i den offentlige sektor, var forholdsvis ældre,
sammenlignet med andre studerende, der havde fundet ansættelse på det gotlandske ar-
bejdsmarked. Samtidigt fremgik det af spørgeskemabesvarelserne, at en del af interview-
personerne tidligere havde været ansat i den offentlige sektor. Det må konstateres, at HG
dermed har medvirket til en kvalitetsøgning i den gotlandske offentlige sektor, samtidigt
med at det generelt må antages, at rekrutteringen til den offentlige sektor er forbedret
generelt med HGs etablering.
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Sammenfattende må det konstateres, at HGs hidtidige regionale erhvervseffekter har været
koncentreret til et meget begrænset udsnit af den gotlandske erhvervsstruktur. Ses der bort
fra udviklingen omkring Produkt Gotland, har disse effekter fortrinsvis omfattet virksom-
heder, som traditionelt anvender arbejdskraft med en videregående uddannelse eller an-
vender forskningsbaseret viden. Kortsigtet har HG dermed ikke væsentligt øget den got-
landske kompetencesstruktur, og specielt ikke i de virksomheder, der oprindeligt blev søgt
udviklet, de små og mellemstore gotlandske virksomheder. Denne konklusion står i skarp
modsætning til de forventninger, som gotlandske ressourcepersoner stiller til HG ifølge
Dan Isacssons interviewundersøgelse, hvor besvarelserne afspejler en forventning om en
udviklende effekt for den samlede erhvervsstruktur. Først og fremmest afspejlede besvarel-
serne en diffus opfattelse af HGs faktiske erhvervsudviklende potentialer.

HG tog sin spæde start for 10 år siden, og har siden været i stadig vækst. Til trods for at
denne undersøgelse viser, at de hidtidige effekter i erhvervslivet har været beskedne set i
forhold til de oprindelige målsætninger, må det konstateres, at et stort antal unge fra Got-
land og det øvrige Sverige får og har fået en videregående uddannelse på HG. Uanset en
stor andel efter endt uddannelse på Gotland forlader øen, har de, hvis de ikke havde det i
forvejen, opnået et intimt kendskab til Gotland, og vender måske en dag tilbage, hvilket
specielt gælder de unge gotlændinge. På lang sigt, i takt med at arbejdskraften og virk-
somhederne på Gotland udskiftes, vil der opstå en efterspørgsel på arbejdskraft med en
videregående uddannelse. I kraft af HG findes der allerede lokalt og i Sverige arbejdskraft
med en videregående uddannelse og præferencer til Gotland. Dermed er Gotlands lang-
sigtede udviklingspotentialer forøget.
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6. Konklusion

I denne rapport er de regionale effekter af etableringen af Högskolan på Gotland belyst.
Overordnet kan rapporten ses som en analyse af et regionalpolitisk forsøg på at ændre en
udkantsregions rammebetingelser ved at forbedre adgangen til og integrere regionen i det
nationale uddannelsessystem. Med andre ord er etableringen af HG et forsøg på at etablere
en institution, som udspringer af historiske forudsætninger, erhvervs og institutionelle
netværk i centerområder. En kontekst, som i høj grad afviger fra de socioøkonomiske
strukturer i udkantsområder generelt, i denne rapport eksemplificeret i Gotland.

Rapportens analyse er delt i to overordnede problemstillinger:

1. Ændres regionale virksomheders søge- og læreprocesser i retning af forskningsbaseret
viden og anvendelse af arbejdskraft med en videregående uddannelse ved etablering af
en videregående regional uddannelsesinstitution?

2. Hvordan sikres det, at videregående uddannelsesinstitutioner integreres og tilpasses i
de regionale erhvervsnetværk?

6.1. HGs etablering og udvikling
Analysen af HGs etablering kan ses dels på et nationalt/regionalt niveau og dels på et rent
regionalt niveau.

6.2. National regionalpolitisk niveau
Etableringen af HG kan ses som en naturlig forlængelse af den førte statslige regionalpo-
litik på Gotland. Siden begyndelsen af tresserne har Gotland været omfattet af regionale
ordninger med målsætningen at stimulere den regionale økonomi. Ordninger, som har
sikret et regionalt serviceniveau og støttet etablering af industriarbejdspladser og statslige
institutioner. Baggrunden for statens engagement på Gotland må ses i en svag økonomisk
udvikling, en ensidig erhvervsstruktur, en svag og i 1950’erne ligefrem faldende befolk-
ningsudvikling. En udvikling, som i Sverige ikke er acceptabel på baggrund af fordelings-
politikken og Gotlands strategiske betydning.

HG er således et af resultaterne af, at Statens Industriverk på baggrund af en regionaløko-
nomisk analyse i 1985 konkluderer:

Utan kraftfulla insatser utifrån är grunden otillräcklig för en positiv näringslivsutveck-
ling.101

                                                       
101 Statens Industriverk, 1985.
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Som en naturlig konsekvens af at innovativ anvendelse af informationsteknologi og pro-
dukternes vidensindhold er fremtidens afgørende konkurrenceparametre, er højnelse af det
regionale uddannelsesniveau og anvendelse af computerteknologi klare regionalpolitiske
målsætninger, som får sin konkretisering i skabelsen af HG i tæt samarbejde med
Utvecklings Centrum Gotland. Statens Industriverks anbefalinger tager udgangspunkt i en
regional analyse, hvor Gotlands markedsorientering, teknologistadie, kompetence- og
erhvervsstruktur mv. vurderes på baggrund af et nationalt gennemsnit. Med andre ord en
lighedsopfattelse. Dette udgangspunkt er afgørende for problemformuleringen og strategi-
udformning. I tilfældet Gotland er problemet et lavt kompetenceniveau og små virksom-
heder. Strategien: Udvikling af disse virksomheder gennem tilførelse af kompetence, samt
udvikling af det generelle uddannelsesniveau gennem adgang til uddannelse. Langsigtet er
målet et forbedret kompetenceniveau, som skaber basis for fremvækst af ny erhvervs-
struktur. En argumentationskæde, som findes i alle regionale og nationale rapporter og
udredninger, der argumenterer for HGs etablering og videre vækst. Endogene problemstil-
linger fremkommer af en sammenligning med eksogene forhold og retfærdiggør, at en
implementering af eksogene karakteristika foretages.

6.3. Regionalt politisk niveau
Analysen af HGs etablering viser, at hvor der udadtil henvises til nationale fordelingspro-
blemer, er det regionalpolitiske magtstrukturer, som i høj grad er afgørende for den fakti-
ske udvikling af HG.

HGs indretning med satsning på kultur-, ingeniør- og økonomlinier afspejler på den ene
side de udbydende institutioners (Stockholms Universitet og KTH) kompetence og interes-
ser og på den anden side gotlandske ressourcer og magtstrukturer. Hvor ingeniørlinien
viser en klar tilpasning til Gotlands største privatejede virksomhed Ericsson, afspejler
kultursatsningen Gotlands velbevarede og omfattende kulturarv fra middelalderen og for-
historisk tid, men samtidigt en regional kulturelite, som har gjort sig gældende i den of-
fentlige debat. Økonomlinien har ikke umiddelbart ved etablering en regional profil. Ud-
dannelsen kan ses som en udlokalisering af kurser, som i udgangspunktet er målrettede og
tager udgangspunkt i økonomiske problemstillinger i større virksomheder og organisatio-
ner. Set i forhold til den nationale regionalpolitiske argumentation og målsætning med
etableringen af HG kan det ikke forventes, at HG med denne indretning umiddelbart kan
opfylde HGs regionalpolitiske målsætninger. Spørgsmålet er, om målsætningerne er reali-
stiske. Gotland er en udkantsregion med en afsides geografisk beliggenhed og lille befolk-
ningsgrundlag. Erhvervs- og kompetencestrukturen afspejler de historiske og naturgivne
forudsætninger under de gældende rammebetingelser. Selv etableringen af et fuldt udbyg-
get universitet kan ikke ændre disse forudsætninger. Gotlands erhvervs- og kompetence-
struktur vil også i fremtiden afspejle regionens specielle forudsætninger.

HGs etablering, indretning og udvikling må anskues som et kompromis mellem den natio-
nale regionalpolitiske og den regionale virkelighed. Således har etableringen af den første
lille högskoleorganisation under UCG med stadig henvisning til den erhvervsstrukturelle
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situation og udvikling legitimeteret en forsat udbygning af högskolevirksomheden, og i
sidste ende retfærdiggjort en argumentation for en fuldt udbygget högskola. Denne udvik-
ling kan aflæses i udviklingen af målsætningerne. Hvor rene regionalpolitiske målsætnin-
ger fra starten er dominerende, vejer målsætninger imod at skabe en egentlig högskola
stadig tungere senere i forløbet. Dette får sit udtryk gennem skabelsen af et lille kancelli
og gennem profileringen på Østersøområdet og kulturen, hvorimod der ikke i kursusudbu-
det ser ud til at være en væsentlig regional tilpasning, f.eks. med dannelse af kurser og
linier, som er tilpasset den gotlandske erhvervsprofil, små virksomheder, turisme mv.

6.4. Högskolans udvikling
Den forholdsvis ringe regionale tilpasning af HG siden etableringen, må ses i sammen-
hæng med HGs historiske udvikling og organisation. Succeskriteriet for en videregående
uddannelsesinstitution er studiernes søgning regionalt og/eller nationalt/internationalt, i
anden række udviklende effekter regionalt. I denne sammenhæng kan det ikke vurderes,
om HGs indretning og organisation ved etablering kunne have været mere optimal. Den
valgte model har vist sig at være levedygtig og har udvist en ekspansiv udvikling, målt i
antallet af studerende. Dette skyldes, at den svenske stat har været villig til at bevilge de
nødvendige ressourcer, men først og fremmest at studierne har været søgt. Ingeniørstudiet
har primært rekrutteret regionalt, og mange studerende har efter studiernes afslutning
fundet beskæftigelse regionalt. Denne linies succes må ses i snæver sammenhæng med en
snæver binding til Ericsson. De studerende har haft en rimelig sandsynlighed for senere at
finde ansættelse. Søgningen til økonom- og kulturlinien har primært været nationalt, og
ansøgerantallet overgået antallet af studiepladser. Linierne er attraktive. Lars Lund kon-
kluderer, at økonomliniens primære attraktion er den udbydende institutions, Stockholms
Universitets prestige. Om det samme gælder kulturlinien kan ikke afgøres, men det må
antages, at det gotlandske unikke kulturhistoriske miljø er en afgørende faktor for den
massive søgning.

Organisatorisk har HG fra etablering været underlagt Gotlands Länstyre, som har været
ansvarlig for indkøb af studier fra de udbydende institutioner. I flere sammenhænge er der
argumenteret for denne organisationsmodels fleksibilitet og tilpasningsevne til regionale
behov. Ved en umiddelbar betragtning har fleksibiliteten ikke været udnyttet. Grundlæg-
gende har kernen i HGs uddannelsestilbud været de samme tre linier, som blev påbegyndt
ved etableringen. De tre linier er blevet udviklet og udvidet kvantitativt og kvalitativt. I
denne undersøgelse er udviklingen af ingeniør- og økonomstudiet blevet analyseret.

Ingeniørstudiet og Ericssons Visby-afdeling er gensidigt afhængige af hinanden, og inge-
niørstudiets udvikling skal først og fremmest ses på baggrund af Ericssons behov. Over-
bygningsuddannelsen blev udarbejdet og indrettet på baggrund af Ericssons initiativ. Det
samme gælder de kortvarige kurser i kvalitetsteknik, som udbydes til virksomheder og
organisationer. Undersøgelsen viste, at overbygningsuddannelsen med deltagelse af såvel
studerende som ansatte ved virksomheder er en unik model, som har fundet en bredere
tilknytning til det gotlandske erhvervsliv. Små gotlandske virksomheder havde deltaget i
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kurser på overbygningsuddannelsen. Overordnet må det konstateres, at hensynet til Erics-
son har været drivende for udviklingen af studiet, men dette har samtidigt betydet en regi-
onal forankring af studiet, som har haft afledte effekter på andre gotlandske virksomheder.

Økonomstudiets udvikling er kendetegnet af en stadig større betoning af informationstek-
nologi og baltisk profilering. Studiet har stor søgning nationalt, hvilket i højere grad må
ses som en effekt af, at studiet udbydes af Stockholms Universitet, end på baggrund af en
regional forankring og profilering. Indholdet i kurset retter sig mod større virksomheder
og organisationer. Som den kursusansvarlige Marianne Nilson udtrykker det, kan stude-
rende ikke rekrutteres på baggrund af en profilering baseret på økonomi i små virksomhe-
der. Den regionale forankring og tilpasning sikres ifølge Marianne Nilson via de stude-
rendes projektarbejde og gennem forskning. En gennemgang af udbudte projekter viste en
klar overvægt af projekter udbudt af den offentlige sektor. Det må konstateres, at øko-
nomstudiet endnu ikke har opnået en nævneværdig regional forankring og tilpasning.

Samarbejdet mellem HG og foreningen Produkt Gotland viste, at HG ikke umiddelbart
havde et tilbud til foreningen. Samarbejdet mellem foreningen og HG har først fået sub-
stans og retning efter, at Produkt Gotland er veletableret og er indgået i et internationalt
forskningssamarbejde under FN. En udvikling, som har trukket HG med ind i projektet, og
måske medvirket til, at HG af de statslige svenske myndigheder bliver pålagt at etablere en
miljølinie.

Den valgte organisatoriske model underlagt Gotlands Länstyrelse har måske været afgø-
rende for HGs etablering, og vist sig anvendelig i en kvantitativ etableringsfase. Set i for-
hold til udvikling af et forsknings- og pædagogisk miljø, fleksibilitet og bred lokal forank-
ring, må modellen imidlertid anses som en barriere. HGs udvikling har i høj grad været
styret af de udbydendes institutioners kompetencer og interesser, samt lokale magtkon-
centrationer. Lærerstaben har ikke haft fast tilknytning til HG, men har været ansat af de
udbydende institutioner. HG har med andre ord savnet et overordnet forsknings- og pæda-
gogisk miljø, forankret regionalt og nationalt/internationalt. Karakteristika, som ikke har
været mulige, at udvikle med den nuværende organisation, da en länstyrelse ikke har de
fornødne kompetencer indenfor de nævnte områder. Fraværet af en egentlig högskolele-
delse i traditionel forstand betyder i dag, at HG savner en egen faglig identitet. Den nuvæ-
rende identitet baseres i høj grad på moderuniversiteterne og samarbejdet med Ericsson.
En problemstilling, som er afgørende at forholde sig til i bestræbelserne på at skabe en
selvstændig högskola på Gotland. En forudsætning for at opnå reel selvstændighed, er
skabelse af et kvalificeret fagligt miljø, som kan udvikle uddannelsestilbud, der søges på
baggrund af kvalitative kvaliteter. I denne sammenhæng udgør Gotlands regionale karak-
teristika erhvervsstruktur, kultur, miljø og natur potentielle ressourcer. En forudsætning
for at udnytte disse ressourcer er skabelsen af et forskningsmiljø, som kan inddrage disse
specielle karakteristika i forskningen og afledt implementere forskningsresultater i under-
visningen.
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6.5. Regionale effekter
Det teoretiske udgangspunkt for denne rapport har været, at regioners og mere specifikt
virksomheders innovative evne er afgørende for konkurrenceevnen. Afledt af dette ud-
gangspunkt har læreprocesser og videns betydning for innovativ udvikling en central pla-
cering i analysen. Her er der skelnet mellem science-push og demand-pull effekter. På
baggrund af den regionale analyse blev det antaget, at søge- og læreprocesser for en stor
gruppe gotlandske virksomheder udgør en afgørende barriere for udnyttelse af forsknings-
baseret viden. Det blev antaget, at disse virksomheders udvikling og konkurrenceevne først
og fremmest baseres på ikke-kommunikationsbar erfaringsbaseret viden (tavs viden).
Denne omstændighed udgør ikke nødvendigvis et problem. Der findes talrige eksempler
på brancher og regioner, hvor en unik erfaringsbaseret viden er forudsætningen for kon-
kurrenceevne og vækst. Analysen bekræftede de overordnede antagelser, men viste samti-
digt, at søge- og læreprocesser kan ændres under de rette forudsætninger.

Virksomhederne organiseret omkring Produkt Gotland er et eksempel på ændrede søge- og
læreprocesser, som tilsyneladende fører til en innovativ udvikling. Af nyskabelser kan
først og fremmest nævnes markedsføring af gotlandske varer under et dynamisk kvalitets-
mærke, en tættere markedskontakt gennem distribution direkte til landsdækkende detail-
kæder, produktudvikling og ikke mindst veletableret kontakt til forskningsverdenen. HGs
rolle i denne udvikling var fra starten formidlende. HG sikrede adgang til relevant viden.
HGs eksistens kan udgøre et særdeles vigtigt potentiale for den fremtidige udvikling af
levnedsmiddelproduktionen på Gotland. Med HG findes der en etableret uddannelsesin-
stitution, hvorved der kan etableres et relevant fagligt miljø, som kan tilvejebringe relevant
viden. Omvendt kan HG gøre brug af kontakten i sin fremtidige profilering som en selv-
stændig högskola.

Ericsson og den offentlige sektors søge- og læreprocesser omfatter naturligt implemente-
ring af forskningsbaseret viden og anvendelse af arbejdskraft med en videregående uddan-
nelse. Ericsson har gennem hele HGs eksistens draget nytte af HG, og HG har haft en
afgørende effekt på Ericssons omstillingsevne og forsatte eksistens på Gotland. Dette ses
på de studerendes ansættelsesforhold samt på ingeniørliniens indretning. Den offentlige
sektor har i vid udstrækning fundet beskæftigelse til studerende uddannet ved HG, hvori-
mod små kompetencesvage gotlandske virksomheder ikke i nævneværdig omfang har
ansat arbejdskraft uddannet ved HG. Det er disse virksomheder, som karakteriserer Got-
land og er dermed en væsentlig begrundelse for etableringen af HG. Perspektiveres disse
effekter over en lang tidshorisont, må det konstateres, at HG umiddelbart har haft direkte
betydning for den del af erhvervsstrukturen, der er fremvokset på baggrund af den natio-
nale fordelings- og regionalpolitik, den offentlige sektor samt udlokaliserede offentlige og
private virksomheder. HG understøtter og ligger i direkte forlængelse af regionalpolitiken.
I hvilken grad HG dermed medvirker til, at Gotland i fremtiden udvikler sig til en region,
hvis udvikling i højere grad end i dag baseres på egne ressourcer, er et åbent spørgsmål,
som må belyses på baggrund af Gotlands rammebetingelser, samt historiske, nuværende
og fremtidige forudsætninger.
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Gotlands afsides beliggenhed, relative lille befolkning og historisk betingede kultur- og
erhvervsstruktur er faktorer, som ikke umiddelbart forandres. Gotland vil også i fremtiden
karakteriseres af landbrug, levnedsmiddelforarbejdning og turisme. Dette betyder ikke, at
der ikke vil og skal ske en udvikling. Rammebetingelserne er under forandring, og en
udvikling af erhvervsstrukturen er nødvendig. Først og fremmest betyder informationstek-
nologiens udvikling og anvendelse, at udkantssamfund stilles over for nye udfordringer og
muligheder. Problemstillinger, som endnu ikke er belyst tilbundsgående. Men det står
klart, at de nuværende organisations- og produktionsforhold er under hastig udvikling. I
denne undersøgelse er dette eksemplificeret af casene Gutekyckling og IT Ekonomen.

Gutekyckling er et eksempel på innovativ inddragelse af informationsteknologi, produkti-
onens organisering indenfor en branche, som bygger på Gotlands traditionelle ressource-
område, levnedsmiddelbranchen. IT Ekonomen er etablering af en ny virksomhedstype,
som er direkte markedsrettet brugere af informationsteknologi. I teorien en distanceuaf-
hængig virksomhed. Casen viste imidlertid, at denne virksomhed pga. den geografiske
beliggenhed havde vanskeligt ved at etablere sig på det nationale marked. Casens gene-
relle udsagnskraft kan ikke belyses i denne sammenhæng, men det kan konstateres, at
informationsteknologiens udvikling og implementering udgør en væsentlig og ubelyst
udfordring for perifere områder. HG kan i denne sammenhæng udgøre et væsentligt po-
tentiale i implementeringen af informationsteknologien i den gotlandske nuværende og
fremtidige erhvervsstruktur. Forudsætningen for denne regionale betydning er imidlertid,
at HGs regionale berøringsflade øges, og et egentlig forskningsmiljø etableres.

HG tillægges regionalt en stor udviklende betydning blandt ledende ressourcepersoner.
Forventninger, som i lyset af denne undersøgelse kan virke urealistiske og ukonkrete, men
som samtidigt må ses i sammenhæng med urealistiske regionale målsætninger ved HGs
etablering. Målsætninger, som tager sit udgangspunkt i en regional lighedsopfattelse.
Kompetenceniveauet på Gotland er steget. Gotland er blevet en del af det nationale ud-
dannelsessystem. Overgangsfrekvensen fra gymnasium til högskola er øget, men Gotland
ligger stadig væsentligt under et landsgennemsnit. Gotland vil derfor også i fremtiden
være karakteriseret af et lavt kompetenceniveau sammenlignet med et landsgennemsnit.
Spørgsmålet er imidlertid, om dette faktum udgør et problem? Gotlands fremtidige udvik-
ling må primært baseres på gotlandske ressourcer og kompetenceområder, levnedsmiddel-
produktion, turisme, rekreative værdier, kulturformidling mv. kombineret med en aktiv
udnyttelse af informationsteknologiens muligheder. Med et selvstændigt HG og udsigten
til en væsentlig aktivitetsforøgelse har Gotland et potentiale, som under de rette forudsæt-
ninger kan udgøre et væsentligt udviklende potentiale.

Etableringen af Högskolan på Gotland tager udgangspunkt i en Science-push opfattelse,
hvor det forventes, at tilstedeværelsen af et akademisk miljø og uddannelse af arbejdskraft
med en videregående uddannelse i sig selv igangsætter en udvikling af erhvervslivet mod
produkter med et større vidensindhold. Analysen viste, at HGs regionale udviklende ef-
fekter først og fremmest er afhængige af demand-pull effekter. Når erhvervslivet kunne
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formulere konkrete problemstillinger, kunne HG videreformidle (Produkt Gotland) eller i
nogen tilfælde selv udvikle et tilbud, som passede til problemstillingen (Ericsson). En
forudsætning for at en demand-pull proces etableres er, at virksomheder og institutioner
kan formulere virksomhedens eller institutionens problem. I denne sammenhæng udgør en
erhvervsstruktur domineret af små virksomheder med et lavt formelt kompetenceniveau en
bariere. Disse virksomheders viden er erfaringsbaseret tavs viden. Den logiske konsekvens
er, at søge- og læreprocesserne ikke omfatter forskningsbaseret viden og virksomhederne
ikke kan verbalisere konkrete problemstillinger. Set fra en uddannelsesinstitutions syns-
punkt er disse virksomheder vanskelige samarbejdspartnere. De små erfaringsbaserede
virksomheder formulerer ikke deres krav og forventninger til en regional uddannelsesin-
stitution. F.eks. fremstår turisterhvervet, som er et væsentligt beskæftigelsesområde på
Gotland, ikke som aktør i debatten om udviklingen af HG. Dialog og verbalisering er
forudsætningen for demand-pull processer. Etablering af et forskningsmiljø målrettet
potentialer og anvendelse af informationsteknologi i små virksomheder kunne være kata-
lysator for en begyndende dialog mellem HG og det gotlandske erhvervsliv.

I denne rapport er der i udgangspunktet skelnet mellem science-push og demand-pull
processer. Analysen viser imidlertid, at begreberne dækker over forskellige faser i et ud-
viklingsforløb af virksomhedernes søge- og læreprocesser, som nedenstående er forsøgt
afbilledet grafisk.

Demand-pull

Dialog = science-push

Forskning = dialog = science-push

Kodificeret viden muliggør
demand-pull

Uddannelsesinstitution

Uddannelsesinstitutionen
udvikles

Virksomhed/branche/region Virksomhed/branche/region

Etablering af en videregående uddannelsesinstitution med tilknyttet forskning målrettet
regionale virksomheder medfører en dialog og dermed en verbalisering af virksomheder-
nes problemstillinger. Tavs viden transmitteres til kodificeret viden, som betyder, at virk-
somheder kan efterspørge viden, en demand-pull proces iværksættes. Dermed udvikles
forskningen og en ny science-push proces igangsættes. Katalysatoren for processen er den
indledende dialog mellem forskningen og virksomheden. En dialog, som i tilfældet HG
har været mangelfuld pga. manglende akademisk forankring.
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Bilag 1

Udvalgte ressourcepersoner i Isacsons interviewundersøgelse.

Thorsten Andersson, landshövding, Länsstyrelsen i Gotlands län
Jan Björklund, länsråd, Länsstyrelsen i Gotlands län
Ulla Petersson, kanslichef, S-kvinnor
Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Gotlands kommun
Johan Träff, kommundirektör, Gotlands kommun
Lennart Svedjer, direktör, Gotlands kommun
Lars Danielson, förvaltningschef, Gotlands kommun, BUF
Kjell Krafft, ombudsman, Industifacken
Jan Bäckström, direktör, ALMI Företagsparter
Jan Erik Nilsson, VD, Gotlandsbolaget
Tormod Kristiansen, VD Ericsson
Håkon Ahlsten, VD, Gutekyckling
Claes-Göran Nilsson, VD Euroc Research AB
Lars Holm, VD, Gotlands Gummifabrik AB
John Hall, VD, Cobalt Trade Relations (tidligere UCG)
Svend-Olof Lindquist, docent, Humanistcentrum
Peter Curman, författare
Majvor Östergren, museichef, Gotlands Fornsal
Åke G Sjöberg, lektor, Säveskolan
Gunilla Forsén, verksamhetsledare, Östersjöns Författar- och Översättarcentrum
Barbro Möller, rektor, Folkuniversitetet
Stina Malmström, utvecklingschef, Gotlands kommun, BUF
Jan Larsson, förvaltningschef, Gotlands kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Leif Forsberg, direktör, Svenska Penninglotteriet AB
Inga-May Engberg, chef, Försäkringskassan
Barbro Olofsson, chef, Posten
Björn Fjärstedt, biskop, Visby Stift
Björn Larsson, lantbrukare, ordförande LRF
Monika Pettersson, gymnasiechef, Säveskolan
Lars Bäckman, vägledare, Arbetsförmedlingen.
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Bilag 2
Enkätundersökning angående studenters aktiviteter efter avslutade studier

Namn_______________________________________________________________

Ålder______________

Kön_______________

Fråga 1
      Var bodde du när du bestämde dig för att studera i Visby?

 _______________________Län

Fråga 2
A Vilket program följde du? 1. Ingenjörsprogrammet ••

2. Ekonomiprogrammet ••

3.  Annat ••
Om annat specificera

__________________________________________________________________________________________

B Hur många poäng har du? ______

C Är dina studier avslutade?
JA •• när_______ Nej ••  Vad läser du_________________________________

 Fråga 3
Vad gör du i dag?

Fast anställd • förtsätt med fråga A
Vikariat • förtsätt med fråga A
Traineetjänst/provanställning • förtsätt med fråga A
Arbetssökande • förtsätt med fråga B
Hemarbetande/barnledig • förtsätt med fråga C
Egen företagare • förtsätt med fråga D
Doktorerar • förtsätt med fråga E
Studerar fortfarande • förtsätt med fråga E
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A. Fast anställd. Vikariat. Traineetjänst/provanställning

1. I vilket företag är du anställd?
namn

adress

2. Vilket är företagets arbetsområde?______________________________________

3. Ca hur många anställde finns det i företaget? ______

4. Hur många av de anställda har en utbildning på högskole nivå?_______

5. Är din tjänst nyinrättad? Ja •   Nej •

6. Hur fick du jobbet?
 Sött kryss i en av nedanstående rutor

Återgått till tidigare tjänst •
Annons •
Personligt nätverk •
Arbetsförmedlingen •
Projektarbete under utbildningen på Högskolan •
Personlig hänvändelse till företaget •
Andra skäl___________________________________________________

7. Hur betecknas din tjänst?_____________________________________________

8. Har din utbildning haft avgörande betydelse for din anställning?
Ja • Nej • Vet inte •

Enkäten är ifylld, tack för hjälpen!
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B. Arbetssökande

1. Hur länge har du varit arbetssökande?____________

2.  Vilken typ av jobb söker du?_________________________________________

3.  Vilken typ av tillfälliga jobb har du erbjudits respektive tagit?_______________
 _________________________________________________________________

C. Barnledig

Hur länge har du varit hemma?____________

Har du varit aktiv på arbetsmarknaden efter högskolestudierna? Nej • Ja •
Om ja fortsätt med nedanstående frågor. Om nej är enkäten ifylld, tack för hjälpen!

1. I vilket företag var du sist anställd?
namn

adress

2. Vilket ar företagets arbetsområde?______________________________________

3. Hur många anställde fanns i företaget? ______

4. Hur många av de anställde hade en utbildning på högskole nivå?_______

5. Var din tjänst nyinrättad? Ja •   Nej •

6. Hur fick du jobbet?
 Sött kryss i en av nedanstående rutor

Återgått till tidigare tjänst •
Annons •
Personligt nätverk •
Arbetsförmedlingen •
Projektarbete under utbildningen på Högskolan •
Personlig hänvändelse till företaget •
Andra skäl______________________________________________

7. Hur betecknas din tjänst?________________________________________

8.  Har din utbildning haft avgörande betydelse for din anställning?
Ja • Nej • Vet inte •

Enkäten är ifylld, tack för hjälpen!
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D. Egen företagare

1.  Vad heter ditt företag?

namn

adress

2. Är företaget en/ett: Enskild firma • Handels bolag • Aktie bolag •

3.  Vilket är företagets arbetsområde?_____________________________

4.  Är du företagare på deltid • eller heltid • Om deltid vad arbetar du i övrigt med?

_________________________________________________________

5.  Är företaget ett: Fåmansföretag • Familjeföretag • Företag med anställda.

Om anställde, ca. hur många finns det i företaget?
 ______

6. Cirka hur många av de anställde har en utbildning på högskola nivå?_______

7.  Är din högskoleutbildning en förutsättning for att du blev egen företagare Nej • Ja •
Om ja på vilket sätt?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

E. Doktorerar. Studerar fortfarande

1.  Vilken ort?_____________________ Studie?____________________________

2.  Har du arbete vid sidan av? Nej • Ja • I så fall vilket?____________________

Enkäten är ifylld, tack för hjälpen!


