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Förord

Inför Chalmersska Ingenjörsföreningens stundande 100-årsjubileum var vi några
som kände att det skulle vara roligt att bidra genom att skapa något av bestående
värde – något som skulle ﬁnnas kvar efter festligheterna den 27-29 april 2007.
Och vad vore mer naturligt än en bok som både blickar bakåt och framåt. Ganska
snart utkristalliserades en tredelad struktur för den tänkta boken med en första
del som beskriver föreningens historia, en andra del som utgörs av intervjuer
med chalmersingenjörer och en tredje del som försöker blicka in i framtidens
ingenjörsroll och ingenjörsutbildning.
Tidigare historieskrivning om och kring Chalmers har främst fokuserat på
lärosätets organisatoriska historia liksom innehåll och inriktning på utbildningen.
Vidare ﬁnner vi teknologernas historia och berättelser om hur det varit att gå på
Chalmers under olika tider – inte minst beskrivs detta i det förträﬄiga verket
Chalma Mater i sex band. Vad vi upplevde saknas var en bok om de utexaminerade
chalmersingenjörerna. Detta såg vi som ett lämpligt fokus på en bok att ge ut till
föreningens 100-årsjubileum, eftersom föreningen samlar (om än inte alla) färdiga
civilingenjörer. Notera att när vi i denna bok talar om ingenjörer avses i allmänhet
civilingenjörer – på motsvarande sätt avses civilingenjörsutbildning, framtida roll
för civilingenjörer etc. Vidare används Chalmers som en samlande benämning på
lärosätet från ”slöjdeskola” till teknisk högskola.
Bokens första del utgörs av inblickar i föreningens historia. Förhoppningen är att
vi genom att känna vår historia bättre kan förstå var vi står idag liksom att fundera
på vart vi är på väg. Ingenjörsföreningen sätts här in i ett större sammanhang
och relateras bl.a. till industrialiseringen och förändringar i ingenjörsrollen. Här
ges en bild av hur föreningen bildades en kväll i början av mars 1907 i Göteborg
och vi får följa dess utveckling fram till 1930-talet då Chalmers blev en teknisk
högskola, vilket var en av föreningens hjärtefrågor. Därefter följer beskrivningar
av viktiga händelser i föreningens fortsatta historia fram till idag: hur föreningen
har förmedlat anställningar och praktikplatser, hur katalogen skapades och
utvecklades, när och hur lokalavdelningarna kom till, Gustaf Dalén-medaljen
och mycket annat. Avslutningsvis görs några korta reﬂektioner om viktiga
framtidsfrågor för föreningen.
Den andra delen i boken utgörs av intervjuer med ett antal chalmersingenjörer
utexaminerade från 1930-talet och fram till 1980-talet. Här presenteras ett 25-tal
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spännande livsöden vilka visar på det mångfacetterade i ingenjörsyrket – att man
med en examen från Chalmers kan arbeta med nästan allting. Intervjuerna belyser
karriärer såväl i näringsliv och förvaltning som vid universitet/högskolor och
visar på bredden och möjligheterna i yrket. Bland de aspekter som framkommer
kan nämnas ett ofta förekommande genuint teknikintresse, hur det varit att
vara kvinna i en mansdominerad teknikvärld, möjligheterna att göra karriär i
storföretag eller den akademiska världen, entreprenörskap och egenföretagande, att
ha en icke-svensk bakgrund etc.
Flera intervjuade vittnar om att utöver de vänskapsband man knöt
under studietiden så har det viktigaste man lärde sig på Chalmers varit
problemlösningsmetodiken som gjort det möjligt att lösa problem på en mängd
olika områden. Många chalmerister har nått ledande positioner och vi får
intressegivande inblickar i hur man ser på ledarskap. Ett annat återkommande
tema är relationen man har till sin gamla skola och hur man försöker bidra till
Chalmers utveckling. När det gäller relation till Chalmersska Ingenjörsföreningen
så har ﬂertalet intervjuade inte varit aktiva i föreningen men vittnar om inte minst
katalogens stora betydelse.
Utöver den egna karriären har ﬂera av de intervjuade fört fram synpunkter på
ingenjörsrollen och ingenjörsyrket. Några pekar på att ingenjörsyrkets status
minskat under det senaste halvseklet och man ser behov av att ingenjörer blir
bättre på att marknadsföra sitt yrke. Ingenjörer syns sällan i samhällsdebatten trots
att man borde kunna vara kunniga talesmän i viktiga frågor. Flera intervjuade
betonar de lockande utmaningar som yrket erbjuder och lyfter fram behov av
kompletterande kompetens inom mer mjuka områden såsom samhällsvetenskap,
humaniora, beteendevetenskap, etik etc.
Den tredje delen i boken är framåtblickande och reﬂekterar runt framtidens
ingenjörer och ingenjörsutbildning. Här sammanfattas vad som diskuterades
vid ett framtidsseminarium som Chalmersska Ingenjörsföreningen anordnade
i Chalmers kårhus den 13 december 2006. Seminariet samlade ett 40-tal
visionära deltagare inklusive sex föredragshållare. Deltagarna är verksamma
inom utbildning, forskning, industri och samhälle. Bland angelägna frågor som
diskuterades märks ingenjörernas framtida arbetsuppgifter, akademisering,
ﬂer kvinnliga ingenjörer, proﬁlering av utbildningar, betydelsen av social
kompetens, internationalisering, mediabilden av ingenjörsyrket och kraven på
ingenjörsutbildningarna, såväl vad gäller innehåll som pedagogik.
Många av frågeställningarna har behandlats i andra sammanhang men seminariet
gav liv åt frågorna genom de mycket personliga presentationerna och den stora
vidden bland föredragshållarna. William Chalmers valspråk Avancez som betyder
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”gå” och ”framåt” blev starkt tydliggjort under seminariet. Vi skall inte passivt slå
oss till ro och se framtiden som förutbestämd utan istället måla upp bilder av en
önskvärd framtid och tillsammans bidra till att förverkliga den. Civilingenjörerna
har ett särskilt ansvar för framtidsfrågorna genom sina kunskaper och genom att
de många gånger har ledande positioner inom samhället.
***
Arbetet med denna bok, som pågått under drygt ett år, har varit ett lagarbete i
bästa chalmersanda. I bokprojektets kärna har funnits en projektgrupp som tagit
fram en struktur för boken och sedan successivt fyllt den med ett innehåll. Inom
projektgruppen har Lars Olsson och Folke Hjalmers utgjort huvudredaktörer
och projektledning. Maud Ahlberger Comi och Sven Mellquist har utgjort
redaktionsrådet där Maud Ahlberger Comi har svarat för layout och typograﬁ
och det omfattande arbetet att ta fram ett tryckfärdigt manus och Sven
Mellquist särskilt för språkgranskning. Övriga i projektgruppen har varit Hugo
Christiansson, Patrik Henricsson, Ulf Gustavsson och Björn O. Albrektson vilka
bl.a. har arbetat med intervjuerna.
Många har varit behjälpliga i arbetet med boken och vi tackar dem alla
– ingen nämnd och ingen glömd. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till alla de
chalmersingenjörer som tagit sig tid att bli intervjuade. Vilka dessa personer
är framgår av bokens andra del, Chalmeristporträtt. För bokens tredje del om
framtiden vill vi tacka samtliga som var närvarande på seminariet och då särskilt
våra föredragshållare. Vi vill också tacka kårstyrelsen som tog sig tid till ett
uppföljande möte och där lämnade viktiga synpunkter på sin syn på framtidens
ingenjörer.
Slutligen vill vi rikta ett stort och varmt tack till Chalmersstiftelsen som genom
sin Jubileumsfond har möjliggjort utgivningen av denna bok genom sitt generösa
stöd. Vi har också glädjen att meddela att Gunnar Essunger har lämnat ett stöd till
utgivningen av boken.
Det är vår förhoppning att denna bok skall erbjuda intresseväckande läsning och
samtidigt kunna inspirera till en fortsatt dynamisk verksamhet inom Chalmersska
Ingenjörsföreningen under kommande hundra år.

Göteborg i mars 2007

Lars Olsson & Folke Hjalmers
Huvudredaktörer
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I. Inblickar i föreningens historia
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Inblickar i föreningens historia
Året var 1907. En grupp män hade samlats en kväll i början av mars i Göteborg. Syftet var att ta
ställning till ett förslag om att bilda en förening för chalmersingenjörer – Chalmersska Ingenjörsföreningen. Vad var bakgrunden till att man ville bilda denna förening? Vilka förväntningar hade
man? Hur skulle föreningen komma att utvecklas? Detta är några frågor som vi kortfattat skall
försöka ge svar på.

För att skapa förståelse för föreningens tillkomst tecknas inledningsvis en bild av de större sammanhang inom
vilka initiativen togs – hur det såg ut i Sverige och då särskilt i Göteborg vid tiden för föreningens bildande samt
vilken roll ingenjören hade i industrialiseringen. Därefter
beskrivs hur planerna på en förening förverkligades, hur
verksamheten kom att bedrivas de första åren, vilka olika
funktioner föreningen fyllt under årens lopp samt några
milstolpar i föreningens historia. Ambitionen har inte varit att ge en heltäckande bild av Chalmersska Ingenjörsföreningens historia under 100 år utan snarare att peka på
viktiga aspekter av dess verksamhet som i en eller annan
form kan inspirera då föreningen nu går in i sina ”nästa
hundra år”.
Sverige och Göteborg 1907
Sverige befann sig 1907 i en genomgripande omvandling. Perioden 1870 till 1914 brukar anges som den
tid då Sverige omvandlades från ett jordbruksland till ett
industriland. Särskilt snabb hade industriutvecklingen
varit under 1870- och 1890-talen då många av dagens
stora industriföretag grundades. Under 1800-talets andra
hälft hade kommunikationerna revolutionerats genom en
övergång från segelfartyg till ångfartyg, genom utbyggnad av järnvägsnätet liksom framväxten av ett rikstäckande telegrafnät och mot seklets slut ett expanderande
telefonnät.
En annan viktig förändring var elektriﬁeringen och
utbyggnaden av vattenkraften – problemet med elkraftöverföring över långa avstånd hade på 1890-talet fått sin
lösning med tekniken för trefas växelström där svenska
ASEA var en av föregångarna. Åren 1906-08 var något
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av en genombrottstid för storskalig utbyggnad av vattenkraften och med byggandet av kraftstationen vid Trollhättefallen, klart i en första fas 1910, kom staten att träda
in i utbyggnaden genom Kungl. Vattenfallsstyrelsen.
Elektriﬁeringen skulle under kommande decennier på ett
genomgripande sätt påverka människans vardag såväl på
arbetet som i hemmet.
Genom den stora amerikaemigrationen hade Sverige
under 1800-talets andra hälft tappat en betydande mängd
människor i arbetsför ålder, något som oroade samtiden.
Den pågående industrialiseringen ledde till att stora skaror människor lämnade landsbygden och sökte sig till städerna. Med ett växande antal arbetare följde under åren
runt sekelskiftet en tid av facklig organisering vilket också
ﬁck till följd att arbetsgivarsidan organiserade sig.
Politiskt rådde 1907 fortfarande en äldre ordning
men det demokratiska genombrottet i Sverige låg nu enbart ett tiotal år in i framtiden. På tronen kom Gustav V
att efterträda sin far som kung hösten 1907. Internationellt markerar dessa år slutet på en epok i Europas historia – vid Ingenjörsföreningens bildande återstod endast
sju år till första världskrigets utbrott, ett krig som skulle
få stora återverkningar på Europas utveckling under hela
det resterande 1900-talet. Detta kunde man dock ännu
en tid leva i lycklig ovisshet om.
Starka nationella strömningar hade under 1890-talet
och de första åren av 1900-talet tagit sig utryck inom en
rad områden såsom konst, litteratur och arkitektur. År
1905 hade Sverige varit ytterst nära att gå i krig för att
förhindra Norge att bryta sig ut ur unionen och förklara
sig självständigt. Unionskrisen ﬁck en fredlig upplösning
men i kölvattnet av denna följde en våg av intensiﬁerad

nationalism över Sverige. Till skillnad från äldre tiders
nationalism med hyllande av kungar och ärorika krig i det
förgångna var den nya nationalismen i huvudsak inriktad
på att hävda Sveriges storhet genom fredlig tävlan med
andra nationer inom industriell produktion och teknisk
utveckling.
Göteborg befann sig i början av 1900-talet i en omvandling från en stad vars näringsliv sedan lång tid dominerats av handel och sjöfart till en stad alltmer beroende
av industri. Det sena 1800-talets stora industrier i staden
hade varit textil- och livsmedelsindustrin och dessa skulle
förbli viktiga även under 1900-talets första decennier.
Dock kom deras relativa betydelse att minska till förmån
för en expanderade verkstadsindustri.
Ursprunget till det som under 1900-talet skulle bli
Göteborgs varvsindustri var de tre verkstäderna Keillers
(senare Göteborgs Mekaniska Verkstad), Lindholmen
och Eriksberg som samtliga etablerades på 1840- och
1850-talen. Lindholmen hade under senare delen av
1800-talet varit stadens ledande skeppsvarv. I och med
den omstrukturering av Göteborgs Mekaniska Verkstad
som inleddes 1906 skulle dock detta företag, under namnet Götaverken, komma att utvecklas från en diverseproducerande verkstad till det ledande skeppsvarvet i landet.
Vad gäller Eriksberg så var det först under mellankrigstiden som företaget utvecklades till ett betydande storvarv.
Svenska Kullagerfabriken, SKF, bildades 1907. Bakgrunden var problem med varmgång i transmissionsaxlar
vid textilföretaget Gamlestadens Fabriker där driftschefen Sven Wingquist ﬁck idén till det sfäriska kullagret.
Med kapital från den göteborgska textilindustrin kunde
det nya företaget växa fram och snabbt expandera på internationella marknader med sina produkter. SKF:s kraftiga expansion, inte minst under krigsåren avspeglas tydligt i antalet anställda – tio år efter start, dvs. 1917 hade
företaget 4300 anställda i Göteborg. Det sätt på vilket företaget uppstod som en avknoppning från den etablerade
textilindustrin ﬁck på 1920-talet en parallell i att Volvo i
sin tur bildades som en avknoppning av SKF.
Sjöfarten hade alltid varit viktig för staden. Under
senare delen av 1800-talet startades ångfartygsrederier,
vilka bl.a. baserade sin verksamhet på transport av trävaror och järnmalm till andra länder. Som ett svar på den
växande verkstadsindustrins behov av att kunna nå ut till
nya utländska marknader etablerades i början av 1900-talet ett ﬂertal linjerederier med direktlinjer till Sydafrika,
Australien, Nord- och Sydamerika, Ostasien och östra
Medelhavsområdet. Bland de göteborgska rederikoncerner som växte sig stora inom såväl tramp- som linjesjöfar-

ten märks Broströmskoncernen och Transatlantic.
Hur såg det ut i själva staden under 1900-talets första år? Bebyggelsen var vid sekelskiftet begränsad främst
till den gamla stadskärnan innanför vallgravarna samt till
Lorensbergsstaden, Vasastaden, Haga, Annedal, Masthugget, Majorna och Olskroken. År 1906 inlemmades
Lundby församling med Göteborg vilket innebar att stadens areal fördubblades. De nya områdena på Hisingen
skulle under det följande halvseklet komma att rymma
mycket av stadens expanderande industri.
Den som rörde sig på stadens gator möttes av gående,
hästekipage och i viss utsträckning elektriska spårvagnar
(elektriﬁeringen av spårvägen genomfördes 1902 under
ledning av chalmersingenjören och sedermera ASEAchefen J. Sigfrid Edström). Måhända kunde man få syn
på någon enstaka bil men det skulle dröja många år innan
bilismen erövrade staden.
Chalmers och ingenjörerna
I detta Sverige och Göteborg av årgång 1907 ﬁnner
vi Chalmers Tekniska Läroanstalt. Skolan hade grundats
1829 och således ﬁrat sitt 75-års jubileum 1904 – dvs. tre
år före Ingenjörsföreningens bildande. 1904 var också året
då Chalmers Studentkår bildades. Sedan 1869 var skolan
lokaliserad till Storgatan och 1904 ﬁck man även överta
det hus som Slöjdföreningens skola haft vid Vasagatan.
Nu hade Chalmers hela kvarteret omgivet av Storgatan,
Teatergatan, Vasagatan och Chalmersgatan.

Chalmers Tekniska Institut, hörnet Vasagatan/Chalmersgatan.
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Övre kemiska laboratoriet
på Chalmerska Institutet,
Storgatan.

Den nominella studietiden vid Chalmers högre avdelning var tre år och det fanns fackavdelningar för mekanik,
elektroteknik, skeppsbyggeri, väg- och vattenbyggnad,
husbyggnad och kemi. Skolan intog härmed en mellanställning mellan Kungl. Tekniska Högskolan (KTH)
i Stockholm, som utbildade civilingenjörer, och de tekniska elementarskolor som fanns i olika delar av Sverige.
Frågan om Chalmers högre avdelnings ombildning till
teknisk högskola skulle komma att aktualiseras tid efter
annan framöver. År 1912 ombildades lektoraten på Chalmers till professurer och under 1920-talet expanderade
skolan med nya byggnader på Gibraltarområdet men
det var först 1937 – trettio år efter Ingenjörsföreningens
bildande – som Chalmers slutligen ﬁck status av teknisk
högskola.
Det var ett uttalat syfte med tidens högre tekniska
utbildningar att utbilda en elit som i ledande positioner
skulle utveckla såväl näringslivet som den oﬀentligt kontrollerade infrastrukturen. I detta avseende var skillnaden
inte så stor mellan KTH och Chalmers även om, som vi
skall se längre fram, KTH-ingenjörerna inledningsvis
hade bättre karriärmöjligheter inom vissa statliga verk.
Syftet med utbildningarna svarade också mot den verklighet som mötte ingenjörer i yrkeslivet. Man utgjorde en
lite sammanhållen elit och kom att få ledande positioner
på olika nivåer.
Utbyggnaden av den högre tekniska utbildningen på
1800-talet hade i hög grad varit inriktad på att få fram
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kunniga ämbetsmän för statliga och kommunala verk.
I takt med industrins expansion kom ingenjörer i ökad
grad att få jobb i näringslivet. Under 1800-talet hade cheferna för de mekaniska verkstäderna främst varit aﬀärsmän eller tekniker med begränsad teoretisk utbildning
men med lång praktisk erfarenhet, ibland även kombinerat med en dominerande ägarandel i verksamheten.
Vid tiden runt sekelskiftet möter vi en ny trend där den
framväxande storindustrin allt oftare kommer att ledas av
högutbildade ingenjörer som anställda verkställande direktörer. Mönstret går igen inom en rad branscher och
då både på producentsidan och beställarsidan, t.ex. inom
elkraftindustrin (ASEA) och dessa dominerade kund
i Sverige – Vattenfall. Ett annat tydligt exempel är den
svenska varvsindustrin där ingenjörer från främst Chalmers men även från KTH kom att leda uppbyggnaden
av storvarven och sedan etablera något av ett informellt
monopol på de ledande positionerna under ett halvt sekel
fram till 1960-talet.
En viktig del i ingenjörernas inﬂytande bestod i att
man i kraft av sin expertkompetens och genom att ha
organiserat sig i sammanslutningar kunde göra sin röst
hörd. Viktiga delar i ingenjörskårens professionalisering
under 1800-talets sista decennier var bildandet av tekniska föreningar som också kom att utgöra tunga remissinstanser för det oﬀentliga att vända sig till. Här intog
Svenska Teknologföreningen en särställning – föreningen
var också utgivare av Teknisk Tidskrift, den ledande tidskriften på området.

Inom Teknologföreningen liksom inom tekniska föreningar i olika delar av landet – vissa med ämnesmässig
fokusering på enskilda branscher – möttes ingenjörer för
att lyssna på tekniska föredrag, utbyta kunskaper och för
att umgås under mindre hierarkiska förhållanden än som
rådde i det dagliga arbetet. Härmed fyllde föreningarna en
nätverksbyggande funktion där många nya vänskapsband
knöts vid middagar eller andra festligheter som följde på
föredragen. Föreningarna var givetvis ganska homogent
sammansatta – medlemmarna (ledamöterna) var män
och de hade liknande bakgrund, såväl socialt som genom
den gemensamma utbildningen vid Chalmers eller KTH.
I Göteborg var den ledande tekniska föreningen Tekniska
Samfundet, bildad 1882.
Arbetsmarknaden för de utexaminerade ingenjörerna
följde då liksom nu konjunkturerna och periodvis kunde
det vara svårt att få jobb. Många chalmersingenjörer kom
att söka sig utomlands efter examen för att efter några år
återvända hem och ha med sig kunskaper om teknikens
senaste landvinningar utomlands. Man åkte såväl till europeiska länder som till den nya industriella stormakten
USA. Något som starkt bidrog till att ingenjörer begav
sig ut i världen var att deras arbetsmarknad inte var begränsad till hemlandet. Inte minst inom områdena verkstadsteknik och elektroteknik framstod USA som det
stora föregångslandet vid sekelskiftet och det var därför
naturligt att den ingenjör som ville lära sig sin tids mest
avancerade teknologi sökte sig dit.
Även utomlands slog sig svenska ingenjörer samman för att umgås i föreningar (här kan vi se en parallell till Chalmersska Ingenjörsföreningens lokalavdelningar utomlands vilka tillkom först under andra hälften
av 1900-talet i ett antal länder). För att fungera som en
förbindelselänk mellan svenska ingenjörer i USA bildades under 1800-talets senare del ﬂera föreningar. Liksom
i föreningarna i Sverige bestod mötena av föredrag över
något tekniskt ämne med efterföljande diskussion och
middag. Föreningarna skulle också fungera som en kontaktyta till svensk industri varför besökande svenska ingenjörer, industriledare m.ﬂ. inbjöds att närvara vid sammankomsterna. Att diskussionerna kretsade kring teknik
och industri och därför kunde vara mindre intressanta för
besökare som inte var tekniker framgår av chalmeristen
och sedermera varvsdirektören Hugo Hammars uttalande om konstnären Anders Zorn. Denna besökte 1893
världsutställningen i Chicago och tillbringade en kväll på
ingenjörsklubben. Hammar skrev senare i sina memoarer:
”Vi hade ju hört att han skulle vara en sådan trevlig prick,
men den kvällen sade han ingenting. Nåja, han hade kan-

ske goda skäl att tiga i denna församling av tämligen bullersamma ungdomar, som pratade ånga och elektricitet på
engelska och chicagosvenska”.
För att återvända till Sverige så kan det konstateras
att just åren som föregick Chalmersska Ingenjörsföreningens bildande tillkom en rad tekniska föreningar runt
om i landet. Orsakerna var säkert många – ingenjörskåren ville hävda sin ställning i samhället, man såg hur organisationssträvanden fanns i andra grupper, etc.
Tekniska Samfundet i Göteborg kom under åren
1906-08 att omorganiseras. Bakgrunden var att man upplevde en ökad specialisering inom teknikens olika områden och svårigheter att vid sammanträdena pressa in alla
föredrag som efterfrågades inom olika branscher. Inom
Samfundet skulle nu också övriga i Göteborg verksamma
tekniska föreningar inordnas. Genom omorganisationen
bildades fackavdelningar för väg- och vattenbyggnad,
elektroteknik, husbyggnad samt mekanisk teknologi och
skeppsbyggnad – avdelningar som kom att hålla sina egna
sammanträden. Förslag fanns också att inom Samfundet
bilda en sidoavdelning benämnd ”Chalmersska Ingenjörsavdelningen” – detta förslag avslogs dock.
Chalmersska Ingenjörsföreningen bildas
Som vi har sett var tiden i början av 1900-talet en
tid av organisering och formande av en modern ingenjörsroll. När och var som tankarna på att bilda en sammanslutning för utexaminerade från Chalmers först dök
upp vet vi inte men under 1906 pågick diskussioner. Till
ett möte i maj detta år förelåg ett förslag till stadgar men
dessa måste omarbetas och ett nytt möte planerades till
oktober. Tidplanen försköts dock av ovan omtalade idéer
inom Tekniska Samfundet att starta en chalmeristavdelning – när dessa planer gick om intet återupptogs arbetet
med att bilda en ny förening.
Konstituerande möte för Chalmersska Ingenjörsföreningen hölls så den 2 mars 1907 i Hantverks- och industriföreningens lokaler i Göteborg. Närvarande var ett
80-tal chalmersingenjörer. Ett stadgeförslag upplästes.
Alla närvarande var inte överens om att en ny förening borde bildas – ett motförslag som framfördes var
att istället utvidga Teknologföreningen C.S. till att också
inrymma de utexaminerade ingenjörerna. Flertalet som
yttrade sig på mötet ville dock ha en ny förening. Man
framhöll behovet av att ”Chalmersingenjörerna stodo
eniga för gemensamma intressens bevakande”. Flera menade att det viktigaste i den nya föreningens verksamhet
var dess plats- och praktikkommitté. En ingenjör framhöll de svårigheter som de nyutexaminerade ofta kom att
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möta: ”De äro ofta nog ej i tillfälle att komma i beröring
med äldre ingenjörer, åtminstone icke på ett mera kamratligt sätt såsom i en förening, där de äro hemmastadda
samt bliva i tillfälle att åhöra föredrag, frimodigt deltaga
i diskussioner och sålunda träna sig för det oﬀentliga livet”. Med hänvisning till den roll som Svenska Teknologföreningen spelade i huvudstaden för att hjälpa ingenjörerna från KTH till goda anställningar så borde också
chalmeristerna samla sig och hjälpa varandra. Här skulle
den föreslagna plats- och praktikkommittén få en viktig
roll att fylla.
På basis av stadgeföreslaget togs bland de församlade,
trots vissa kritiska röster, ett enhälligt beslut att föreningen skulle bildas. Därefter valdes föreningens funktionärer. Beslut om stadgarna uppsköts till ett extra möte
som kom att hållas redan den 20 mars. I stadgarna fastslogs att föreningens ändamål var att genom en kamratlig
sammanslutning av utexaminerade från Chalmers i olika
åldrar verka för att dels främja gemensamma intressen,
dels bistå platssökande medlemmar och praktiksökande
elever vid Chalmers i att ﬁnna lämpliga platser.
Det kan här vara på sin plats att reﬂektera något runt
ordet ”Chalmersska”. Vid tiden för föreningens bildande
användes just denna beteckning på skolan – Chalmersska
Institutet (vilket är inskrivet på gamla Chalmers husfasad
högst upp och kan ses på Storgatan) – även om det ofﬁciella namnet då var Chalmers tekniska läroanstalt. En
elev skulle på frågan ”var studerar du” ha svarat: ”Jag går
på Chalmersska” istället för som idag (2007) ”på Chalmers”. Det oﬃciella namnet på skolan ändrades senare
till Chalmers tekniska institut för att, som vi såg ovan,
1937 bli Chalmers tekniska högskola. Hade föreningen
bildats idag hade den förmodligen fått heta Chalmers
Ingenjörsförening men 1907 var det som sagt Chalmersska som gällde. Det kan också vara av intresse att notera
att föreningens namn under många år kom att förkortas
C.I.F. – möjligen slutade man att använda denna förkortning för att inte blandas ihop med SIF – Sveriges
Industritjänstemannaförbund. Förkortningen CING för
Chalmersska Ingenjörsföreningen tycks ha tillkommit
under 1980-talet och är nu inskriven i den 100-årslogga
som framtagits för jubileumsåret.
Verksamheten i föreningen
Verksamheten de första åren bestod i möten, till att
börja med fyra per år men efter några år reducerat till två
per år, med tillhörande föredrag och middagar liksom vårfester, studiebesök och utställningar. Föredragen handlade
vanligen om tidens teknik inom olika områden: elektricitet, byggteknik, materialprovning, last- och lossningstek14

nik på fartyg, luftkompressorer, hamnanläggningar, elektriska spårvagnar, järnvägsbroar, fyrar, gatubelysning, etc.
Även icke tekniska ämnen som ingenjörerna kunde ha
nytta av att behärska förekom, exempelvis ”bokföring och
tidkontroll vid en medelstor verkstad” och ”industrien och
arbetarefrågan”. En hjärtefråga var också omorganisation
(skolans status som högskola) och nybyggnader på Chalmers. Möten och middagar/fester förlades till stadens
hotell och restauranger. Antalet närvarande på mötena de
första åren låg i allmänhet runt 30 till 40.
I slutet av 1907 hade föreningen 127 medlemmar, en
siﬀ ra som kom att närma sig 600 vid 1920-talets början, därefter sjunka något för att 1925 åter klättra uppåt
och uppgå till drygt 1000 medlemmar strax före andra
världskrigets utbrott, omkring 2500 år 1950 och ca 5500
i början av 1970-talet. År 2007 har föreningen ca 13000
medlemmar.
Föreningens funktionärer har ofta varit chalmerister
i ledande befattningar på olika håll – särskilt gäller detta
dem som varit ordförande. Vi ﬁnner bland dessa många
toppchefer i näringslivet, exempelvis Götaverkendirektörerna Hugo Hammar, Ernst A. Hedén och Hugo Heyman. För en förteckning över samtliga ledande funktionärer i moderföreningen och lokalavdelningarna genom
åren hänvisas till katalogen.
Utöver den årliga mötesverksamheten kom föreningen
också att ta ansvar för att anordna de (med vissa undantag) vart femte år återkommande allmänna chalmeristmötena som hållits första gången redan 1880. Dessa var
större möten under två dagar med tillresta deltagare från
när och fjärran, och med föredrag, diskussioner, studiebesök och festligheter. Chalmersska Ingenjörsföreningen
kom också att medverka i andra större evenemang – ett
sådant var Chalmers 100-årsjubileum 1929 där föreningen tog en aktiv roll. I dessa festligheter ingick även det
tionde allmänna chalmeristmötet som en integrerad del.
Andra aktiviteter till jubileet var kung Gustav V:s besök
i de då nya lokalerna för kemi och fysik på Gibraltarområdet, sjösättning vid Götaverken under ledning av den
tidigare omnämnde Hugo Hammar (som för övrigt åren
1919-22 varit föreningens ordförande och 1921-42 satt i
Chalmers styrelse) och stor bankett på Valand.
En angelägen funktion som föreningen kom att fylla,
något som ju också framskymtar i kommentarerna vid
det konstituerande mötet, var att värna chalmersingenjörernas intressen och verka som påtryckargrupp. Man kom
över tiden att engagera sig i ﬂera viktiga frågor.
En sådan rörde befordringsmöjligheterna inom statliga verk. Frågan togs upp på sjunde allmänna chalmeristmötet 1915 där man konstaterade att chalmersingenjörer

Byggnadsarbeten på
laboratoriet för väg- och
vattenbyggnad i början
av 1940-talet – den andra
byggnaden på området.
I bakgrunden syns kemi- och
fysikhuset.

inte kunde nå vissa tjänster vid Statens Järnvägar som var
förbehållna civilingenjörer utexaminerade från KTH.
Detta upplevde man som djupt orättvist då den personliga dugligheten borde vara avgörande. Föreningen skrev
1918 till Kungl. Maj:t (motsvarar regeringen idag) och
framförde argument att staten måtte ändra dessa regler. Man hänvisade till att ingenjörer kunde nå berörda
tjänster kanske först tio år efter examen och vid denna
tid måste erfarenheten vara det avgörande, inte om man
läst några ﬂer kurser på KTH i sin ungdom. I skrivelsen
nämndes att i det privata näringslivet fanns ingen motsvarande begränsning och där hade chalmersingenjörer
hävdat sig nog så väl som KTH-ingenjörer när det gällde
att nå ledande positioner. Det påtalades att i dessa tjänster var kraven på kompetens minst lika höga som vid statliga verk.
Utöver skrivelsen till Kungl. Maj:t uppvaktade föreningen också ett antal andra ansvariga personer, däribland SJ:s generaldirektör Axel Granholm. Föreningens
initiativ tycks ha haft viss verkan – motståndet som man
först mötte hade minskat och SJ genomförde vissa förändringar. På det allmänna chalmeristmötet 1920 konstaterades dock att det gick långsamt: ”att man tyvärr
icke ännu sett de praktiska resultaten av de gjorda framställningarna”. Även om vissa tjänster öppnades för chalmersingenjörer skulle det dock dröja till Chalmers blev
teknisk högskola innan befordringsmöjligheter vid statliga verk blev helt likställda för ingenjörer från Chalmers
respektive KTH.

En stor fråga för föreningen, som i sig inrymde många
aspekter av att verka för chalmersingenjörernas intressen,
var frågan om Chalmers status som teknisk högskola.
Föreningen följde under årens lopp noga hur denna fråga
utvecklade sig. Frågan hade varit uppe till diskussion tid
efter annan från föreningens bildande och kom att utredas 1919 och 1929, dock utan resultat. Förnyade initiativ
togs 1933 och bland dessa märks Chalmersska Ingenjörsföreningens uppvaktning av det ansvariga stadsrådet
Arthur Engberg. Den skrivelse man överlämnade var undertecknad av föreningens styrelse samt av Gustaf Dalén och Hugo Hammar. Hur viktig denna uppvaktning
var för frågans senare lösning är givetvis svårt att säga, då
initiativ togs från ﬂera håll vid denna tid men Engberg
skall ha tagit intryck av skrivelsen där den berömde nobelpristagaren satt sitt namn – Gustaf Dalén som gått ut
Chalmers 1896, genom sina uppﬁnningar gjort AGA till
ett världsföretag och fått nobelpriset i fysik 1912 var en
välkänd proﬁl.
Chalmersfrågan kom under den följande tiden att
åter aktualiseras – en ny utredning tillsattes (där bl.a.
Hugo Hammar ingick) och resultatet blev att Chalmers
från den 1 juli 1937 blev teknisk högskola. Härmed löstes
den för föreningen kanske viktigaste frågan som man under lång tid bevakat och arbetat med.
Den chalmersrektor som fört frågan om ombildning
till högskola i hamn var Sven Hultin. På sin 50-årsdag
uppvaktades han av föreningen med överlämnande av en
rektorskedja som föreningen låtit tillverka. Denna gåva
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till Chalmers motiverades med Hultins insatser i högskolefrågan: ”som en gärd av tacksamhet för det utomordentliga arbete Ni nedlagt för att åt Chalmers vinna oﬃciellt
erkännande som högskola”. Kedjan, utförd i förgyllt silver
och emalj, och med symboler för skolans dåvarande sju
ämnesfack, har sedan dess använts av rektorer på Chalmers vid högtidliga tillfällen.
Förmedling av anställningar och praktikplatser
Vi har sett att föreningen kom att bevaka chalmeristernas intresse på ett mera övergripande plan men ännu
viktigare såg man på uppgiften att hjälpa utexaminerade
att få lämpliga arbeten. Detta betonades starkt vid föreningens tillkomst och redan vid extra föreningsmötet den
20 mars 1907 valdes de första funktionärerna till Platsoch Praktikkommittén. Verksamheten tog fart och under
året förmedlades så många som 25 platser. Året därpå,
1908, förmedlades 15 platser vilket kommenterades med
att det ”synes klent, men bero på rådande dåliga konjunkturer”. Därefter kom nivån oftast att hamna någonstans
mellan 10-20 förmedlade tillsatta platser per år med undantag för krisåren i början av 1920-talet då få arbeten
fanns att tillgå.
För att synas såväl gentemot chalmersingenjörer och
teknologer som mot industrin annonserade kommittén i
tidningar samt på anslagstavlor på Chalmers. För föreningens medlemmar och för elever vid Chalmers var förmedlingstjänsten avgiftsfri – övriga chalmersingenjörer
som ville utnyttja tjänsterna ﬁck erlägga en avgift på två
kronor per år.
Utöver platser till arbetssökande förmedlade man
också praktikplatser för elever vid Chalmers. Ibland
kunde tillgången vara synnerligen god vilket framgår
av ett brev till kommittén från sekreteraren i lokalavdelningen i Stockholm inför sommaren 1920. ”Sv. A.B.
Gasaccumulator meddelar att de under sommaren kunna
mottaga huru många elever som helst i sina verkstäder.”
Lönen varierade mellan 50 öre och en krona i timmen
beroende på kompetens och arbetsuppgifter. Denna öppenhet hos AGA att ta emot praktikanter från Chalmers,
liksom företagets vilja att anställa färdiga chalmersingenjörer, skall i hög grad ha berott på att verkställande direktören Gustaf Dalén själv var chalmerist.
En tydlig nedgång i antalet förmedlade platser märks
i början av 1940-talet och mot slutet av årtiondet tycks
kommittén ha fört en tynande tillvaro. En viktig förklaring är att det vid denna tid inrättades oﬀentliga arbetsförmedlingar med speciell tjänstemannaarbetsförmedling
i varje län. Kommittén meddelade 1946 att man inledde
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samarbete med teknikförmedlingen i Göteborg ”så att
alla platssökande, som anmäla sig till föreningen, även
bliva införda i teknikerförmedlingens register”. Härmed
tycks den egna platsförmedlande verksamheten i praktiken ha upphört. Dock skulle det dröja till 1953 innan
föreningen beslöt avveckla kommittén. Man motiverade
detta med att då ”platsförmedlingsverksamheten efter
hand helt övertagits av statliga och kommunala organ, har
Chalmersska Ingenjörsföreningens förmedlingsverksamhet numera ingen uppgift att fylla. Även praktikfrågorna
handläggs numera av speciella organ med anknytning till
industrierna”. Givetvis menade man att föreningen i enstaka specialfall kunde ha en viss uppgift att fylla ”men
styrelsen anser att det numera icke ﬁnns något motiv för
att behålla en speciell kommitté härför”.
Det kan vara intressant att notera att historien ibland
går i vågor och att gamla idéer med tiden kan bli som nya.
En efterföljare till Plats- och Praktikkommittén uppstod
på 1990-talet i form av Civilingenjörspoolen Avancez
– mer om detta längre fram.
Katalogen
Katalogens förhistoria går tillbaka till åren före Chalmersska Ingenjörsföreningens bildande. Kring sekelskiftet hade Teknologföreningen C.S., som är en kamratförening som bildades 1864, börjat ge ut en årlig katalog över
dess medlemmar. År 1903 tillsatte C.S. en kommitté vars
uppgift var att ta fram en katalog över såväl aktiva medlemmar som utexaminerade som tidigare varit medlemmar i C.S. Den första katalogen var klar i maj 1904 och
upptog 600 namn varav 450 med fullständiga adresser.
Från 1906 utökades ambitionen med katalogen till att
inkludera även de från Chalmers utexaminerade ingenjörer som inte varit medlemmar i C.S. Parallellt med denna
katalog kom Chalmersska Ingenjörsföreningen efter dess
bildande 1907 att ge ut en matrikel över föreningens
medlemmar. I mitten av 1920-talet inleddes ett samarbete där Ingenjörsföreningens kassör Karl-Erik Wallman,
V15 som var ansvarig för föreningens matrikel också ﬁck
ansvar för C.S:s katalog och däri införde en särskild förteckning över Ingenjörsföreningens medlemmar. År 1928
beslutades att Ingenjörsföreningen helt skulle överta utgivningen av katalogen. Med Wallman som redaktör, han
kvarstod i denna position till 1957, växte och förnyades
katalogen. Annonsörerna blev ﬂer, typograﬁn kom att
följa sin tids trender, medlemskap i Ingenjörsföreningen
kom att markeras med * och personuppgifter kom att
kompletteras med bostadsadress och telefonnummer (då
telefonen blev vanligare).

Karl-Erik Wallman – katalogredaktör från mitten av
1920-talet till 1957.

Som vi ser det idag är kanske det mest unika med
katalogen, utöver att den överhuvudtaget ﬁnns, att den
inte bara listar ﬂertalet utexaminerade chalmersingenjörer med hemadresser utan också innehåller uppgifter om
var dessa ingenjörer arbetar. Vid en genomgång av tidiga
matriklar och kataloger kan konstateras att det var uppgifter om arbetsplats och i vissa fall den position man där
innehade (överingenjör, stadsingenjör, verkställande direktör etc.) som stod förtecknat.
Katalogen har under årens lopp haft ett ﬂertal redaktörer som lagt ned ett stort arbete. Två redaktörer som
sticker ut på grund av sin långa tjänstgöringstid är den
ovan nämnde Wallman och Arvid Olauson. Den senare,
som var redaktör 1958-84, var inte själv ingenjör utan arbetade på Gumperts Bokhandel där man sedan tidigare
varit van att arbeta med adressering och utsändning av
oﬀerter av teknisk litteratur, bl.a. till många chalmersingenjörer. Här fanns således resurser för att hantera
adressregister och nå ut till den ständigt ökande skaran
från Chalmers utexaminerade ingenjörer. Inom kort ﬁck

Olausson ansvar för hela arbetet med katalogen, inklusive
annonsförsäljningen. Från början sköttes adressregistret
från Gumperts men på 1970-talet kom föreningen att
hyra mindre lokaler, först ett ombyggt badrum i Tekniska
Samfundets hus på Viktor Rydbergsgatan, och senare en
liten lägenhet i Biskopsgården, nära där Olauson bodde.
En viktig fråga för katalogredaktörerna var att hela
tiden kunna få uppdaterade uppgifter om chalmersingenjörerna. Redan på 1920-talet skrev Wallman år efter år
vädjande i förordet till katalogen att ﬂer ingenjörer måste
sända in uppdaterade uppgifter. Likaledes kämpade
Olauson under sina år som redaktör med att få in uppgifter och lade varje år ned ett stort detektivarbete på att
söka kompletterande uppgifter i alla Sveriges telefonkataloger, i kataloger som utgavs av andra ingenjörssammanslutningar (Teknologföreningen, SVR, SAR etc.) samt
i interna kataloger hos vissa större företag såsom Volvo,
SKF och LM Ericsson. Drivkraften att få katalogen ständigt uppdaterad var stark – som Olauson uttryckte det
när han 1985 såg tillbaka på sina år som redaktör: ”Enligt
min uppfattning och mina ambitioner borde ingen längre
vara ’okänd’ och samtliga skulle ha rätt adress”.
Utöver personuppgifter har katalogen genom tiderna
kommit att innehålla även annat material – uppgifter om
funktionärer, stadgar, års- och revisionsberättelser för
moderförening och lokalavdelningar, årsberättelser för
Chalmersska Forskningsfonden, Gustaf Dalén-medaljörer, hedersledamöter samt notiser och artiklar som varit
av intresse för medlemmarna. Omfång och innehåll har
vuxit i takt med att chalmersingenjörerna blivit ﬂer. Det
lilla häfte som gavs ut 1904 innehöll 37 textsidor med 600
namn och 17 annonssidor. År 1959 hade katalogen utvidgats till 254 textsidor med 5200 namn och 142 annonssidor. 25 år senare var man uppe i 16000 namn och i katalogen av årgång 2006 fanns 33000 personer förtecknade.
För många chalmersingenjörer som inte aktivt engagerar sig i föreningen är katalogen det synligaste och
kanske viktigaste man ser i föreningens verksamhet då
man här kan hålla reda på sina gamla kurskamrater och
även lätt sätta sig i kontakt med andra chalmerister när
man har behov av detta. En kommentar från Chalmers
dåvarande rektor Anders Sjöberg i Avançons 1995 är belysande: ”Chalmersska Ingenjörsföreningen odlar chalmersandan och genom sin katalog håller de ihop ett av
landets viktigaste nätverk. Vem kan som chalmeristen
lyfta på luren och ringa tjugotusen andra yrkesverksamma
– okända, men ändå kända”.
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År 1970 hölls ett av
lokalavdelningen Smålands
många höstmöten i Vetlanda.
Den ene av SAPAs grundare,
Nils Bouveng M56, är glad värd
vid studiebesöket (tredje från
vänster). Vad ”nollbrickorna”
innebär är obekant!

Databas
Adressregistret som Arvid Olauson skötte låg på plåtar och det blev så småningom allt mer arbetsamt. Föreningen tog i början av 1970-talet kontakt med Erlanders
tryckeri som tog över tryckningen av katalogen men som
också upprättade det första datorbaserade adressregistret.
Det var nu bara för Olauson att lämna in ändringar till
Elanders. Avier kunde t.ex. skickas ut mycket enklare.
När Olauson med ålderns rätt signalerade att han kände
att han inte kunde fortsätta att arbeta med adressregistret så tog den dynamiska ledningen av föreningen under
Erkki Persson och Bert Almqvist under den första delen
av 1980-talet initiativ till att lägga över registret på en pc.
Leif Bergström som behärskade denna teknik engagerades och kom med i styrelsen.
Möjligheterna att utnyttja databasen till alla typer av
utskick ökade och selektiva utskick kunde ske. Registret
sköttes av Leif Bergströms fru Marita fram till det att
Björn O. Albrektson och hans fru Monica tog över ansvaret för databasen. En utveckling av databasen skedde
även om inte alla nya ﬁnesser fördes in. Databasen kom
att arbeta i DOS-miljö fram till den avlöstes av en helt
ny databas som föreningen införde 2003 – samma databas som Chalmers hade installerat 1995 i samband med
att Chalmers drog igång sin insamlingskampanj ”Bygg en
bättre framtid med Chalmers”. Diskussioner om samverkan mellan Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen kring databasen fördes då, men resultatet blev att
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Chalmers byggde upp ett eget register baserat på både det
manuella och datoriserade betygsregistret.
Längre fram kom diskussionerna att återupptas och
2006 skapades en gemensam databas mellan Chalmers
och Chalmersska Ingenjörföreningen med fält som är
egna. Den största fördelen med detta är att databasen
kan uppdateras kontinuerligt inte minst sedan Chalmers
har lanserat sitt Alumninät. Samspelet mellan Chalmers
och föreningen när det gäller Chalmers alumner har ökat
successivt sedan Chalmers byggde upp ett alumnkontor
i samband med insamlingskampanjen och den gemensamma alumndatabasen är ett tydligt exempel på detta.
Lokalavdelningarna
En drivkraft för bildandet av lokalavdelningar har
med all säkerhet varit en önskan hos chalmersingenjörer i
förskingringen (dvs. de som lämnat Göteborg) att kunna
bevara traditioner från studietiden och upprätthålla chalmersandan. Som Sven Mellquist, M56 och mångårigt
aktiv i Smålandsavdelningen, uttrycker det: ”man ville
bevara livet så som det var på Chalmers – inte minst ville
man ha roligt”.
En första lokalavdelning bildades i Stockholm, nästan på dagen tio år efter att Chalmersska Ingenjörsföreningen bildats. Konstituerande möte hölls den 3 mars 1917
på Hasselbacken. En fråga man på mötet tvistade om var
förhållandet till föreningen i Göteborg. Beslut togs att
man skulle utgöra en lokalavdelning. Till Stockholmsavdelningens förste ordförande valdes Gustaf Dalén.

Med tiden bildades lokalavdelningar även i andra delar av Sverige: 1927 Småland-Blekinge (utökad 1971);
1941 Östergötland; 1952 Halland; 1957 Bergslagen;
1961 Norrbotten; 1981 Skåne (i Skåne bildades en avdelning redan i början av 1940-talet men denna avsomnade
så småningom) och 1981 Värmland-Dal. På dagen 100
år efter att moderföreningen bildades avknoppades och
konstituerades den 2 mars 2007 lokalavdelningen Väst i
Göteborg.
Verksamheten inom lokalavdelningarna har inkluderat möten (vår- och höstmöten), utﬂykter, studiebesök,
fester och andra aktiviteter. Något som låg väl i linje med
lokalavdelningarnas syfte var att årligen ta emot besök
av Chalmers-spexet – dessa evenemang bidrog givetvis
till att locka ﬂer att bli medlemmar i avdelningarna. En
viktig sammanhållande länk för kontakterna mellan lokalavdelningarna och moderföreningen var de vart femte
år återkommande allmänna chalmeristmötena, då lokalavdelningarnas funktionärer åkte till Göteborg. Under
jubileumsåret 1997 startade dåvarande styrelsen det s.k.
Jönköpingsmötet. Detta var en 2-dagarsträﬀ i Jönköping
mellan moderföreningen och samtliga lokalavdelningar
för att lära känna varandra, utbyta erfarenheter samt att
planera tillsammans.
Som vi såg i inledningen förekom redan i slutet av
1800-talet att svenska ingenjörer som var verksamma
utomlands slog sig samman i lokala ingenjörsföreningar,
både för att umgås och för att ha kopplingar till Sverige.

Måhända upplevdes dessa länge av utlandschalmerister
som tillräckliga. Under 1900-talets andra hälft följde
dock etablering av utländska lokalavdelningar till Chalmersska Ingenjörsföreningen. Först ut var USA-Canada
där en lokalavdelning bildades 1953. Därefter kom det att
dröja ända till 1996 innan ytterligare utlandsavdelningar
tillkom, detta år i England och Japan. Året därpå (1997)
bildades avdelningar för Kontinentaleuropa och Norge.
Senaste tillskottet utomlands är lokalavdelningen för
Australien-Nya Zeeland, stiftad 2004. Nästa steg är att
etablera en lokalavdelning i Shanghai. Chalmers och Ingenjörsföreningen går här hand i hand och det lades en
god grund till en lokalavdelning då chalmerister i Shanghai samlades till en tvådagarsträﬀ i oktober 2006 och nya
kontakter togs våren 2007.
Gustaf Dalén-medaljen
Då Chalmersska Ingenjörsföreningen fyllde 40 år
1947 beslöt föreningen att instifta Gustaf Dalén-medaljen till minne av den ovan omtalade chalmersingenjören,
uppﬁnnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén. Medaljen har genom åren delats ut för förtjänstfull verksamhet
som bygger på Chalmers tekniska högskolas kompetensområden. Till medaljör kan endast utses den kvinna eller
man som har avlagt examen vid Chalmers.
Medaljen utdelades första gången år 1950. Under det
följande halvseklet dvs. fram till 2000 utdelades medaljen var femte år och då gick medaljen till ﬂera medaljörer.
Gustaf Dalénmedaljutdelningen 1965:
Erik Stemme E46,
Nils Svensson S31 och
Svante Simonsson M37.
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Gustaf Dalén-medaljen.

På 2000-talet delas medaljen ut årligen och då endast till
en medaljör annat än i undantagsfall. Sammanlagt har 37
medaljer utdelats. De första medaljerna 1950 utdelades
till den ovan omnämnde J. Sigfrid Edström som under
30 år var VD för ASEA och en av 1900-talets centralgestalter inom svenskt näringsliv samt till Sven Hultin
som var rektor när Chalmers blev teknisk högskola (se
ovan). Den senaste medaljören är Ingrid Skogsmo, chef
för säkerhetscentrum vid Volvo Cars. För att celebrera
föreningens 100-årsjubleum har styrelsen beslutat att tre
medaljer skall utdelas vid jubileet.
Lokaler att umgås i
Som nämnts höll föreningen vanligen sina möten på
stadens restauranger eller liknande. I och med att man för
katalogens behov hyrde ett (bad)rum på Tekniska Samfundet 1972 ﬁck föreningen en egen lokal. Katalogredaktören Arvid Olauson har beskrivit detta badrum som
så ”exklusivt inrett att vi måste bygga in alla väggar, golv
och tak samt lägga kranar, klädhängare m m i badkaret
som också byggdes in”. Efter sju år blev man uppsagda
och hyrde då istället lägenheten i Biskopsgården, som
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låg nära Olausons egen lägenhet vilket var praktiskt för
honom. Genom dessa lokaler kom föreningen att få en
fast punkt men det var ju inte tal om att där kunna samla
något större antal medlemmar.
En mindre lokal kunde möjligen fungera för styrelsemöten men som Erkki Persson (ordförande 1981-84)
uttrycker det så kändes det lite avlägset och omständligt
att åka till Biskopsgården för att ha möten. Vi ett tillfälle
när styrelsemöte hölls på Park Avenue så ﬁck han nys
om att hotellet hade en ledig lokal som tidigare fungerat
som nattklubb. Denna ﬁck föreningen hyra billigt mot att
man själva byggde om lokalen. Efter mycket arbete och
insamlande av en halv miljon kronor från företag kunde
den första Club Avancez öppna 1982 – invigning skedde
den 6 november samtidigt som Ingenjörsföreningen ﬁrade sitt 75-årsjubileum. Hit kunde nu chalmersingenjörer gå för att träﬀa kamrater, spela biljard och dricka öl.
Ett antal klubbvärdar bemannade klubben på kvällarna
måndag till lördag.
Med tiden upptäckte dock Park Avenue att man
själva behövde lokalen och i januari 1987 ﬁck föreningen
besked att man var uppsagda till den siste oktober samma
år. Dock ﬁck man anstånd ett halvår och sista ölen i denna
lokal serverades siste maj 1988. Ett intensivt arbete inleddes med att hitta en ersättningslokal. Efter att ha tittat
på ﬂera olika alternativ fastnade man för att hyra översta
våningen i Bräutigamshuset på Östra Hamngatan där en
revisionsbyrå tidigare varit hyresgäst. Efter en renovering
kunde nya Club Avancez öppna portarna för chalmersingenjörer den 14 mars 1989. I de nya lokalerna fanns utöver
bar även kontor, konferensrum och bibliotek. Avançons
refererade invigningen och de nya lokalerna: ”Ölen är naturligtvis billigast i stan. Biljardbordet är installerat och
i ett hörn ﬁnns en scen för de världsartister eller andra
hugade som kommer att understryka de nya möjligheterna som Club Avancez fått i sin nya skepnad. Pianot är
grönt och välstämt”. I Bräutigamshuset kom sedan Clubben att vara verksam under hela 1990-talet och sista ölen
serverades i december 2001. Clubben höll öppet 6 dagar
i veckan med full service till besökande chalmerister och
deras vänner. Serveringen, städning och planering sköttes
av en grupp ideellt arbetande chalmerister som kallades
för klubbvärdar.
För att utveckla Chalmersska Ingenjörsföreningen
väcktes idén från olika håll om att föreningen skulle få lokaler i nära anslutning till Chalmers. Under år 2001 ledde
detta till diskussioner mellan föreningen och högskolan
om att ﬂytta Club Avancez och övrig föreningsverksamhet. Den f.d. överläkarvillan på Vasa Sjukhus-området

hade länge varit kontor åt Göteborgs sjukvårdsförvaltning men nu skulle Chalmers ta över hela området och
restaurera huset, som därefter kommit att kallas Chalmersvillan. Chalmersska Ingenjörsföreningen ﬁck erbjudande att disponera större delen av bottenvåningen för
Club Avancez samt att få ett kontorsrum som kansli för
föreningen.

Chalmersska Ingenjörsföreningen firar sin 100-årsdag i Club
Avancez, Chalmersvillan.
Knut Jacobsson M54 , Gustaf Dalén-medaljör 1995 och XXX.

Parallellt med att föreningen ﬂyttade till Chalmersvillan så beslöts också att dåvarande Chalmers alumnoch fundraisingsekretariat, nuvarande alumni- och marknadskontor skulle ﬂytta dit för att öka möjligheterna till
samverkan. Ett avtal om samarbete undertecknades ”för
att öka utexaminerade chalmeristers engagemang i och
för Chalmers”. Man avsåg att samordna verksamheterna
på olika sätt. Helt nyligen (2007) har Chalmers verksamhet ﬂyttas till administrationen och föreningen har kansli
på båda ställena.
Föreningens styrelse hade stort inﬂytande över planlösningen och investerade stort i möbler och inredning.
En bardisk behövdes och Rune Andersson uppträdde
som generös donator. Något biljardbord ﬁck dock inte
plats. Restaurangverksamheten skulle utvidgas och man
valde att arrendera ut den till en extern krögare. Chalmers bidrog med ett femårigt etableringsbelopp. Invigning skedde den 5 februari 2002 i och med Senior-Emils
första månadsmöte i den nya lokalen, då med Adriankvintetten på programmet. Pubverksamheten kom sedan
igång i mars och på vårmötet i början av maj hölls oﬃciell
invigning av lokalerna. Club Avancez härbärgerar nu bl.a.

vår- och höstmöten, frukostmöten och Senior-Emils månadsträﬀar. Matsalen hyrs ut till fester och vid lunchtid är
lokalen välfylld med gäster från hela Chalmersområdet.
Avançons – tidningen med tofs
I syfte både att innehålla information om Ingenjörsföreningens aktiviteter och att på ett mer övergripande
plan hålla föreningens medlemmar uppdaterade om händelser på och runt Chalmers skapades 1984 tidningen
Avançons. Med en tidning som kom ut fyra gånger per
år skulle föreningen kunna ersätta tidigare utskick och
samtidigt skapa en ny form av kontaktyta. Det skulle ﬁnnas en sund balans mellan informativa artiklar och mer
underhållande inlägg. Och som redaktören Sven Andersson uttryckte det i första numret ”det skall vara en tidning
skriven för Chalmerister, av Chalmerister”.
Bland skribenterna i det första numret ﬁnner vi Erkki
Persson som på ett träﬀande sätt beskrev chalmersandan
och kamratskapen som utgör grunden för föreningen:
”Varhelst jag träﬀat Chalmersingenjörer har det faktum
att vi är ’skolkamrater’ gjort att atmosfären genast blir
densamma som när man träﬀar sina närmast anhöriga.
Eventuell prestige, blygsel eller andra mänskliga svagheter är bortblåsta”.
Avançons har sedan starten varit fylld med såväl föreningsinformation som notiser i olika ämnen, syftande
till att informera och roa läsarna. För den som önskar fördjupa sig i föreningens historia alltsedan mitten av 1980talet utgör den en viktig källa.
Föreningen får Chalmersmedaljen
Chalmersska Ingenjörsföreningen erhöll år 1984
Chalmersmedaljen av Chalmers tekniska högskola. Chalmersmedaljen instiftades av högskolan 1948 för att ﬁra
minnet av grundaren William Chalmers födelse. Medaljen utdelas årligen till den som genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling.
Vid doktorspromotionen 1984 delade dåvarande
rektor Sven Olving ut medaljen till Ingenjörsföreningen
representerad av ordföranden Erkki Persson. I motiveringen sägs bl.a.: ”Med generositet och värme har Chalmersska Ingenjörsföreningen lämnat oskattbara bidrag
till högskolans nära gemenskap med sina forna och nuvarande elever, till dess anseende och självständighet, och
till dess konstnärliga utsmyckning”.
Den ﬁna utmärkelse som medaljen utgör ﬁras varje år
sedan dess på Ingenjörsföreningens vårmöte genom information, ”medaljbevaranderapport” (visa upp medaljen
oskadd) och trefaldigt Chalmersleve från Förste Medalj21

bevararen, som har ett särskilt ”ämbete” inom föreningen
för bevarandet av utmärkelsen.
Civilingenjörspoolen Avancez
I samband med ﬁnanskrisen och den därmed sammanhängande konjunkturnedgång i början på 1990-talet
blev många civilingenjörer arbetslösa. Nedgången medförde även att nyutexaminerade hade svårt att komma
ut på marknaden. Situationen var inte ny, men ovanlig.
Inom Chalmersska Ingenjörsföreningen tog 1992 Olof
Östberg, V78 och Björn O. Albrektson, M69 initiativ till
en så kallad jobbsökarklubb för att den vägen hjälpa arbetslösa chalmerister till ett nytt arbete. Syftet var också
att vara ett forum för sociala kontakter. Ingenjörsföreningens Club Avancez (där Albrektson var VD) var därmed en naturlig samlingspunkt för att tillgodose nämnda
önskemål.
Jobbsökarklubben hade från början en ganska lös
organisation. En ledningsgrupp arrangerade möten en
till två gånger per månad, ibland med inbjudna föreläsare. Man såg tidigt behovet av en fast organisation, dels
med en ledningsfunktion som ansvarade för verksamheten, dels med operativa resurser, som dagligen kunde
sköta det löpande arbetet. Dessa tankar ledde 1993 fram
till bildandet av Civilingenjörspoolen Avancez, en ideell
förening, organisatoriskt fristående från Chalmersska Ingenjörsföreningen, men samtidigt ingående som en naturlig del i Ingenjörsföreningens verksamhet.
Poolens målsättning var (och är) att ”förmedla kontakt mellan företag som söker nya medarbetare och civilingenjörer som söker nya arbetsuppgifter”. I början av
poolens verksamhet, dvs. när arbetsmarknaden var som
sämst, lades ett stort arbete ner på att kontakta företag,
i första hand ”chalmersföretag”. Över 300 företag i Västsverige kontaktades och tack vare detta arbete samt kontinuerlig information om verksamheten i Avançons blev
poolen känd, inte bara bland traditionella företag. Även
rekryterare och headhunters kom att kontakta poolen, för
att den vägen nå presumtiva kandidater till olika positioner hos sina kunder. Under åren har poolen medverkat till
att åtskilliga chalmerister fått ny anställning.
VM i Golf
På dåvarande ordförandens, Björn O. Albrektson, initiativ gjordes 1993 ett försök att spela ett årligt mästerskap
i golf för Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemmar. Att Chalmers Golfklubb sedan 1991 hade en egen
bana i Härryda spelade naturligtvis in. Det var lite trögt
i starten och först 1994 spelades det första VM i Golf.
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Att det verkligen är ett världsmästerskap understryks av
att tävlingen har sett deltagare från Japan, Vietnam, Australien, Argentina, England och Tyskland, oräknat alla
som kommit resande från lokalavdelningar i Sverige. När
tävlingen arrangerades för 10:e gången 2003 fanns 97/98
deltagare, att jämföra med de 23 som var med den allra
första gången. Tävlingen har alltid spelats på Chalmers
Golfklubb, den enda bana i Sverige som varje år är tummelplats för ett världsmästerskap.
Man har valt att förlägga arrangemanget till veckan
efter midsommar med onsdag som speldag. Dels kommer
i allmänhet utlandsboende hem till Sverige till midsommar och har i lugn och ro hunnit installerat sig, dels har
arbetsföra kanske påbörjat sommarledighet eller åtminstone hunnit avsluta de mest stressande arbetsuppgifterna.
Sedan 1995 genomförs en eftersits i CS-bastun som
brukar samla 25-30 deltagare. Deltagarna uppmanas alltid att bidra till prisbordet. Syftet är naturligtvis att alla
ska få pris och prisbordet har oftast varit dignande. En
annan tradition är golfklubbens sillbord som har varit
med sedan allra första gången. Sillbordet avslutas vid
prisutdelningen. Arrangemanget är mycket uppskattat
och samlar deltagare av alla åldrar. De äldsta som varit
med examinerades på 1940-talet och de yngsta har i allmänhet nyss lämnat Chalmers.
Senior-Emil
En verksamhet som under senare år rönt stor uppskattning är Senior-Emil. Verksamheten initierades
1994 av Björn O. Albrektson som såg ett behov av ett
nätverk för de chalmerister som lämnat arbetslivet. Sedan dess har man nu snart hundra gånger träﬀats den första tisdagen i varje månad, utom på sommaren. Antalet
närvarande har i genomsnitt varit ca sjuttio. Listan med
föredragshållare, framträdanden eller andra aktiviteter är
lång. Många framstående chalmersingenjörer, såväl från
näringsliv som från högskola eller annan verksamhet, har
gästat dessa möten. I något fall har även icke-chalmerister framträtt såsom när Sonya Hedenbratt avtackades
och medaljerades för sin verksamhet under många år i
chalmeristsammanhang – när hon gästade Senior-Emil
var det ”smockfullt” på Club Avancez och känslor svallade
– Sonya var ﬂitig gäst på Chalmers från 1950-talet.
Mötena har innehållit såväl framträdanden som samvaro och mingel med gamla och nya chalmerskamrater.
Några minnesvärda axplock ur programmet genom åren
är: när den svenska industrins toppar (dock enbart chalmerister) förmedlat visioner och förtroliga inblickar, när
Adrian-kvintetten framträdde, när ett antal rektorer be-

rättat om sitt arbete för Chalmers, när spexarna gycklat,
när man spelat upp gamla nostalgiska cortège- respektive
Kalle Anka-ﬁlmer och när Emilar och Emilior av olika
åldrar och med intressanta och annorlunda livsöden
kåserat.
Sven Mellquist som varit drivande i Senior-Emil under ett antal år menar att ”vi känner vårt ansvar för att bibehålla och vidareutveckla den fantastiska samhörighetskänsla, den ogripbara chalmersandan, som vi alla känner
så starkt”.
Gustaf Dalén-seminariet
Föreningens styrelse, under ledning av Björn O. Albrektson, planerade hösten 1995 för ett 90-årsjubileum
vilket skulle infalla 1997. Avsikten var att det skulle jubileras runt om i föreningen – moderförening och lokalavdelningar – under hela året och inte bara en enstaka
helg. Tankar fördes fram om att genomföra ett kompetens- eller erfarenhetsseminarium, lite i andan av de allmänna chalmeristmöten som tidigare ägt rum vart femte
år. Seminariet skulle genomföras på föreningens formella
födelsedag alltså den 2 mars. Skulle detta datum infalla
på en helg ﬁck det bli en vardag senare.
Efter att ha diskuterat hur mycket kompetens föreningen hade bland de 24500 chalmerister som då var listade
i katalogen var det ju självklart att ”våra egna kamrater”
och medlemmar skulle vara föredragande. ”CHALME-

RISTER KAN! Av chalmerister – för chalmerister
alltså”, som Björn O. Albrektson uttrycker det. Meningen
var också att teknologerna särskilt i årskurserna 3-4 skulle
få vara med och ta del av ”framtiden” genom de olika föredragen. Möjlighet skulle också ﬁnnas att under kamratliga former få träﬀa framgångsrika chalmerister, som
man kanske bara läst om i pressen.
Albrektson menar att: ”Vårt stora föredöme inom föreningen såväl när det gäller kompetens som stora ideella
insatser för föreningens bästa är ju Gustaf Dalén”. Härmed var namnet på denna aktivitet från början givet – det
skulle heta Gustaf Dalén-seminariet. Information och
marknadsföring genomförs tillsammans med Chalmers
tekniska högskola och studentkåren för att ”sätta seminariet på Chalmersfamiljens karta”.
Den 2 mars 2007 avhölls det 11:e Gustaf Dalén-seminariet med presentation av chalmerister med
världsledande kompetens inom traﬁksäkerhetsområdet
– seminariet leddes av den första kvinnliga Gustaf Dalén
medaljören Ingrid Skogsmo tillsammans med ytterliga
två kvinnliga chalmerister. Gustaf Dalén seminariet har
utvecklats till en av föreningens årliga höjdpunkter och
efterföljs av födelsedagsmingel och kamratlig samvaro.

Gustaf Dalén-seminariet
2007 i Ägget, behandlade
Trafiksäkerhet. Föredragshållare
Ingrid Skogsmo F 85, Gustaf
Dalén-medaljör 2006, Lotta
Jakobsson M 89 och Anna
Nilsson-Ehle F 76.
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Föreningen på 2000-talet
Chalmersska Ingenjörsföreningen har under inledningen av 2000-talet varit verksam på många sätt – som
vi sett ovan har mycket av det som initierats tidigare fortsatt att utvecklas. Bara för att ta några exempel: katalogen växer för varje år, Club Avancez har fått nya lokaler i
Chalmersvillan, Senior-Emils verksamhet är synnerligen
aktiv, Gustaf Dalén-medaljen delas ut årligen, lokalavdelningarna samlar chalmerister i ”förskingringen” och nya
lokalavdelningar har tillkommit i Australien-Nya Zeeland (2004) och i Göteborg – lokalavdelning Väst (2007).
En fråga som rört upp känslorna har varit frågan om
stadgans §2 dvs. vem som skall kunna bli medlem i föreningen – om föreningen skall vara en kamratförening
för civilingenjörer och arkitekter från Chalmers (samt
doktorer, licentiater etc.) eller för alla som utexaminerats
från högskolan, även de med lägre utbildningsnivå. Diskussioner hade förts under en längre tid men frågan blev
brännande het under 2005 med ett höstmöte som beskrivits som ”stormigt värre”. Efter att dåvarande styrelsens
förslag till förändring av stadgan drogs tillbaka och i stort
sett hela styrelsen avgick, stod föreningen utan ledning
till februari 2006. Den nya styrelsen med Birger von Hall
som ordförande presenterade efter ett omfattande samråd ett förslag till lösning som gillades av höstmötet 2006
nämligen att Chalmersska Ingenjörsföreningen fortsätter
i nuvarande skepnad och bjuder in bl.a. högskoleingenjörerna dels till samarbete i en ny förening för alla utexaminerade från Chalmers, dels till samarbete i Chalmersska
Ingenjörsföreningens lokalavdelningar, där medlemsaktiviteterna framför allt sker.
Utöver att få en lösning i medlemskapsfrågan ser
Birger von Hall ﬂera andra viktiga frågor för framtiden
däribland rekryteringen till föreningen – att även i fortsättningen kunna attrahera utexaminerade chalmerister
till aktivt medlemskap, att vidareutveckla centrala verksamheter i föreningen och då inte minst utgivningen av
katalogen, att bidra till att engagera erfarna chalmersingenjörer som mentorer för yngre ingenjörer samt att utveckla samverkan med såväl Chalmers som studentkåren.
Då föreningen våren 2007 ﬁrar sitt 100-årsjubileum
sker detta i ett yttre sammanhang som väsentligen skiljer sig från de förhållanden som rådde 1907. Som vi såg
ovan var det ett helt annat samhälle initiativtagarna till
föreningen levde i. Under de gångna hundra åren har
inriktningen på föreningens verksamheter förändrats
i takt med tiden. En viktig fråga de första 30 åren var
skolans status som teknisk högskola – när detta mål var
förverkligat 1937 fanns kanske inte längre samma behov
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att fungera som påtryckargrupp på en övergripande nivå.
En annan fråga som var viktigt från föreningens start och
fram till 1940-talet var att hjälpa chalmersingenjörer att
få arbeten – denna fråga blev på nytt viktigt för föreningen på 1990-talet. Något som dock inte förändrats utan
fortlevt och förblivit det centrala för föreningen är syftet
att vara en kamratlig sammanslutning av utexaminerade
från Chalmers. Ytterst har det handlat om att vårda chalmersandan och kamratskapen. Detta kan förväntas vara
det viktigaste även under de kommande hundra åren.

Tårtkalas på 100-årsdagen på Club Avancez, Chalmersvillan.
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En sann chalmersingenjör
”Minsta möjliga medel till största möjliga nytta” säger chalmersingenjören och entreprenören Gösta Zadig som tidigt
visste att han skulle bli ingenjör, en sådan där som kan ﬁxa
och utveckla saker. Han började med en Mekano-järnväg
med räls och lok mellan rummen i hemmet, så att syskonen
kunde skicka små lappar till varandra, fortsatte med takstolar och bildade sedan Zadig Byggkonsult AB som han
drev under 35 år och avslutade sin karriär som auktoriserad
balkongbesiktigare. En sann chalmersingenjör som verkat
som ingenjör och i egen ﬁrma hela sitt snart 98-åriga liv.
Och trogen medlem av Chalmersska Ingenjörsföreningen i
72 år.
Uppväxt
Gösta föddes i Malmö hösten 1909. Pappa Albert var
företagare och ägare av bl.a. Berghems Glasbruk i Småland. Gösta Zadig växte upp i det Zadigska huset vid
Triangeln i Malmö. I skolan gillade Gösta tidigt fysikoch kemilaborationerna. Först vid Latinskolan och sedan
Tekniska Gymnasiet i Malmö. Precis som ovan ledde
detta till ett antal ﬁﬃga konstruktioner hemma i villan
i Malmö.
Chalmers och Göteborg
”Det var självklart för mig att studera på högskola.
Teknik skulle det vara och Chalmers i Göteborg låg ju
närmast rent geograﬁskt för en Malmöbo” berättade
Gösta. Han kom in på E-linjen, men efter första läsårets
slut tänkte han att en elektroingenjör ﬁck nog mest sitta
inomhus i jobbet resten av livet! Detta hade han ingen
lust till. Därför valde han att gå över till V2, ett beslut
”Det var självklart för mig att studera på
högskola. Teknik skulle det vara och Chalmers i
Göteborg låg ju närmast rent geografiskt för en
Malmöbo.”
som han aldrig ångrat.
Chalmers var enligt Gösta en fantastisk skola och
Göteborg en ﬁn stad. Redan första året blev han medlem
i C.S. och deltog i cortègen som förridare i röd frack på
en vit häst! Måste ha varit en fantastisk syn!
Andra årskursen blev det att ligga i och studera för
fulla muggar. En viktig drivfjäder under chalmersåren var
det överlag goda kamratskapet som rådde, parat med den
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stimulans som uppstod genom ﬂitig kontakt med det andra könet. Särskilt minns Gösta den funktion som danspalatset Wauxhall uppfyllde!
Arbetslivet
Efter examen sommaren 1935 sökte Gösta plats hos
Skånska Cementgjuteriet där han stannade ett år. Göstas
pappa hade en god vän i Helsingborg som ägde ett sidenväveri. Det skulle byggas en ny vävsal med måtten ca
30x30 m utan pelare. Beroende på omständigheterna ﬁck
Gösta i uppdrag att i företagets egen regi stå för uppförandet av denna byggnad . Takkonstruktionen utformade
han som ett sågtak medelst fackverkskonstruktion med
30 m långa helsvetsade DIP- och andra proﬁler. Göstas
första egna projekt. Fler skulle komma.
Framgången med fackverkskonstruktionen ledde till
att Gösta tillsammans med en lite äldre Chalmers-kamrat
Karl-Erik Kollind startade egen konsultbyrå i Helsingborg 1937. Det hade blivit goda tider igen inom byggsektorn och uppdragen kom in. Bland kunderna återfanns
chokladfabriken Kärnan, läkemedelsfabriken LEO, sockerfabriken i Hasslarp m.ﬂ. Under Helsingborgs-tiden
föddes tanken hos Gösta att själv börja bygga hus.
Kriget stod för dörren och Gösta hade fullt upp med
att mäta upp och förstärka skyddsrum runt om i HelNamn
Född
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Familj
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•
•

Gösta Zadig.
13 oktober 1909 i Malmö.
V, 1935.
Lund, Frösakull och vinterkvarter på Cypern!
Hustru och tre barn, sex barnbarn och tre
barnbarnsbarn.

singborg. När dessa uppdrag var avslutade så hade Hitler kommit till Danmark och Helsingör. Gösta sa till sig
själv att så enkelt skall inte jag fångas. Om Helsingborg
skulle bli en utsatt plats så vore helt säkert Karlskrona en
mycket säkrare plats. Därför sökte han och ﬁck platsen
som chefsassistent på byggnadsdepartementet i Karlskrona. Gösta ﬁck gripa tag i det mesta! Han berättar att
han tyvärr inte var medveten om att han uppfann Containern. Om så varit fallet skulle Gösta naturligtvis ha patentsökt detta! Han lät utföra 4 lastbilsﬂak, som lastades
med materielen, fäste erforderliga taljor i takkonstruktionen. Med hjälp av handdrivna spel och wirar hissades så
ﬂaken upp så högt att lastbilar, vid behov lätt kunde påföras den i taket hängande lasten. Nu hade Gösta kaptens
lön, var civilanställd och slapp därför att bli inkallad.
Mot krigets slut förstod Gösta att Karlskrona inte
var den plats man skulle vara på. Flyttade åter tillbaka
till Malmö. Meningen var att starta egen byrå igen .
Men nu önskade pappa Albert hjälp med byggnationen
av den villa Gösta tidigare konstruerat åt honom. Den
skulle ligga i Alvesta. Nu gavs ej tillstånd för ett så stort
och lyxig hus utan Gösta ritade om det hela till ett hus
med tio lägenheter och se då gick det alldeles utmärkt.
Bygget uppfördes i Göstas egen regi. Föräldrarna ﬂyttade in och det gjorde Gösta med sin familj också i en av
lägenheterna.
En dag ﬁck han ett bud, om Gösta ville bosätta sig
där för gott, skulle han få alla kommunens konstruktionsuppdrag. Ett sådant erbjudande kunde inte Gösta motstå och det resulterade i en ca 35 år lång verksamhet i
hans nystartade ﬁrma, Zadig Byggkonsult AB. Många av
byggnaderna i Alvesta bär Gösta Zadigs signatur. Bland
alla villorna och lägenhetshusen återﬁnns också IKEAs
första stora varuhus i Älmhult, kyrkobyggnad i Lammhult m.ﬂ.
För att överbrygga dåliga konjunkturer hjälpte Göstas
hustru till och familjen bedrev i källaren ett företag som
tillverkade barnkläder. Det var också framgångsrikt.
Gösta som alltid arbetat minst i två skift ﬁck under ett
antal år försaka en hel del av familjelivet. ”Nöden har
ingen lag” var Göstas devis. Tyvärr blev det som sagt inte
så mycket tid för familjen men Gösta hann i alla fall med
så mycket att det blev tillökning!
Som liten ville jag bli
Föredöme
Klarar mig inte utan
Alternativt liv
Lägger alltid tid på
Vändningar i livet

•
•
•
•
•
•

En dag säger så Göstas hustru att hon var trött efter
allt arbete med kläderna och barnafödande och behövde
en sommarstuga för att ta igen sig! Under chalmerstiden
hade Gösta och kamraterna ofta stannat till vid Tylösands Havsbad för en paus på resan mellan Göteborg och
Malmö. Gösta hade förälskat sig i området. Senare träffade Gösta en halmstadsbo som berättade att det skulle
kunna gå att få en tomt av Wapnö Fidekomiss som ägde
marken. Sagt och gjort. Tomt införskaﬀades och en fantastisk sommarstuga kom till för Gösta med familj. Enligt
Gösta den bästa investeringen han gjort. I nära sextio år
har nu Gösta varit på Tylösand under fyra månader varje
sommar tillsammans med barn och barnbarn och njutit
av livet. Medlem i Halmstad golfklubb sedan 1950 och
fortfarande svingar Gösta sina klubbor på den fantastiska
golfbanan.
Efter alla åren i Alvesta bar det tillbaka till Skåne
och nu blev det Lund. Gösta var pensionär men en gammal ingenjör slutar ju inte. Inte Gösta i alla fall. Lyckan
kom åter till ensamvargen och entreprenören med alla
balkongbesiktningar och efterföljande renoveringar som
måste göras. Nu hade han fullt upp med alla balkongerna
i Lund. När balkongerna var färdiga var det dags med
fönsterrenoveringar. Gösta blev även inom detta auk”Katalogen är toppen. Vid ett par tillfällen i
arbetslivet har jag sökt upp andra chalmerister
för att få assistans i yrket, vilket har fungerat
strålande och till verkligt ’förmånligt’
ekonomiskt värde. Kamrater hjälper kamrater!”
toriserad och har mer eller mindre alltsedan examen på
Chalmers 1935 varit i farten.

Chalmersska Ingenjörsföreningen
Gösta Zadig har varit medlem sedan examen d.v.s. i
72 år! ”Katalogen är toppen. Vid ett par tillfällen i arbetslivet har jag sökt upp andra chalmerister för att få assistans i yrket, vilket har fungerat strålande och till verkligt
’förmånligt’ ekonomiskt värde. Kamrater hjälper kamrater!” säger Gösta. Vid Chalmersska Ingenjörsföreningens
vårmöte 2005 ﬁrade Gösta tillsammans med kurskamraten Sven Otto Platzer sjuttioårsjubileum sedan examen.
Årgångarnas skål den kvällen
spände alltså över sju decenIngenjör.
nier och Gösta var den siste
Disponent Kronkvist i dåvarande Skånska Cementgjuteriet AB.
i raden. Gösta avslutade med
Frisk luft, familjen med goda vänner och Frösakull.
Jag hade velat leva om mitt liv!
en snapsvisa, solo, med tre
Det sociala livet.
hela verser. Det var ett fantas”Hitler” i Helsingör.
tiskt ögonblick!
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Sveriges förste samhällsbyggare
Utan Gunnar Essunger inga samhällsbyggare och ingen generell
svensk byggnorm. Med sitt aldrig sinande engagemang för byggbranschens regelverk har han lagt grunden till dagens gällande
rättesnöre för svensk byggverksamhet. En lång resa från den legendariska Byggnadsstyrelsen till Planverket har kryddats med
spännande internationella äventyr. Fyllda 90 år är Sveriges förste
samhällsbyggare aktiv som få och uppmuntrar sina kollegor att ”engagera sig i utvecklingsprojekt runt om i världen”.

Bakgrund
Gunnar Essunger är, som ett av nio syskon, född och
uppvuxen i skaraborgska Nossebro. Familjen hade ingen
omfattande akademisk tradition, förutom då en äldre kusin som studerat vid Chalmers och som inspirerade Gunnar att göra detsamma. Storebror ställde välvilligt upp
med studielån.
Med ﬁna betyg tog Gunnar 1936 gymnasieexamen
från reallinjen vid Katedralskolan i Skara. Sökte till
Chalmers och kom in på första försöket. Efter ett år som
ingenjörssoldat vid Svea Ingenjörskår och sommarpraktik vid Stadsbyggnadskontoret i Borås styrdes resan till
Göteborg.
Gunnar började på linjen för Väg- och vattenbyggnad hösten 1937, samtidigt som Chalmers blev högskola.
Minnena från Chalmers-tiden är enkom mycket positiva,
både vad beträﬀar sammanhållningen och de framstående lärarna. Den mest inspirerande nytänkaren var Hjalmar Granholm, som bland annat konstruerat Västerbron
och Skandiahuset i Stockholm. Via ett praktikutbyte ﬁck
Gunnar dessutom chansen till en spännande kontakt med
tysk byggindustri vid Siemens Bauunion i Berlin.
Ofrivilligt studieuppehåll
Men så hände ju någonting i september 1939. Gunnar hade just börjat årskurs 3, men blev vid krigsutbrottet inkallad att leda en grupp ingenjörssoldater vid Torne
Älv. När tyskarna gick in i Norge blev Gunnars grupp
förﬂyttad till Värmland.
Efter ett år, hösten 1940, ﬁck Gunnar återvända till
Chalmers. Dåvarande rektor Stor-Sven Hultin hade
nämligen ordnat så att alla som legat inkallade i sex må30

nader eller mer befriades från militärtjänst tills det att
man tagit examen.
Ett års intensiva studier följde. Därmed blev examen
endast fördröjd från maj till augusti 1941. Samtidigt som
examen var klar pågick kriget för fullt och Gunnar blev
inkallad i Väg- och Vattenbyggnadskåren, där han avancerade till kapten.
Grundlägger svensk byggnorm
Första anställningen medförde visserligen ﬂytt till
Stockholm, men när Hjalmar Granholm lockade var valet inte svårt. Granholms konstruktionskontor anlitades
av Försvarets Byggnadskontor vid konstruktion av nya
stridsvagns- och luftvärnsregementen. Men även på den
civila sidan fanns ett stort behov av lokaler, bland annat
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Gunnar Essunger.
1916, Nossebro.
VoV, examen 1941.
Stockholm.
Singel sedan 2004, då hustrun Ulla gick bort.
Många kära anförvanter i särskilt Västergötland,
Göteborg, Västervik och Halland.
Karriär • 1942-1945 konstruktör vid försvarsväsendets
Byggnadsdelegation; 1946-1951 konstruktör
vid Kungliga Byggnadsstyrelsens konstruktionsavdelning; 1951-1963 överingenjör för
avdelningen för Material och Konstruktioner
vid Kungliga Byggnadsstyrelsens; 1963-1967
teknisk direktör vid Kungliga Byggnadsstyrelsen; 1967-1982 teknisk direktör och chef för
byggnadsavdelningen vid Statens Planverk;
1982-1986 ledamot i styrelsen för byggföretaget
AB Dynamiska hus enligt Skarme-systemet;
1982-1989 teknisk rådgivare till Bostadsdepartementet och Boverket.

för post, tele och sjukhus. Detta var områden som Kungliga Byggnadsstyrelsen svarade för, vars överingenjör Nils
Royen lockade Gunnar att byta sida.
Utöver den löpande konstruktionsverksamheten ﬁck
Royens avdelning i uppdrag att utarbeta generella konstruktionsregler till den reviderade plan- och bygglagstiftningen. De sedan skråväsendets tid lokalt tillämpade
”tumreglerna” skulle ersättas med för hela riket gällande
konstruktions- och byggregler. Oﬀentligrättsliga byggregler samordnades med privaträttsliga upphandlingsregler och ledde till etablerandet av AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning), en än idag högst levande
produkt inom byggsektorn.
Samhällsbyggnad blir ett begrepp
Gunnars brinnande intresse för branschen bekräftas
ytterligare genom hans engagemang inom Svenska Vägoch vattenbyggares Riksförbund (SVR). I första numret
(mars 1955) av SVR:s tidskrift Väg- och vattenbyggaren, sammanfattade Gunnar det nybildade förbundets
ämnesområde med begreppet ”samhällsbyggnad”. Det
anses vara första gången denna benämning användes
som en övergripande beteckning för planering, projektering, uppförande och förvaltning av anläggningar och
byggnadsverk. Begreppet samhällsbyggnad har därefter
satt sin prägel på såväl regeringsdepartement som inriktningen på utbildningar vid de tekniska högskolorna.
När Nils Royen pensionerades, 1951, utnämndes
Gunnar att efterträda honom som överingenjör. Vid
denna tidpunkt hade man i Norden börjat inspireras av
samarbetet inom Europa. Detta ledde till bildandet av
en nordisk kommitté för byggbestämmelser (NKB) och
därigenom en omfattande harmonisering av regelverken
för att underlätta handel länderna emellan. Men Gunnars horisont sträckte sig längre än så.

Byggnadsstyrelsen (sedermera Planverket) med de kinesiska byggmyndigheterna och mötet medförde att man i
Kina införde den nya svenska partialmetoden för dimensionering av byggnadskonstruktioner. På dessa många resor runt om i världen åtföljdes Gunnar ofta av sin hustru
Ulla (bortgången 2004), som var en god medhjälpare genom sina omfattande språkkunskaper.
Efter pensionen från Planverket 1982 fortsatte IVAledamot Gunnar Essunger som teknisk rådgivare åt Bostadsdepartementet och Boverket fram tills fyllda 73.
Kretsloppspionjär
På senare tid inbegriper hans engagemang den fria
rörligheten av byggprodukter inom EU, ett tema Gunnar behandlar i sin ByggEUropa i Sverige, 1996. Nästan
självklart var det också Gunnar som introducerade den
första CE-märkta produkten i Sverige – en expanderbult
i stål – som kom till användning i en ramp för handikappade i hans egen bostadsrättsförening.
När vi träﬀas över en ﬂaska champagne i det ovala
rummet i Gunnars våning i Stockholm har han nyligen
fyllt 90 år. Han berättar om sina resor till byggsymposier
och intresse i olika branschorganisationer. ”Kretsloppspionjär” är det senaste epitet han har utnämnts till och
han har just fått igenom att hans bostadsrättsförening ska
investera i värmeväxlare. Få kan mäta sig med Gunnars
livslånga engagemang för ständig utveckling och förbättring inom sitt område.
Om ingenjörsrollen
Gunnar beskriver att ”väg- och vattenbyggarens roll
och ambition bör präglas av teknisk framsyn som tillgodoser beställarens, ﬁnansiärens och brukarens behov och
önskemål på såväl kort som lång sikt”. En beskrivning
som minst sagt förpliktigar.
Vidare upplever han att väg- och vattenbyggaren,
genom sitt betydande ansvar för boendemiljö och infrastruktur, under lång tid har haft hög status. Ett ansvar som
på senare tid har ökat ytterligare när ”väg- och vattenbyggarens roll vidgats till en samhällsbyggare med fokus på
hushållning med energi, vatten och avfall”. Detta gör att,
i takt med ökad internationalisering, ”svenska samhällsbyggare bör engagera sig i utvecklingsprojekt runt om i
världen”, avslutar Gunnar Essunger.

Internationella eskapader
Vid sidan av det formella samarbetet inom EG/EU
etablerade FN ett samarbete i Economic Commission for
Europé (ECE), med säte i Genève. I ECE ingick både
väst- och östländer. USA och Kanada var adjungerade.
Till ett stort samordningsmöte i London 1973, the London seminar, utsågs Gunnar att presentera en sammanfattande rapport om byggbestämmelserna i västländerna.
Rapportör för öst var Byggnadsministeriet i Moskva.
Som liten ville jag bli • Hade inga speciella funderingar, utom möjligen att bli fotbollsspelare.
Vidare engagerades GunKlarar mig inte utan • Svenska Dagbladet och kontakt med kollegor – inte minst
chalmerister – inom SVR, IVA och Stockholms Byggnadsförening.
nar i kontakten mellan Kina
Lägger
alltid
tid
på
•
Att följa utvecklingen inom samhällsbyggnad och debatten kring husoch Sverige, initierad av Exhållning med energi och vatten och avlopp.
portrådet. Här samarbetade
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Akustikpionjär i USA
“I liked it so much so why not try to work for Morse”
tänkte Uno när han läst “Vibration and Sound” av Philip
Morse, professor i fysik vid MIT under sina licentiandstudier vid Chalmers. Detta har lett till att Uno blivit ledande
expert inom buller och vibrationer, med tillämpning på
jetmotorer och ångturbiner, och på ventilbuller, en allvarlig
bullerkälla i vissa processindustrier. Han disputerade för
Morse vid MIT 1950 och blev professor i fysik 1966. Han
har varit konsult åt många företag med bullerproblem bl.a.
svenska företag som Atlas Copco och Stal Laval.

Uppväxt
Uno växte upp i Göteborg. Ingen av föräldrarna hade
någon akademisk utbildning. Far var mekaniker och mor
hemmafru. Uno gick på Nordhemsskolan i Göteborg.
Han tyckte att det var roligt och han var duktig. Han
hoppade över ett år i den kommunala mellanskolan och
gick sedan på tekniskt gymnasium i Göteborg. Uno var
mycket målmedveten och ville bli lärare/professor. Idéerna till detta ﬁck han helt själv utan någon påverkan från
omgivningen. Unos intresse låg mot fysik så han funderade på att studera både i Uppsala och Lund, men ekonomiska skäl ﬁck honom att stanna i Göteborg och då blev
det Chalmers.1
Chalmers
Uno deltog inte i något kårarbete, men var medlem
av C.S. i två år utan att vara aktiv. Han arbetade i genomsnitt en dag i veckan på Elektriska Konsulent Byrån. Han
var också lärare på Tekniska Gymnasiet och assistent i
fysik på Chalmers. Studierna gick bra för Uno. Han ﬁck
John Ericsson medaljen som utdelades till de mest framgångsrika studenterna. Han ägnade fritiden åt idrott och
blev landslagsman i längdhopp efter att ha blivit tvåa i
Svenska Mästerskapen 1942. Han deltog i landskampen
mot Ungern 1942.
De bästa lärarna och de bästa professorerna hade stor
betydelse för studierna. En av dessa var Konstantin Dahr
som gav en utmärkt kurs i elektricitetslära och blev senare
1 Intervjun genomfördes på svenska via telefon. Alla frågor ställdes på
svenska. Uno talar utmärkt svenska, men gled under intervjun då och
då över till engelska när han kände att han saknade ord. Anteckningarna fördes dock på svenska även om det i något fall har gjorts ett
undantag för att spegla dynamiken i samtalet.
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professor i elektromaskinlära. En annan var professor
Hogner i mekanik och professor Olof Rydbeck i elektronik. På tekniska gymnasiet var doktor Sjöstrands treårskurs i matematik superb och den täckte praktiskt taget
allt som Chalmers hade att erbjuda.
Buller och vibrationer
Efter civilingenjörsexamen fortsatte Uno sina studier
för Rydbeck med en teknologie licentiatexamen som mål.
Rydbeck, som hade varit ansvarig för Unos examensarbete var också intresserad av akustik och föreslog att Uno
skulle arbeta på Chalmers akustiklaboratorium. Chefen
för laboratoriet var Dr Per Brüel som skulle åka tillbaka
till Danmark inom ett eller två år (Dr Brüel är en av grundarna av den danska ﬁrman Brüel & Kjaer). ”Min första
heltidsbefattning blev ett jobb i Chalmers akustiklaboratorium kombinerat med undervisning.”
När Brüel lämnade Chalmers blev Uno chef för laboratoriet. Han fortsatte sina lic-studier och var nästan
färdig när han blev inkallad till militärtjänst. Stig IngUno Ingård (på engelska Uno Ingard).
24 februari 1921 Göteborg dvs. 85 år.
Elektroteknik 1944.
Kittery Point Maine, USA.
Familj: Hustru 84 år. 3 barn (två pojkar och en
flicka). Pojkarna bor i närheten av Boston och
flickan i staten New York. De kommer ofta till
Maine och varje jul samlas hela familjen där.
Karriär • 1948 Teknologie licentiatexamen vid Chalmers;
1950 doktorsexamen (PhD) vid MIT; 1966 professor i fysik; 1971 professor vid institutionen
för ”Aeronautics and Astronautics”; Konsult åt
många företag.
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emansson, grundare av Ingemanssons Ingenjörsbyrå, tog
över chefskapet under Unos militärtjänst. Efter två år i
lumpen avslutade Uno 1948 sin licentiatexamen med en
teoretisk-experimentell undersökning av ljudstrålning
som publicerades i Journal of the Acoustical Society of
America. Bland de många böcker som Rydbeck fordrade
att Uno skulle arbeta igenom i detalj var ”Vibration and
Sound” av Philip Morse, professor i fysik vid MIT.
”I liked it so much so why not try to work for Morse”
”Jag hade en underbar tid på MIT under
doktorandstudierna och blev mycket god vän
med Morse.”

sult åt Atlas Copco och åt Brown Boveri. Två gånger om
året besökte han Stal Laval i Finspång 2-3 dagar. Han
blev expert på ”Nuclear plant instabilities”.
Uno publicerade under 1950-talet banbrytande arbeten rörande resonatorer för ljuddämpning och ljudutbredning utomhus. Senare gjorde han betydelsefulla insatser
inom området buller och vibrationer i turbiner och kompressorer med tillämpning bland annat på jetmotorer och
ångturbiner. Uno har också bearbetat ventilbuller, en allvarlig bullerkälla i vissa processindustrier. Han har också
gjort viktiga insatser avseende spridning eller reﬂektion
av laserljus från vätskeytor. Detta arbetade Ingård med
tidigt, och senare har denna typ av forskning fått praktisk
betydelse för att mäta ytspänning och viskositet.
Uno har publicerat många böcker. En mycket viktig
bok är den om Theoretical Acoustics av Philip M Morse
och K Uno Ingard publicerad 1987. En annan viktig är
Fundamentals of Waves and Oscillations publicerad 1988.
Av senare datum är böckerna Fluid Physics och Acoustics (tillgängliga ’on line’ på www.Lulu.com). Uno erhöll
Gustaf Dalén-medaljen 1970 vilket har betytt mycket
inte minst att åka över till Sverige och motta medaljen.
Unos insatser har beskrivits som Akustikpionjär i USA.

tänkte Uno. Ett stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen gjorde det möjligt för honom att åka till USA. Han
blev antagen vid avdelningen för ”graduate physics” vid
MIT och ﬁck tjänstledigt från Chalmers för MIT-studierna. Ingemansson övertog chefskapet för akustiklaboratoriet. ”Jag hade en underbar tid på MIT under doktorandstudierna och blev mycket god vän med Morse.”
Efter att ha doktorerat i fysik 1950, blev Uno erbjuden
ett ”assistant professorship” i fysik vid MIT som han ﬁck
vara tjänstledig från ett år för att avsluta sina kontakter
med Chalmers. Under detta år arbetade han med Ing- Ingenjörsyrket
emansson för att överföra hela ansvaret för akustiklaboUno Ingård har gjort sin mesta karriär i USA som
ratoriet till honom.
forskare och konsult, och frågorna blir inte lika aktuella
Arbetsmarknaden var god i Sverige och det fanns för honom. ”Mitt första intryck är att man skall motstå
många möjligheter för Uno. Det var därför mycket att frestelsen att öka specialisering i undervisningen på betänka på innan han bestämde sig för att ﬂytta till USA. kostnad av en motsvarande minskning av djupgående
Han hade föräldrarna i Sverige, så han bestämde sig för studier av grundläggande fysik.” Han menar att det gäller
att besöka Sverige minst en gång om året. Vart sjunde år att ha en gedigen grund. Detaljerna kan fyllas i efter en
hade Uno sabbatsledigt ett halvår. Första gången besökte kort tid ute i praktiken.
han ﬂera universitet och forskare i Sverige bl.a. Hannes
Som liten ville jag bli • Idrottsman.
Alfvén.
Föredöme • Utan tvekan Philip M Morse.
Uno blev ”full professor”
Klarar mig inte utan • Papper, penna och tennisracket.
Alternativt liv • Idrottslärare.
1966 i fysik och 1971 också
Tar
mig
alltid tid till • Tennis även barnen spelar; en dotter är tennislärare.
professor vid institutionen för
Får aldrig tid till • Nöjen.
”Aeronautics and AstronauDold talang • Längdhopp.
tics”. Uno är professor emeriDå gick det åt skogen • Uno hade svårighet ett svara på denna fråga så han bad sin fru
tus vid MIT. Som sådan har
Doris om hjälp. Gift med Uno 60 år, blev hennes svar : ”Why don’t you
simply say that you have managed to stay ‘out of the woods’ so far,
han ett rum som han får bebecause of a great deal of luck, which you probably shouldn’t deserve.
hålla så länge han lever. ”Jag
Come back after 10 years.”
besöker fortfarande MIT då
Milstolpar i livet • Efter ett par år i USA blev den första viktiga milstolpen det svåra
och då.” Vid MIT har man
beslutet att bli USA-medborgare. I Unos fall var det nödvändigt för att
rätt att vara konsult en dag i
kunna arbeta obehindrat på vissa forskingsprojekt. För Doris, som är
mycket politiskt intresserad, var det viktigt för att få rösträtt, och det
veckan och han var konsult
gällde givetvis också Uno. Dessutom förenklade ett medborgarskap
åt United Technologies och
livet i USA i allmänhet.
DuPont. Han var också kon-

33

Chalmers första i kvadrat
Marianne Kärrholm är i dubbel bemärkelse
Chalmers första: första kvinnliga doktor och
första kvinnliga professor. Hennes många
och långa band till Chalmers går via 25 år
vid TEFO följt av arbetet med att etablera
konsumentteknik som tekniskt ämne. Maken
Gunnar var professor i byggnadskonstruktion
under 28 år och promoverades våren 2006 till
jubeldoktor. Den fortsatta Kärrholmska anknytningen till Chalmers har redan säkrats eftersom Gunnar och Marianne nu har barnbarn
där.
Kemi från första början
Marianne Kärrholm föddes 1921 i Helsingfors. Första svenska anhalt blev Malmö, då modern var skånska
och tillhörde de tidiga akademikerna i Lund. Familjen
ﬂyttade därefter till Göteborg och Marianne började på
gymnasiets reallinje på Flickläroverket. Och det var här
hennes livslånga intresse för kemi tog fart. En inspirerande lärarinna sådde första fröet, som snabbt växte i kemilabbet, där Marianne jobbade extra som assistent. Men
inte nog med detta: Marianne och lillebror Martin investerade veckopengarna i ett litet hemmalabb i köket. Vem
som helst kunde köpa cyankalium på Kemikalibolaget,
berättar Marianne. Hon medger att grannarna klagade
och att ”vi kunde ha förgiftat hela Göteborg”.
”Vi kunde ha förgiftat hela Göteborg.”
Efter studentexamen på reallinjen 1940 praktiserade
hon på SKF och läste in den matematik som krävdes för
att söka till Chalmers. Att det skulle bli kemi var självklart, och efterson hon ville inte lämna Göteborg var
Chalmers enda möjligheten. Vid den här tiden fanns endast enstaka tjejer på nämnda högskola. Men bland de
20 studenter som började läsa kemi 1941 var faktiskt 20
procent tjejer. Ändå ﬁck de höra kommentarer som att
”högre matematik är ingenting för tjejer” och ”men inte
läser de samma kurser som pojkarna?”
Marianne berättar om sin Chalmerstid med stor
glädje. Hon framhåller sammanhållningen och funderar att ”kriget kanske svetsade oss samman, vi var väldigt
isolerade”. Själv deltog hon som assistent till professor
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Erik Larsson vid Göteborgs giftgasförsvar. Uppdraget
– kemisk identiﬁering av stridsgaser – behövde lyckligtvis
aldrig verkställas i skarpt läge. Vidare vittnar Marianne
om att pojkar som legat inkallade somnade i bänken under tentorna. Fortfarande träﬀar hon varje år vänner från
både gymnasietiden och Chalmers. En bonus var såklart
att hon under Chalmers-åren hade sin lillebror i samma
klass.
Svensk textilforskning på världskartan
Examen sammanföll i princip med krigsslutet. Ingenjörerna hade goda tider och om tanken att inte få jobb
menar Marianne att ”den föreställningen existerade inte”.
Hennes första tjänst var hos professor Nils Gralén vid det
nyöppnade Textilforskningsinstitutet (TEFO). Och här
blev hon kvar i 25 år! Första uppdraget var att minska
Sveriges importberoende av ull och bomull och ta fram
en svensk syntetﬁber. Detta visade sig emellertid vara en
alltför kapitalintensiv verksamhet för Sverige. Med rikligt
stöd från det amerikanska jordbruksdepartementet och
International Wool Secretariat, som båda försökte möta
Namn
Född
Linje
Bor
Familj
Karriär
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•
•
•
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•

Marianne Kärrholm.
1921, Helsingfors.
K, examen 1945.
Göteborg.
Tre barn, sju barnbarn och sex barnbarnsbarn.
1945-1970 civ.ing., tekn.lic. och tekn.dr.doc. vid
TEFO; 1960 Chalmers första kvinnliga doktor;
1971-1980 docent och tekn.dr. vid STU; 1980
adjungerad professor i Konsumentteknik vid
Chalmers; 1984 Chalmers första kvinnliga professor.

konkurrensen från polyester, bytte TEFO istället inriktning mot ull och bomull.
Med Graléns driv och amerikanska anslag etablerade sig TEFO på den internationella kartan över textilforskning. Detta i en tid då gränserna ﬂyttades framåt.
Marianne ﬁck vid ﬂera tillfällen besöka USA för avrapportering och konferenser och institutionen hemma var
välbesökt av forskare från världen över. Hennes entusiasm över tiden på TEFO är exceptionell, både vad beträﬀar den tekniska utrustningen, såsom elektronmikroskopet och ultracentrifugen, och råmaterialet: ”ull är en
fantastisk ﬁber!”
Chalmers första kvinnliga doktor
1960 presenterade Marianne Kärrholm sin avhandling om ullfärgning (Solvent – assisted dyeing of wool)
och blev därmed Chalmers första, och rikets andra, kvinnliga teknologie doktor. Ur Chalma Mater berättas att ”det
gick ett sus genom det lärda auditoriet då fru Kärrholm
fått sin hatt och neg”. Promotor var Stig Ekelöf.
Nästa kvinnliga doktorand, Margareta Cednäs, 1967,
var Mariannes medarbetare. Deras gemensamma insatser ledde till patent inom mekanismen för dubbelstretch
för ull- och ylletyger. Resultatet blev en stor kommersiell framgång under årtionden, inte minst i de mest fashionabla butiker på 5:th Avenue i New York. De båda
uppﬁnnarna ﬁck för all del en klumpsumma av Stiftelsen Svensk Textilforskning men, som Marianne upplyser; ”hade vi fått tio öre per uppsydd meter hade vi varit
stormrika nu!”
Via sitt deltagande i Forskningsberedningen under 60-talet såg Marianne dessutom påpassligt till att
Tage Erlander ﬁck in kostymer i dubbelstretch i sin
statsministergarderob.

tandet av Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU, senare
NUTEK) 1968 fanns i uppdraget ett område benämnt
konsumentteknik. Marianne utsågs att utreda vad detta
skulle innehålla inom respektive inriktning livsmedel,
kläder, bostad och fritid. Med utgångspunkt i brukarperspektivet inom området beklädnad gjorde man bland
annat en kartläggning om vilka krav som ska ställas på
arbetskläder. Resultatet var en ”viss revolution på arbetsklädesfronten”, berättar Marianne.
På Chalmers initiativ utnämndes hon 1980 till adjungerad professor i Konsumentteknik. Fyra år senare
blev professuren personlig och Marianne Chalmers första
kvinnliga professor. För sina insatser premierades Marianne 1990 med Chalmers-medaljen och 1998 med IVA:
s guldmedalj. Ur motiveringen till den förra framgår att
hon varit en ”internationell pionjär inom konsumenttekniken” och ”har visat stor entusiasm och kreativitet i ämnet och för dess roll inom Chalmers”.
Om ingenjörsrollen
Marianne Kärrholm menar att ingenjören har en benägenhet att vara konstruktiv och är ”utbildad för att ta
sig an utmaningar”. Ingenjören tar inte saker och ting för
givet och som de är, utan ifrågasätter och eftersöker hur
något kan bli bättre.
”Nu är det dags för humaniora och
beteendevetenskap att intressera sig för och
lära sig förstå teknikvetenskapernas värld och
de förutsättningar man där arbetar med.”

Vad framtidens ingenjörer beträﬀar, påtalar Marianne
vikten av att se människans behov i teknikutvecklingen,
att se människa och teknik som ett system. Att inte enbart låta teknikutvecklingen styra mot vad som är möjRevolution på arbetsklädesfronten
ligt, utan också vad som är önskvärt. För att uppnå detta
Under sin tid i Statens Konsumentråd började Ma- har hon i konkreta utvecklingsprojekt upplevt behovet
rianne så sakteliga ifrågasätta målet med den pågående av samarbete med framförallt beteendevetenskap, vilket
textilforskningen: ”vi gjorde bra forskning, men borde ofta stött på svårigheter. Chalmers har under årtionden
man inte fokusera bättre på de problem som textilkonsu- på olika sätt främjat teknologernas kunskap och intresse
menterna har?” funderade Marianne. Detta blev starten för humaniora och beteendevetenskap. ”Nu är det dags
på en ny resa, den att etablera konsumenttekniken som för humaniora och beteendevetenskap att intressera sig
ett tekniskt forsknings- och utbildningsämne. Vid inrät- för och lära sig förstå teknikvetenskapernas värld och de
förutsättningar man där arbetar med”, avslutar Marianne
Som liten ville jag bli • Flygare som Emelie Earhart. ”Men jag tålde inte ens att åka karusell.”
Kärrholm.
Alternativt liv • Var passionerat intresserad av kemi, men också av litteratur, så skulle
möjligen ha blivit lärare i litteraturhistoria.
Pionjär • Ihop med Chalmers andra kvinnliga doktor, Margareta Cednäs, står
Marianne som uppfinnare till mekanismerna bakom dubbelstretch för
ylletyg•
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Uppfinnaren och entreprenören
’’Mina uppﬁnningar inom medicinsk teknik syftar till att utan
kirurgi skonsamt och snabbt behandla patienten med speciella
katetrar, som förs in i kroppen” säger Hans Wallstén, uppﬁnnare
och entreprenör med 100-tals patent. Hans avbröt sin industrikarriär för att med Bonniers bilda ett utvecklingsbolag Inventing
AB. Under 20 år ledde Hans utvecklingen och kommersialiseringen av sina uppﬁnningar till framgångsrika företag inom
skilda områden. Hans första medicintekniska uppﬁnning – en
självexpanderande stent, Wallstent® – var revolutionerande och
har blivit en mycket stor framgång. Fler uppﬁnningar har följt i
ett eget bolag som Hans startade 1990.
Uppväxt
Hans föddes i Östersund. Far hade utbildat sig till
apotekare och mor till farmaceut. Det var helt självklart
för Hans Wallstén att fortsätta sina studier efter studentexamen. Hans mor föreslog dock att han skulle utbilda
sig vid Telegrafverket som erbjöd betald utbildning och
ett säkert arbete. Hon tyckte nog också att Hans ägnade
väl mycket tid åt egna intressen som mest berörde uppﬁnningar inom olika områden.
Hans var intresserad av ny teknik och sökte till maskinteknik på KTH och Chalmers och kom in på båda.
Han började på Chalmers 1945. Det fanns många skäl till
valet av Chalmers. Ett var att Chalmers låg på västkusten
där han tidigare bott och trivdes. Han tyckte också att
det var högre klass på Chalmers. En bidragande orsak var
nog att Gustaf Dalén hade gått på Chalmers. Den store
uppﬁnnaren och Nobelpristagaren var Hans hjälte sedan
ungdomen.
Studierna på Chalmers
”Att komma till Chalmers var som att komma till en
ny värld. Undervisningen var ﬁn och minnena från studierna är överlag bara positiva.” Vissa ämnen var lite för
omfattande och andra ämnen var ganska sega. Han hade
hellre velat lära sig hur man kunde ersätta bilmotorer
med turbiner.
Hans hade många järn i elden. Vid sidan av att sköta
Chalmersstudierna ägnade han tiden åt uppﬁnnandet.
En del av det han höll på med kom sedan till nytta i hans
fortsatta uppﬁnnande. Chalmers experimentverkstad på
M-sektionen användes ﬂitigt i kombination med experiment i hemmet. Han sökte sitt första patent 1946 (det
kom att bli 100-tals senare). Han läste också vid Han36

delshögskolan. Han hade 1947 skrivit en insändare i Tofsen om skändningen av nollor under det året och tyckte
att nivån kunde höjas genom bättre förberedelser. På den
insändaren blev han Tofsenredaktör när han gick i M3.
Nästan allt i undervisningen på Chalmers har på
sitt sätt varit viktigt. Man ﬁck kunskap om var tekniken
stod inom olika områden. En bas för att uppﬁnna genom
”korsbefruktning” av olika tekniker. Det allra viktigaste
var dock att man lärde sig angripa problem, att attackera
en teknisk problemställning. Detta öppnade en ny värld.
Uppfinnaren och entreprenören
Efter examen blev det några år på Textilforskningsinstitutet (TEFO) och på Svenska Pappersbruksförbundet.
Därefter ﬁck han anställning vid pappersbrukskoncernen
Billingsfors som tillhörde Bonnierkoncernen. Under tiNamn
Född
Linje
Bor
Familj
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•
•
•

Hans Wallstén.
1923, Östersund.
M 1950 (men räknar sig som M 1949).
Denens, Schweiz.
Hustru Ingrid, som han gifte sig med 1951 samt
sonen Anders.
Karriär • 1949-1952 Textilforskningsinstitutet (TEFO);
1952-1954 Svenska Arbetsgivarföreningen;
1954-1965 Billingsfors - Långed, Bonniers;
1965-1968 Bruksdisponent, Fengerfors Bruks AB;
1968 Bildar Inventing AB, Bonnierkoncernen;
1973 Flyttar till Schweiz och startar Inventing SA;
1973 VD Inventinggruppen inom Bonniers;
1980 Startar Duroblade SA;
1981 Startar Medinvent SA, Bonniers partner;
1989 Säljer Medinvent SA till Pfizer;
1990 Startar Wallstén Medical SA;
1990 Styrelseordförande, Wallstén Medical SA.

den där uppﬁnner han en process som heter Billblade där och avlastar våra sjukhus.”
pappret kan bestrykas samtidigt, i en och samma passage,
Sedan Hans blev Gustaf Dalén-medaljör 1995 och
på båda sidorna.
senare tekn. hedersdoktor på Chalmers har han dragits
Hans entreprenöriella karriär startade 1968. Han in i många Chalmersaktiviteter. Strax före intervjun skrev
var 45 år och bruksdisponent då Bonniers koncernled- han under ett avtal om ﬁnansiellt stöd till groddföretaning medverkade till bildandet av ett utvecklingsbolag get Xylophane. Hans och hans hustru Ingrid kommer att
Inventing AB för kommersialisering av bl.a. Billblade. fortsätta med att ge sådant stöd även till andra groddföreVerksamheten växte. Ett aﬀärs- och utvecklingscentrum tag. ”Tyvärr är det idag stor brist på riskkapital för nystarförlades till Schweiz dit Hans ﬂyttade 1973. Utöver nya tare. Dagens riskkapitalister är inte särskilt uthållig eller
metoder för pappersbestrykning kom ett antal uppﬁn- benägna att ta stora risker. Man har ett kortsiktigt intresse
ningar att utvecklas inom andra områden. Två företag un- riktat mot stora redan existerande företag med etablerade
der Hans ledning avknoppades. Det ena var Duroblade verksamheter där man kan göra en snabb exit.”
SA – en process för att med plasma kerambelägga tunna
band av kallvalsat stål för pappersindustrin och graﬁska Civilingenjören
industrin.
”Ingenjörsyrket har ändrats kraftigt genom datoriseGenom uppﬁnningen av ett implantat i form av en ringen.” Civilingenjörerna arbetar nu inte längre över lika
självexpanderande s.k. stent och en metod för att utan öp- breda fält som på Hans tid. Utvecklingen går också mot
pen kirurgi med stenten öppna förträngningar i kroppen, ökade krav på kompetens. Inom vissa områden anställer
som i vissa fall kan vara livshotande, tog Hans steget in i man doktorer, som ersätter civilingenjörerna.
den medicinska världen. För att utveckla stenten bildades
För framtidens civilingenjörer är det viktigt att de har
Medinvent SA i partnerskap med Bonniers. Wallsténs erfarenheter av hur ett företag, och människor där, fungsjälvexpanderande stent, Wallstent®, revolutionerade be- erar. Denna erfarenhet är viktigare än detaljkunskaper
handlingen inom kardiologi och det vaskulära systemet inom olika icke-tekniska discipliner. Rimlig erfarenhet
men även urologi och gastroenterologi. Wallstenten har från verkstadsgolvet! På Hans chalmerstid var det obligafått många efterföljare. Ca 1 miljon implantationer ge- toriskt med ett års praktik inom industrin.
nomförs per år och omsätter idag 10-tals miljarder dollar.
Hans har också fått inblick i entreprenörsutbildMedinvent SA såldes 1989 till Pﬁzer. Den medicinsktekniska linjen fortsätter inom det av Hans ledda
”Chalmers Entreprenörsskola är en
företaget Wallsten Medical SA i Schweiz, baserat på ett
fantastisk möjlighet för unga entreprenörer.”
nytänkande för behandling av vissa vanliga åkommor. En
sådant är rikliga blödningar, ett gissel som drabbar var ningen på Chalmers. ”Chalmers Entreprenörsskola är en
femte kvinna, som löses med Cavaterm. Istället för att fantastisk möjlighet för unga entreprenörer.” Samhället
operera bort livmodern förstörs den inre vävnaden med måste satsa mycket mera pengar och resurser på groddföen kombination av högt tryck och värme (75 oC ) med retagsverksamheten. ”Inom bioteknik och medicinsk teken uppblåst het ballong under 10 minuter. En liknande nik krävs idag stora summor. Dagens regelverk är mycket
teknik för behandling av prostataproblem är under kli- omfattande och kliniska studier mycket kostnadskränisk prövning. Många nya idéer kommer från Wallsten vande.” Hans talar av egen erfarenhet.
Medical.
”Mina uppﬁnningar inom
Föredöme • Sedan ungdomsåren Gustaf Dalén, stor uppfinnare.
medicinsk teknik syftar till
Klarar mig inte utan • Hemmet inkl familj, penna och papper, duktiga och entusiastiska
att utan kirurgi skonsamt och
medarbetare.
snabbt behandla patienten
Alternativt liv • Nej han kunde inte tänka sig något annat än det han har gjort.
Lägger alltid tid på • Att tänka på en teknisk lösning.
genom speciella katetrar, som
Får aldrig tid till • Inte tillräckligt med familjen.
förs in i kroppen utan kirurg
Dold talang • Målade som ung.
till fördel för patienten” säger
Då gick det åt skogen • Skulle som 17 årig försöka uppfinna ett flytande tankbart gengasHans Wallstén uppﬁnnare
bränsle baserat på nickelkarbonyl . Försöket exploderade i familjens
och entreprenör och fortsätapotek.
Milstolpar i livet • Släppte industrikarriären 1968 för att bli egen företagare. Inträdet i
ter ”De ﬂesta kan utföras på
den medicintekniska verksamheten. Startandet av familjeföretaget
dagklinik och sänker sjukWallsten Medical.
vårdskostnaderna
radikalt
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Med Volvo genom livet
När Håkan Frisinger växte upp i Skövde fanns tidigt en önskan att ta sig vidare. Hela familjen jobbade hårt för att Håkan
och hans tre bröder skulle kunna ta studenten. Utbildningen
på Chalmers maskinteknik blev en språngbräda i karriären och
inom Volvo har han vandrat hela vägen från motorfabriken i
Skövde till posten som styrelseordförande. Samtidigt har han
hela tiden sett till att ha roligt i jobbet – och han påstår sig trots
allt arbete vara naturligt lat.

Volvo redan från start
Det står två glänsande volvobilar på garageuppfarten när man kommer hem till Håkan Frisinger och hans
hustru Anna Karin i Hovås. Väl inne ser man tavlor på
bilar som skvallrar att Volvo har varit i centrum i ett långt
yrkesliv. Redan när Håkan var 14 började han arbeta
i verkstan på Volvos motorfabrik i Skövde, och ﬁck en
lön på 28 öre i timmen. ”Fast på den tiden gick det att
köpa halvöres kola, så det var inte så dåligt betalt”, berättar Håkan.
Lärde känna Volvo av grundarna
Egentligen började äventyret med Volvo ännu tidigare. Håkans pappa arbetade på motorfabriken och kände
chefen Pelle Söderström genom sitt jaktlag. När Volvos
ledning kom till Skövde för att jaga var Håkan med redan
som barn, och likadant var det när de kom för att spela
golf. ”När jag var tolv ﬁck jag gå caddie för Volvos grundare, Gustav Larsson och Assar Gabrielsson.”
Drygt femtio år senare var Håkan styrelseordförande
i det globala bilföretaget. En viktig del av vandringen dit
var examen från maskinteknik på Chalmers, fast viktigast
var nog familjens inställning. ”Pappa sade tidigt att alla vi
fyra pojkar skulle få ta studenten, trots att vi egentligen
inte hade pengar nog till det.” För att få ihop ekonomin
i familjen delade de fyra pojkarna Frisinger ut tidningar.
Redan som sexåring började Håkan med ett halvt distrikt.
Hälften av pengarna gick till familjens specerikonto. Den
andra hälften sparades för att köpa en snabb cykel, som
kunde ta Håkan mellan träningar i fotboll, handboll, tennis och bandy.
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Alla pojkarna tog studenten
Trots skral ekonomi blev det precis som Håkans pappa
sagt – alla fyra pojkarna tog studenten. Därefter blev det
Chalmers för Håkan, något alternativ fanns egentligen
inte. Redan då hade han siktet klart – han ville bli överingenjör. På Chalmers blev det på grund av sportintresset
inte så mycket tid över till föreläsningar, men ett par dagar innan tentorna läste Håkan och två kompisar in hela
kurserna, och det gick bra nästan varje gång. ”Idag skulle
jag nog aldrig komma igenom Chalmers, i varje fall inte
med den arbetsinsatsen. Nu verkar det vara saker att göra
hela tiden”, fortsätter Håkan.
Det första jobbet kom inte helt oväntat på Volvo i
Skövde, där han arbetat i verkstaden på somrarna. I början av 50-talet fanns det bara fyra civilingenjörer bland de
fyra tusen volvoanställda i Skövde; det var fabrikschefen,
kvalitetschefen, Lars Malmros och Håkan. ”Det är klart
att det var en annan status att vara civilingenjör då än vad
det är idag. Nu utbildas ju ingenjörer i varenda småstad.”
Lastpallar och Suezkris på femtiotalet
Femtiotalet bjöd på en stor optimism – blandat med
rejäla bakslag. Under Koreakriget avskedades en tredje-
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Håkan Frisinger.
1928.
M 51.
Hovås.
Fru och tre barn.
1951 Volvo Skövdeverken, Volvo i Köping, AMPutbildning Harvard, vd Volvo Personvagnar,
Styrelseordförande Volvo, Styrelseordförande
Swedwood.

del av alla anställda, och några år senare kom Suezkrisen.
Samtidigt kom nymodigheter som lastpallar och gaﬀeltruckar, något som Håkan snabbt införde.
Karriären fortsatte inom Volvo med nya tjänster i
Skövde och Göteborg. Det talades ofta om problem på
växellådsfabriken i Köping men Håkan tackade ändå
ja till utmaningen att bli fabrikschef. Högsta ledningen
ringde varje vecka för att höra hur det gick. Inom två år
hade fabriken förvandlats till den bästa i koncernen, och
Håkan kunde ta det lugnare. ”Man kunde promenera i
parkerna på morgonen och smita ut genom bakdörren
klockan fyra för att spela golf – det var en härlig tid.”
Men det fanns nya utmaningar, bland annat att läsa in en
AMP-utbildning vid Harvard och resa runt bland Volvoförsäljarna i USA.
Osålda bilar på en åker
I Chesapeake i Pennsylvania ﬁck Håkan en chockerande upplevelse. På ett fält stod 24000 osålda Volvobilar.
Tak och motorhuvar hade blekts av solen, gräset växte in
i motorrummet och hjulen hade sjunkit ner i leran. ”Jag
trodde aldrig att vi skulle kunna bli av med bilarna, men
tack vare driftiga säljare och stora rabatter lyckades vi
sälja varenda bil!”
Håkan har alltid hållit kroppen i form. Löparskorna
har åkt med på många resor och 78-åringen Håkan har
fortfarande bra fysik. Så har det inte alltid varit. En morgon 1968 vaknade Håkan mitt i natten av att allt snurrade. ”Det tog en vecka innan jag kunde släpa mig till
jobbet, men för att inte trilla av stolen ﬁck jag hålla mig
i skrivbordet.” Håkan hade, liksom ett par kollegor på
Volvo fått ett virus på balansnerven. För Håkans del gick
de ﬂesta besvären över, men kollegorna kom aldrig tillbaka till jobbet. Viruset gjorde honom ödmjuk och gav
förståelse för människor i svårigheter.

400- och 800-serien, som gjorde Volvo till en komplett
biltillverkare.
Håkan gick i pension från Volvo 1987, vid 59-års ålder.
Håkan och hustrun Anna Karin ﬂyttade till Frankrike, för
att sedan bosätta sig i Lausanne. Snabbt engagerade sig
Håkan i ett antal svenska bolagsstyrelser. Ingvar Kamprad
var en av dem som erbjöd en plats och Håkan kom med i
IKEA-bolaget Ingka Holding. När järnridån till Östeuropa började falla kände Kamprad att leverantörerna i öst
hade svårt att klara sig i den turbulenta ekonomin. För att
klara av den ökade efterfrågan på möbler startades företaget Swedwood där Håkan blev styrelseordförande. Att
han inte hade erfarenhet från möbelbranschen var inget
större problem. ”Vet man hur man tillverkar en bil, så kan
man nog tillverka det mesta”, säger Håkan. Styrelseuppdraget för Ingka Holding var han tvungen att lämna när
han fyllde 70 år eftersom bolaget ägs genom Holland, där
det ﬁnns en åldersgräns i styrelser.
Medalj före pensionen
1986 ﬁck Håkan Frisinger ta emot Gustav Dalénmedaljen av Chalmersska Ingenjörsföreningen, för sina
insatser inom Volvokoncernen. ”Medaljen var oväntad,
men det kändes väldigt nära och hedrande, som när jag
blev hedersdoktor på Chalmers något år senare”, berättar
den stolte doktor Frisinger.
Under de år som Håkan har arbetat som ingenjör har
det skett enorma förändringar. Lermodeller av bilar har
bytts ut mot datormodeller, och elektroniken har förändrat hela bilindustrin. Hur har då ingenjörens roll ändrats?
”Ingenjörerna hörs för lite! Tänk på programmet Tekniskt
Magasin och vad det betydde för teknikintresset! Idag talas det sällan om teknik och ingenjörer, utan mest om ord
som välfärd och jämställdhet.”

Saknar chalmersmössan
Framhjulsdrift från Holland och Trollhättan
Om du ﬁck ändra på något på Chalmers, vad vore det
På åttiotalet, när Håkan var vd på Volvo Personvagnar då? ”Det är synd att chalmersmössan är borta! Tänk vilken
präglades arbetet av stora utvecklingsprojekt. 200-serien symbol det var för hela Chalmers. När man gick i hamkompletterades med 700-serien, men de stora utmaning- nen möttes man alltid med vänlighet, tack vare mössan!”
arna var de framhjulsdrivna
bilarna. I ett avtal med holSom liten ville jag bli • Överingenjör - precis som det blev!
ländska DAF ﬁck Volvo 100
Föredöme • Pelle Söderström – en bortglömd föregångare inom Volvo. Ingvar
miljoner kronor för att utKamprad – den orädde.
veckla sin första framhjulsAlternativt liv • Nej – det var så det skulle bli.
drivna bil – på den så kallLägger alltid tid på • Jul, sommar med familjen, och att träna och hålla sig i trim.
lade
Galaxy-plattformen.
Dold talang • Naturligt lat – eller duktig på att delegera.
Då gick det åt skogen • När han såg 24000 osålda volvobilar på ett gräsfält i Chesapeake,
Med hjälp av avhoppade inPennsylvania.
genjörer från Saab skapade
Milstolpar i livet • Förmådde hustrun att gifta sig med honom.
man det som senare blev
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Evert Taube tände hemlängtan
Sven Olving kom sexton år gammal från Estland 1944 som ﬂykting över Östersjön. Efter
chalmersstudier och ett par år på elektronikinstitutionen for han till Cornell University i
USA som forskare. Sven ställde in sig på en
framtid där. Så en kväll deltog han i en konsert
där Evert Taube musicerade till luta. Han blev
begeistrad och kände att det var i Sverige han
hörde hemma. Han ﬂyttade hem 1962 och blev
rektor 1974, ett ämbete han innehade i femton
år.
Dråplig förväxling vid disputationen
Disputationer var sällsynta 1960. Före Sven hade bara
totalt 17 personer disputerat på Chalmers och samma år
som Sven disputerade endast ytterligare en, nämligen den
första kvinnan Marianne Kärrholm. Dagen var föreläsningsfri och fysiksalen – sedermera Gustaf Dahlénsalen
– var fylld till bristningsgränsen av forskare, industrimän
och teknologer. Högskolan hade utsett en förste opponent
och Sven en andre opponent samt en tredje opponent som
skulle lätta upp stämningen. Den senare blev Nils Dahlbäck – klädd i frack – men med det jättelika skägget och
de glasögon han bar som kapten Bäckdahl i det mycket
populära TV-programmet Humle och Dumle. Rektor
Lennart Rönnmark ledde disputationen och hälsade på
opponenterna. Men han kände ej igen den skäggprydde
gentlemannen utan trodde att denne var förste opponenten Dr Labus – forskningschef på Siemens – och hälsade
honom med yttrandet: ”Doctor Labus I presume”. Labus
hade i själva verket blivit sjuk. Salen skrattade och Rönnmark rodnade.
Spelade opera för göteborgarna
TV-sändningarna i Göteborg startade på Chalmers 1954 och Sven blev på halvtid teknisk chef. Hans
Werthén som var lärare i televisionsteknik och som senare blev VD för Electrolux hade en annan nyckelroll.
Tekniske chefen hade privilegiet att välja musik till testsändningarna som pågick ﬂera timmar per dag. Aldrig
har opera, speciellt Maria Callas, hörts så mycket i Göteborg som under dessa år.
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Rektorsrollen – stor spännvidd
Sven blev 1966 som prorektor ansvarig för grundutbildningen vid Chalmers hos Nils Gralén och 1974 blev
han själv rektor – ett ämbete han innehade i femton år.
Under denna tid hade datoriseringen sitt stora genomslag
och en ny I-linje startade. Det dagliga målinriktade arbetet för att uppnå resultat dominerade tillvaron. Konsten i
rektorsjobbet var att få tid till att lösa en mängd problem
som kommer upp till rektorsnivån och samtidigt hinna
med att ta till vara möjligheterna. Jobbet kräver insikter i
komplicerade processer och utnyttjande av kunskap från
ﬂera discipliner såsom juridik, psykologi, sociologi, ekonomi och etik.
”Konsten i rektorsjobbet var att få tid till
att lösa en mängd problem som skjuts
upp till rektorsnivån och samtidigt
hinna med att ta till vara möjligheter.”
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Sven Olving.
11 september 1928, Tallin, Estland.
E 52.
Göteborg.
Hustru Birgitta samt tre barn med sin bortgångna hustru Eha och åtta barnbarn.
Karriär • 1947-48 SKF elektromontör; 1949-1952 AB
Elektroskandia, Göteborg, ingenjör; 1952-1960
Chalmers forskningsassistent, bitr. lärare, docent; 1960-1962 Cornell University, New York,
associate prof.; 1962 Chalmers, professor teknisk
elektronfysik; 1966-1974 Chalmers, prorektor;
1974-1989 Chalmers, rektor.

Samtidigt hade Sven styrelseuppdrag i ﬂera börsbolag.
En ständig mission var – förutom att omge sig med bästa
möjliga medarbetare – att delegera tydligt och kräva att
medarbetare på olika nivåer verkligen tog ansvar i stället
för att söka skjuta över problemen till rektor. Den under
en period dåliga spritkulturen på Chalmers resulterade i
ett beslut från rektor att totalförbjuda all spritförtäring
på området i tre månader, vilket ledde till protester men
också en acceptabel spritkultur.
Ingenjörsrollen och Chalmers inför nya utmaningar
Tidigt – då Chalmers bara utexaminerade ett par
hundra civilingenjörer – kom de ﬂesta att arbeta som
ädeltekniker. Nu när arbetsmarknaden har vidgats och
specialiserats arbetar betydligt färre än hälften som ädeltekniker ett par år efter examen. Arbetsuppgifterna har
breddats och spänner numera från naturvetenskapliga
frågeställningar över drift, underhåll och miljöfrågor till
företagsledning. Insatserna täcker produktutveckling,
produktion, uppföra byggnader och anläggningar och
utforma stadsmiljöer. Sven betonar att ingenjörsjobbet är
ett problemlösningsyrke med matematik som ett viktigt
verktyg.
”Våra tekniska högskolor behöver bredda sin
rekryteringsbas av vad gäller nya studenter.
Det är dags att även ta in studenter med tex
samhällsvetenskaplig studiebakgrund.”

påpekar att vi skall komma ihåg att en teknisk högskola
tenderar att överbetona ädeltekniken eftersom duktiga
professor oftast är ädeltekniker. Han anser vidare att våra
tekniska högskolor inte marknadsför sig tidsenligt. Ett
slagkraftigt modernt civilingenjörsbegrepp måste mejslas fram och föras ut. En högskola måste alltid baseras
på det underlag, de människor och det samhälle där den
verkar.
Va – kommer det en kung till?
Avslutningsvis – en liten solskenshistoria. När vår
kung en gång varit nere på Råö och invigt ett nytt teleskop skulle man ha den avslutande banketten på Rondo kl
19 på kvällen. Sven hade överenskommit med landshövdingen Huss – som förde Hans Majestät från Residenset till Rondo – att om försening skulle inträﬀa så skulle
Sven ringa till Huss och meddela detta så att Kungen
kunde göra entré sist. Försening blev det och Sven sprang
med sina tioöringar till telefonautomaten för att meddela
detta. Problemet var bara att automaten endast tog 25öringar. Kungen kom därför alldeles för tidigt men sökte
upp sin plats vid honnörsbordet. Detta upptäckte inte
kvällens toastmaster som från scenen i högtalaren manade alla gästerna: skynda på och inta Era platser innan
kungen kommer. Denne vänder sig då till Sven och säger:
”VA, KOMMER DET EN TILL?”

Endast kanske ca 10 procent av den teknik vi använder i Sverige har tagits fram inom landet, ofta av civilingenjörer. Men även i de 90 procent som importeras har
civilingenjören viktiga roller inom technology transfer.
Vidare har uppgifter som ledare för grupper av medarbetare kommit att bli viktigare och ta större tidsutrymme.
Mot denna bakgrund anser Sven att våra tekniska högskolor behöver bredda sin rekryteringsbas vad gäller nya
studenter. Det är dags att även ta in studenter med t.ex.
samhällsvetenskaplig studiebakgrund. Man måste fånga
in duktiga människor som ej nödvändigtvis är inriktade
mot teknik och naturvetenskap i gymnasiet. Uppgiften
för dessa skall ej i första hand vara att göra avancerade
konstruktioner o dyl utan mer att arbeta med människor
i en ständigt föränderlig teknisk-industriell miljö. Sven

Som liten ville jag bli
Klarar mig inte utan
Dold talang
Milstolpar i livet

•
•
•
•

Cowboy, spårvagnsförare, pilot.
Familjen, musiken, arbete med människor.
Laga köttfärssås.
Komma till Sverige, bli förälder, få barnbarn.
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Banbrytande banbytare
Eskil Block är både banbrytande och banbytande. Han är den
ständigt kunskapstörstande ingenjören som anser sig passa
bättre som journalist och författare. Har gjort sig ett namn som
futurolog vid FOA och bland annat kartlagt framtida scenarier
för Belgien. Hans digra bibliograﬁ befäster denna passion för
teknik och framtid. Och så har han fått tidernas erbjudande:
”Kom upp till radion så ska du få en resa”, stod det på brevkortet.

Bakgrund
Eskil Block föddes 1932 i Göteborg, som medlem
av en stor prästsläkt. Farfar och morfar var bondsöner
emedan farmodern tillhörde ätten Sparre, adlad redan
på medeltiden. Mormodern den skånska lärdomssläkten
Båhlin, ingifta i ﬂera köpmannasläkter, några inkomna
västerifrån. Farfar och morfar blev präster, äldste farbrodern biskop i Göteborg och fadern kyrkoherde i Haga.
De inledande skolåren på Rudebecks, där fadern var
inspektor, följdes av Hvitfeldtska Latinläroverket. Eskil
hoppade över en klass och kom 1950, ännu inte fyllda 18
år, in på Chalmers.
Visserligen tyckte modern att Handelshögskolan, som
låg nära hemmet, kunde passa så att ”sonen skulle bli lite
rik”. Men Eskil hade visat fallenhet för matematik och
fysik och ”ingenjörsyrket hade status både hemma och i
staden”. En farbror hade varit professor vid Chalmers och
en annan elektroingenjör från KTH. Också Sparrarna
hade ingenjörstradition genom två före detta oﬃcerare
som gjort karriär inom SJ.
Hösten 1950 gjorde en ung Eskil Block entré på linjen för elektroteknik. Förutom framstående insatser i
skolan, utmärkte han sig med en Dante-inspirerad skildring publicerad i Tofsen 3:1954. Studenten följs genom
Vredens till Lättjans krets, där professorn ”bröt alla kritor
i åtta delar och alla våra förhoppningar i sexton”. I Högmodets fjärde krets diskuteras hur man ”genom att taga
ytan under en godtycklig kurva kunde bevisa att vem som
helst är en idiot, åtminstone om det gäller en elektriker”. I
liknande stil fortsätter Eskils lysande text om studentens
färd till ”de ännu lägre cirklarna”.
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Skildringen gjorde bland annat starkt intryck på professor Stig Ekelöf, som direkt efter examen 1954 antog
Eskil som sin assistent i elektricitetslära.
Samhällsintresset
Alltid kunskapstörstande begav sig Eskil efter
militärtjänstgöringen till Lund där han ”unnande sig ett
par år” med att fördjupa sig inom särskilt naturvetenskaperna. Samtidigt kunde han emellertid börja skönja en
dragning åt samhällsvetenskapen.
Bland de till slut 18 betygen från Lund och Göteborg märktes tre i matematisk statistik. Professor Harald
Bergström erbjöd Block att licensiera inom detta ämne
och gav ett delikat problem inom ferromagnetism. Uppgiften löstes rappt och licentiat Block ﬁck möjlighet att
åka utomlands. Ville helst till USA men studerade först
i England och senare i Danmark. Och istället för arbete
mot doktorsavhandling ﬂyttades intresset gradvis till
samhällsvetenskap.
Åter i Sverige läste Eskil statsvetenskap och nationalekonomi samtidigt som han uppehöll ett lektorat i mekanik vid LTH. Gifte sig i Köpenhamn och ﬁck i rask takt
tre döttrar.
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Eskil Block.
1932, Göteborg.
E, examen 1954.
Lidingö.
Fyra syskon, dussintals kusiner, tre döttrar och
sex barnbarn.

Journalistrollen
Till slut bytte Eskil bana helt. Under tiden i Lund
hade han publicerat ﬂitigt i Lundagård och Sydsvenskan
och känt sin journalistiska ådra öka i dragningskraft.
Detta ledde till anställning vid Sveriges Radio i Malmö.
Mot slutet av 60-talet råkade Eskil ut för en skilsmässa
och ﬂyttade till Stockholm, för att leda och utveckla den
tv-sända undervisningen för den nya tekniska högskolan
i Linköping. Men projektet föll inte väl ut och Eskil drog
sig tillbaka.
Istället inriktade han sig på framtidsforskning för Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOA). Mellan två perioder på FOA hade han en eskapad med två år i belgiska
regeringens tjänst för att kartlägga tänkbara scenarier för
det landets framtid.
Våren 1973 ﬁck Eskil Block ett vykort i brevlådan:
”Kom upp till radion så ska du få en resa”. Eskil blev
misstänksam, särskilt som det var 1 april. Det var vetenskapsredaktionen som hade 50 000 kronor över av sitt
reseanslag. Någon måste resa upp dem före förste juli, annars skulle pengarna frysa inne.
Snart var Eskil mitt uppe i reseplaneringen. Enda
kravet var att göra tre halvtimmesprogram om naturvetenskap i trakter där de kvinnliga redaktörerna på radion
inte var välkomna.
Med tio kilos inspelningsutrusning över axeln intervjuade han forskare och administratörer i Kuwait, Oman,
Libanon och Bahrain. I Egypten blev han vän med chefredaktören för teknik och vetenskap i den egyptiska tidningen Al Ahram.
Eskil blev hänförd över sin resa och uppdragsgivaren
så nöjd att Eskil ﬂera år i följd skickades ut i världen. I
Massachusetts, Texas och Arizona studerade han havs-,
rymd- respeltive ökenforskning och vid ett annat tillfälle
bekostade Kvällsposten och nykterhetsrörelsen ett reportage om organiserad brottslighet i USA, Australien och
Asien: ”jag åkte polisbil i tio amerikanska städer”.
Publicist, inte arbetsledare
Med tiden tog alltså journalisten över från ingenjören.
Eskil medger att han har sin styrka inte i att leda utan att
rapportera, att han ”varken passar som underordnad eller

chef ”. Som journalist och författare har han hela tiden
ett långsiktigt historieperspektiv: vad kan äldre människors erfarenheter lära oss? Hans digra bibliograﬁ avslöjar några av intresseområdena: Åsikter om science ﬁction
(1966), Tempus Futurum: om framtidsforskningens mål,
termer och metoder (1970), Om jordens resurser (1979),
Teknik behöver vi alla (1985), Kvinnoplaneten: en science
ﬁction roman (1988), Future Cities and the Information
Society (1989), Efter neutraliteten: Nio liv för Sverige
(1991).
Ingenjörsrollen
De ”traditionella drivkrafterna för teknikutveckling är
nöd, lyx och krig”, resonerar Eskil Block. I många år har
tekniken styrts så att många jobb försvinner, men i framtiden måste vi istället spara på energi, miljö och råvaror.
”Ingenjörerna ifrågasätter dagens visdomsord
och skissar nya alternativ.”
I denna föränderliga tillvaro ser han ingenjörerna spela
den avgörande rollen: ”de är mycket bättre företagsledare
på lång sikt, medan ekonomerna fokuserar på snabba vinster”. ”Ingenjörerna ifrågasätter dagens visdomsord och
skissar nya alternativ.”
Vad yrkeskårens status beträﬀar har vi upplevt en
”kolossal breddning inom ingenjörsyrket”. Tidigare
reste högskolorna en hög betygsspärr, men från 70-talet ökade antalet studieplatser och yrket blev öppet för
långt ﬂer. Samtidigt är det ”naturligt att yrken varierar
i prestige, detsamma har inträﬀat för präster, lärare och
ämbetsmän”.
”Ingenjörens språk är universellt, men idag tar
alltför få chansen att dra nytta av detta.”
För att behålla kompetensen här i landet måste
svenska företag satsa mer på teknisk FoU. Sverige måste
förvalta sin ﬁna ingenjörstradition. Emil, snarare än Oskar, kan också i framtiden röra på sig: ”ingenjörens språk
är universellt, men idag tar alltför få chansen att dra nytta
av detta”. ”Annorlunda var det på 20-talet när hela årskurser emigrerade”, avslutar
Eskil Block.

Licentiatuppsats • Ising-modellen, tillämpning av statistisk metod på ett fysikaliskt problem, 1959 .
Som liten ville jag bli • Präst, prost, ingenjör och bagare. Än idag lagar jag gärna exotiska
maträtter.
Alternativt liv • Publicist på heltid eller politiker. Jämfört med andra i dessa yrken har
jag haft stor nytta av min tekniska och naturvetenskapliga bakgrund.
Ger glädje • Läsning, skrivning, barnbarn, jordlotterna.
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President i världsfysikerförbundet
Efter en period som framgångsrik forskare vid fysikinstitutionen vid Chalmers och ﬂera akademiska roller inom Göteborgs
Universitet blev Jan S Nilsson rektor där 1986. Som verkställande ledamot i Wallenbergstiftelserna blev han därefter en av
de absolut mest inﬂytelserika proﬁlerna inom svensk forskning.

Fysikpionjär
Jan S Nilsson blev 1956 den först anställde vid den
nyinrättade institutionen för matematisk fysik. Det blev
en pionjärtid med synnerligen duktiga studenter som utbildades för jobb som forskningsledare. Institutionen blev
Jans plattform i 30 år tills han utsågs till rektor för GU.
Född i Kungsbacka, där föräldrarna var lärare, tog
han studenten på Vasa läroverk i Göteborg och fortsatte
sedan till Chalmers. Han blev ledamot av kårstyrelsen
1955. Då härjade en svår polioepedemi i Göteborg och
Jan tillbringade många nätter på Epedemisjukhuset där
teknologer hade jourtjänst för att sköta respiratorer och
annan utrustning. På den tiden hade man inom Chalmers
ett synnerligen livaktigt utbyte över ämnesgränser under
seminarier vanligen på kvällar. Detta var utomordentligt
berikande och skapade en härlig stämning.
Efter gästforskarvistelser vid Rochester och CERN
disputerade Jan 1963. Ytterligare arbeten i USA i Austin och vid Stanford ledde till professur i matematisk fysik 1971 i Göteborg. Uppdraget som generalsekreterare
i världsfysikersamfundet – International Union of Pure
and Applied Physics – innehade Jan i 15 år från 1972.
Världspresident för 3 år blev han 1996.
Rollen som prefekt och senare dekanus för universitetsdelen av den med Chalmers gemensamma fakulteten/sektionen för fysik följdes av forskningsvistelse med
berömd nobelpristagare i Trieste. Bla hade Jan i uppgift
att bygga upp relationer med organisationer i tredje världen vilket givit nätverk livet ut. Oväntat för Jan blev han
då föreslagen som rektor vid Göteborgs Universitet och
tillträdde 1986.
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Akademiskt ledarskap
En angenäm upplevelse som ny rektor var upptäckten
att folk ”plötsligen blev intresserade av vad man sa”. Detta
gav insikten att då många ville ha stöd hos rektor för just
sin ståndpunktblev beredning av beslut, remissförfarande,
tydlig delegering mm avgörande för ledningsinsatserna.
Att leda ett universitet skiljer sig från att leda ett företag.
Där har VD en stark roll med bla sanktionsmedel. ”I en
utpräglad kunskapsorganisation som ett universitet måste
åtgärder visavi fakulteter och institutioner bygga på konsensus och naturligt respekterad auktoritet” menar Jan.
”I en utpräglad kunskapsorganisation som ett
universitet måste åtgärder visavi fakulteter och
institutioner bygga på konsensus och naturligt
respekterad auktoritet.”
Jan välkomnade reformen att rektor inte är ordförande i universitets styrelse. Den bör ledas av en bred
kunnig och respekterad kraft i gott samspel med rektor.
Även kontinuiteten i ledarskapet är särskilt viktig i uni-

Namn
Född
Linje
Bor
Familj
Karriär

•
•
•
•
•
•

Jan S Nilsson.
Kungsbacka 1932.
Civilingenjör E 56.
Hindås.
3 barn.
Fysikinstitutionen 1956-1986; Disputerade
1963; Prefekt, dekan, Preses i KVA Kungliga
Vetenskapsakademin, Rektor vid Göteborgs
Universitet 1986; Verkställande ledamot (VD) i
Wallenbergstiftelserna 1992-2002.

versitetsvärlden. Vi har på senare år sett ﬂera rektorer
ﬂytta mellan lärosäten med korta tjänstgöringsperioder
som följd. Ofta uppstår tvära lappkast genom nya prioriteringar och hela grupper av nyutnämnda professorer kan
bli övergivna när en ny ledning väljer att avbryta den satsning genom vilken de rekryterades. Vi har i våra universitet många människor som mår synnerligen illa av denna
hantering, menar Jan.
Strategisk forskningsfinansiär
Efter 6 år som rektor erbjöds Jan den viktiga rollen
som ansvarig i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
med en utdelningsvolym till ”landsgagnelig verksamhet”
(främst forskning) på inemot 1000 miljoner kr årligen.
Dessa medel var sällan bundna i längre åtaganden utan
kunde kraftsamlas till nya strategiska satsningar. Sådana
satsningar innebär en balansgång mellan chans och risk,
och framgång bottnar ytterst i att satsa på rätt personer.
En särskilt viktig sådan insats blev satsningen på
Funktionell Genomik där Sverige och Norden hade särskilda förutsättningar genom framstående forskning, biobanker, demograﬁska data mm. Axeln Göteborg-Lund
erhöll då ca 400 mkr i Swegeneprojektet. Östsverige erhöll motsvarande belopp i ett annat konsortium. ”Men vi
var mycket angelägna att inte styra utvecklingen uppifrån
utan satsningen byggde på goda idéer som växte fram i
”Men vi var mycket angelägna att inte styra
utvecklingen uppifrån utan satsningen byggde
på goda idéer som växte fram i forskarvärlden.”

berg var ordförande låg en betydande del av ägandet i sfärens börsbolag. Uppgiften var oerhört stimulerande och
Jan möttes av stort förtroende. Men det gällde att vara väl
påläst och ha goda argument.
Intressen
I ungdomsåren ﬁck Jan scharlakansfeber och blev
sängliggande för reumatism en månad varje vinter i fem
år. Denna tid ägnades åt nyttig läsning av stor betydelse
för framtida studier. Musiken betyder mycket och klassisk liksom östeuropeisk bassång tillhör favoriterna. Ett
besök i en rysk ortodox kyrka blev ett oförglömligt minne
och en livslång kärlek till denna musik. Numera tar även
ridhästen utrymme.
Jan uppskattar de utmaningar han ställts inför även
om besluten att acceptera de nya jobben i ﬂera fall var
svåra att ta. Han har alltid gillat utmaningar men även
känt en viss ängslan inför nya svåra uppgifter. Klarar jag
detta? Men anslaget har alltid varit att man måste våga
när tillfälle ges.
Ingenjörsyrket
Beträﬀande ingenjörsyrket är breddningen mot systemsyn, säkerhet och samhällseﬀekter mycket viktig,
anser Jan. Ingen enskild individ orkar greppa särskilt
mycket i dagens komplexa värld. Därför blir den sociala
kompetensen och förmågan att arbeta i team med människor från olika bakgrund och kulturer avgörande för
framgång. Att bevara integritet, lyssna, erkänna fel och
låta beslut mogna utan att hindras av beslutsångest är
centrala ledaregenskaper, säger Jan.

forskarvärlden” betonar Jan.
Ett par utbildningsministrar har uttryckt avund visavi
denna stora handlingsfrihet. Rörelsefriheten i ett departement är mycket mindre. I stiftelsen där Peter Wallen-

Som liten ville jag bli
Föredöme
Klarar mig inte utan
Alternativt liv

•
•
•
•

Lägger alltid tid på •
Får aldrig tid till •
Dold talang •
Då gick det åt skogen •
Milstolpar i livet •

Botaniker – jag var fascinerad av blommor.
Ortens trädgårdsmästare, som kunde alla blommors namn på latin.
Klassisk musik, filosofi och ett gott glas vin.
Fortsatt karriär som forskare i teoretisk fysik i internationell miljö
– utan administrativa uppdrag.
Att rensa hjärnan genom att lyssna till skön musik när dagen lider mot
sitt slut.
Skriva mina memoarer, få skrivbordet fritt från minneslappar och intressanta artiklar på tur att bli lästa.
Är nog fördold även för mig.
När jag som ordförande i en utredning avrådde regeringen från att
skapa nya universitet.
Steget från forskare till rektor för Göteborgs Universitet och sedan
övergången till Wallenbergstiftelsen – i båda fallen oväntade erbjudanden som innebar radikalt förändrad arbetssituation/ansvar.
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Mot allt högre frekvenser
”Mitt stora intresse för astronomi gjorde det naturligt för mig att
fortsätta att doktorera på rymdobservatoriet på Råö – numera
Onsala rymdobservatorium – när professor Olof Rydbeck inbjöd
mig att göra det” säger Erik Kollberg. Radioastronomiska studier
har omättliga krav på lågbrusiga förstärkare vid höga frekvenser
och detta har varit en av drivkrafterna bakom den forskning som
Erik har hållit på med. Han har förstått hur saker och ting fungerat och har kunnat omsätta detta i praktiken med hjälp av goda
medarbetare. Förutom forskningsresultat har han en del patent.
Erik började doktorera hos Olof Rydbeck, blev docent och sedan
professor i maser – och millimetervågselektronik.
Uppväxt
Eriks far var civilekonom och mor var ﬁl. kand. i
språk. Erik är uppvuxen i Halmstad men bodde först i
Stockholm under kriget. Det gick hyfsat i småskolan,
men Erik var inte bäst i klassen. Rättstavningen gick inte
bra. Det var roligt, men Erik var lite disträ och pratade
för mycket.
Erik var mycket intresserad av fysik, Einstein. Slukade
Science ﬁction. Började fundera sista året i gymnasiet på
vad han skulle göra. Hans kompisar blev läkare, militärer
och bankmän. Själv tänkte han syssla inom något med
rymden. Astrofysikern Fred Hoyle ﬁck honom att fundera på allvar. Hoyle undrade ”Finns det något kricketlag
i universum som är bättre än Australiens?”
Chalmers
Då det inte fanns någon civilingenjörsutbildning i
Lund när Erik skulle börja akademiska studier funderade han på naturvetarutbildning i Lund. Men Chalmers
verkade både roligare och mer spännande. Han sökte F
men kom inte in, utan kom istället in på E. Erik ägnade
sig inte åt några kåraktiviteter. Han spelade tennis med
kompisarna och handboll i Chalmers 2:a lag. Att läsa
mycket och hårt var inget mål i sig för Erik utan han
ville komma igenom Chalmers. Hans tidigare intresse för
rymden ökade och han gjorde sitt ex-jobb hos professor
1
Olof Rydbeck, Institutionen för Elektronik .
Ex-jobbet handlade om masrar – en motsvarighet till
en laser i mikrovågsområdet baserad på paramagnetiska
1 Det blev sedan Institutionen för Elektronfysik I och därefter
Institutionen för Radio och Rymdvetenskap allt kopplat till Råö eller
Onsala rymdobservatorium; vissa delar gick sedan upp i Institutionen
för Mikroelektronik.
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material – och redan 1959-60 ﬁck Erik tillsammans med
Rolf Tengblad och Sigfrid Yngvesson titta på möjligheterna att utveckla masrar. En experimentell del av ex-jobbet gjordes på Vasa Sjukhus.
De kunskaperna Erik har förvärvat under studieåren
har varit helt nödvändiga. Utan dem hade Erik inte kunnat göra vad han gjort. Ämnena i 4:e årskursen valde han
efter sitt intresse för fysik och elektronik, väl passande in
för hans framtida verksamhet.
Mot allt högre frekvenser
Det fanns gott om jobb när Erik tog examen. Vid ett
studiebesök på ASEA i Västerås presenterade ASEA vad
det kunde erbjuda, men det lockade inte Erik. ”Mitt stora
intresse för astronomi gjorde det istället naturligt för mig
att fortsätta att doktorera på observatoriet på Råö – numera Onsala rymdobservatorium – när Olof Rydbeck inbjöd mig att göra det.” Sigfrid Yngvesson, som var Eriks
handledare, och Rolf Tengblad kom in ca två år före Erik
på masrar. Erik disputerade 1970 på en avhandling om
Namn • Erik Kollberg.
Född • 1937, Stockholm.
Linje • E 61 Började 56, doktor 1970 (licentiat dessförinnan).
Bor • Lindome.
Familj • Hustru och barn födda -65, -67 och -72 samt
hund.
Karriär • 1960-1967 Teknologassistent/övningsassistent,
forskningsassistent på elektronfysik I; 1967-1970
Forskningsingenjör; 1970-1978 Docent, 1979
Professor i maser – och millimetervågselektronik
fram till pensioneringen; 1987-1990 Dekanus vid
Sektionen för elektroteknik; 1998-2000 Prefekt
institutionen för mikroelektronik.

”Rutile Traveling – Wave Maser Systems”. Erik var institutionen trogen hela tiden fram till sin pensionering
– som assistent, docent och professor. Vid institutionen
var också Sven Olving aktiv. Han arrangerade så att Erik
1985 tog över det vetenskapliga ansvaret för Elektronfysik II där Sven Olving var professor.
Erik skickades 1962 till Goonhilly Downs i Cornwall
där Goonhilly Satellite Earth Station var belägen. De
hade just byggt sin första antenn och Erik Kollberg skulle
träﬀa en mycket betydelsefull person, VD för teleskopbygget, för att informera sig om detta inför byggandet av
det nya teleskopet. Man skulle kanske köpa ett likadant
till Råö. Vid samma tillfälle besökte Erik Mullard Research Labs för att studera en maser för 4 GHz satellitkommunikation. Att få dessa uppdrag upplevde Erik som
mycket inspirerande. Erik började utveckla funktionella
masrar 1966 och var väldigt duktig på detta. Han förstod
hur saker och ting fungerade och kunde omsätta detta i
praktiken, med hjälp av goda medarbetare, och ﬁck dem
att fungera.
Erik har ett härligt minne från början av 1970-talet
när han under ﬂera somrar åtog sig att se till att masern
i teleskopet på Råö fungerade som den skulle. Då bodde
han med familjen i den byggnad som kallades ”hotellet”
och ﬁck förmånen att upptäcka ﬂera nya spektrallinjer
från OH-molekylen och dessemellan bada med fru och
barn ensamma i Råös badvik i 25 gradigt havsvatten.
”Vi konkurrerade ut JPL i Pasadena och
holländare [...]”

i Herschellaboratoriet (uppskjutning våren 2008 med
Ariane 5). ”Vi konkurrerade ut JPL i Pasadena och holländare när man beslöt att mottagardelen för de högsta
frekvenserna 1,3-1,8 THz skulle utvecklas av oss. De
skall bl.a. användas för studier av interstellära molekyler.”
Erik står bakom många intressanta uppﬁnningar och
forskningsresultat, och på frågan om varför han har haft
en sådan framgång var hans svar: ”Intresse och envishet,
men också tur med att ha duktiga medarbetare som han
har uppmuntrat i deras arbete och hjälpt på vägen. Erik
har skapat kreativa miljöer. Att ha arbetat för Olof Rydbeck har givetvis haft betydelse för utvecklingen.” ”De
internationella kontakterna är A och O för framgångsrik
forskning” betonar Erik som har samarbete med ett 15tal prestigefyllda universitet runtom i världen.
Han erhöll bl.a. Gustaf Dalén-medaljen 1986 för sina
framgångar inom mm-vågsteknik och han hade nytta
av detta i samband med att han var inbjuden att vara
Fairschild Scholar vid Caltech ett ½ år 1990.
En sak som Erik funderat på var hur många människor som behövdes på jorden för att arten skall överleva
med behållen materiell standard. Kanske 100 miljoner?
Ingenjörsyrket
När det gäller ingenjörsyrkets utveckling har Erik
noterat att systemteknik/IT har blivit en viktigare del av
ingenjörens yrke och kanske i för hög utsträckning har
fått ersätta en del grundkunskaper i t.ex. elektronik och
fysik, sådant som han själv har sysslat med. Baskunskaper
i teknik kommer alltid att behövas. Det är viktigt att ge
ungdomarna i fjärde årskursen ämnen som de tycker är
intressanta. Systemteknik/ IT blir mycket viktigt även i
framtiden, men teknologerna borde lära sig räkna bättre.
Han ser konsultföretagen som en viktig marknad. Han
noterar också att det inom E-området är mycket svårt att
rekrytera kvinnor och han hade ingen bra förklaring till
detta. Det tycks bara vara så!

När Erik började arbeta med sina detektorer var de i
första hand avsedda för att utnyttjas i rymdforskningen.
1974 byggde han tillsammans med en doktorand en
Schottkydiodblandare för höga frekvenser. 1980 byggde
hans grupp en supraledande s.k. SIS blandare. Erik kom
allt mer att inrikta sig på höga frekvenser och 1989 uppfann professor Erik Kollberg
tillsammans med Anders
Som liten ville jag bli • Kommer inte ihåg något speciellt.
Rydberg, som då var doktoFöredöme • Carl-Fredrik von Mentzer, lekkamrat som sedan blev adjutant hos
rand på Chalmers, HBVn
Prins Bertil.
– heterostrukturbarriärvarakKlarar mig inte utan • Hustrun, datorn, bilen.
Alternativt liv • Professor i arkeologi – vi var i Egypten.
torn. HBVn används till att
Lägger
alltid tid på • Gå ut med hunden.
generera millimetervågsefLägger aldrig tid på • Städa färdigt bland alla papper.
fekt. Målet är att uppnå över
Dold talang • Ta livet med en klackspark även när det är motigt ibland.
1 Terahertz i frekvens. Eriks
Då gick det åt skogen • När jag var inbjudan av IEEE New Jersey att hålla föredrag och overintresse är nu bl.a. inriktat på
headprojektorn inte fungerade. Resan hade de betalt business class.
Det slutade med att alla närvarande blev bjudna på pizza av IEEE! Man
supraledande
hot-electron
hade uppenbarligen gott om pengar!
bolometer (HEB) mixers
Milstolpar i livet • Giftermålet med sin hustru som har varit ett stort stöd för honom.
som utgör viktiga instrument
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Sveriges främste programvaruguru
”Trots att det var så länge sedan lyfter man i Sverige
främst fram min roll i utvecklingen av Ericssons AKEväxel, den första generationen av datoriserade telefonväxlar” säger Ivar Jacobson som uppfunnit programvarukomponenter som var den grundläggande idén i Ericssons
AXE system – idag standard i programvaruvärlden. Sedan
dess har han skapat en rad andra fundamentala standarder
som UML och RUP. Han har arbetat på Ericsson,
Rational i USA, startat ﬂera nya företag såsom Jaczone
och Ivar Jacobson International. Och fortfarande driver
han fram nya banbrytande idéer. ”Det roligaste jag vet är
att göra andra professionella framgångsrika.”
Uppväxt
Ivar växte upp i Ystad. Han var den förste i släkten
som tog realexamen och detta skedde vid Ystad H.A.L.
I realskolan var han knappt medelmåttig med snittbetyg B, dock inte i matematik där han hade B? Och ﬁck
privatlektioner. Dessa hjälpte inte mycket, ty hans betyg
blev inte bättre. Sista terminen till realexamen, när han
egentligen gett upp och slappnade av, så ﬁck han vad hans
kompisar kallade en lidnersk knäpp. Bäst i klassen i matematik och han höjde sina snittbetyg till AB, en enastående prestation. Med dessa betyg kunde han komma in
på gymnasiet, en förutsättning för högre studier. När han
skulle söka in på gymnasiet tyckte hans mor att han gick
för långt: ”Men Ivar, varför skall du in på gymnasiet. Du
har ju inget läshuvud”.
”Bästa sättet att uppfinna världen
är att skapa den själv.”
Ivar kom så in på gymnasiet och där gick allting bra.
Han slappnade av och följde inte alltid reglerna utan skapade en del regler själv. ”Bästa sättet att uppﬁnna världen
är att skapa den själv.” Men det var ingen självklarhet att
söka sig till högre studier. Efter studentexamen började
han arbeta på sockerfabriken i Köpingebro. Han ville
egentligen inte studera vidare så hade det inte varit för
hans moster som fyllde i hans ansökningsblankett till
Chalmers så är det inte säkert att han hade studerat. När
han väl kom in tyckte också hans chef på sockerfabriken
att han skulle ta chansen och gav honom sparken i all
välmening.
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Studierna på Chalmers
Att han skulle studera vid en teknisk högskola var
klart och valet av Chalmers berodde på något så enkelt
att några kamrater till honom i Ystad: Lars Hemert E60,
Nils Florander M60 samt Per (Pelle) Welin F61 redan
studerade på Chalmers. Han var inte med i Chalmerssvängen utom att han engagerade sig både i en studieresekommitté för hela Chalmers och i en studieresekommitté
för E-sektionen där ett av målen var USA. Han arbetade
mycket men lade också ner mycket tid på fritiden med
andra vänner både från Chalmers och Ystad.
Det som han minns bäst var examensarbetet där han
hade Charles Davidsson som handledare. Charlie och
Ivar blev goda vänner. Charlie lärde Ivar spela tennis. Efter tre veckor på ex-jobbet kom han fram till ett nytt sätt
Namn
Född
Linje
Bor
Familj
Karriär

•
•
•
•
•
•

Ivar Jacobson.
Ystad 1939.
Civ.ing. E 1962.
Verbier, Schweiz.
4 barn och Sambo Kristina.
1963-1981 Ericsson; 1981-1982 Startar ett bolag
som hette Functional Systems (som senare blev
uppköpt av Enator); 1982-1987 Ericsson; 1985
Avlägger doktorsexamen vid KTH;
1987 Objectory AB grundas av Ivar Jacobsson;
1995 Objectory AB fusioneras med Rational.
Vice president för Process Strategy, Rational
Software; 2003 Rational köps av IBM och blir en
division inom IBM. Teknisk konsult åt IBM; 2000
Jaczone AB startas av Ivar Jacobson tillsammans
med dottern Agneta Jacobson; Idag sitter Ivar
Jacobson som styrelseordförande för
Ivar Jacobson International.

att approximera ﬁlter. Han nämnde också Olof Rydbeck,
professor i radioteknik, elektronik och elektronfyisk I som
en intressant kontakt liksom Carl-George Aurell, professor i informationsteori. ”Studieåren på Chalmers har betytt enormt mycket ifråga om självförtroende och ansvar.”
Ivar Jacobsson hedrades med Gustaf Dalén-medaljen
2003 vilket ledde till att han ﬁck förnyad kontakt med
Chalmers bl.a. med rektor Jan-Eric Sundgren vilket han
uppskattade mycket.

rådet. Och fortfarande driver han fram nya banbrytande idéer. ”Jag håller nu på med att utveckla en process som heter The Essential Uniﬁed Process eller
EssUP, en ny version av Uniﬁed Process från 2006.” Idag
sitter Ivar som styrelseordförande för Ivar Jacobson International som är ett schweiziskt bolag med sju konsultbolag spridda över världen.
Ingenjörsyrket
Några generella förändringar kunde inte Ivar peka
på. Däremot pekade han på det problem som ﬁnns inom
hans område – att utbildningen vid högskolan inte har
drivits av industrin utan från akademin och att det därför
saknas ”software”-ingenjörer. De ﬂesta professorerna har
inte lärt sig bygga system utan sysslade med grundläggande datalogifrågor. Forskningen inom t ex funktionella
språk som skett ganska framgångsrikt på Chalmers och
som pågått sedan mitten på 70-talet har inte haft något
egentligt genomslag i industrin. Forskare på tekniska
högskolor är mer intresserade av datalogi, de teoretiska
aspekterna av datateknik, i stället för de mer ingenjörsmässiga aspekterna som den svenska industrin efterlyser.

Sveriges främste programvaruguru
Ivar gjorde lumpen vid RMS i Göteborg och en kamrat till honom skulle åka upp och söka ett jobb på Ericsson. Ivar tyckte att det lät intressant och gjorde likaså och
ﬁck jobb där 1963.
Ivar är en av pionjärerna rörande metodik i objektorienterad programmering och har under hela sitt liv
varit inriktad på utveckling av programvarusystem. Redan 1967 uppfann han vad som idag är standardteknik i
programvaruvärlden och blev basen till Ericssons AXE
system. Han roll i utvecklingen av Ericssons AKE-växel,
vilket var den första generationen av datoriserade telefonväxlar är en av de insatser som särskilt lyfts fram. Under tiden på Ericsson doktorerade han, samt gjorde ett
”Det vore värdefullt för industrin om andra
tillfälligt avbrott och startade då Functional Systems,
kunde [...] gå vidare med doktorsstudier under
som senare blev uppköpt av Enator. Han var en av de urarbetet.”
sprungliga konstruktörerna av SDL (Speciﬁcation and
Description Language) – en standard för att konstruera
Utifrån iakttagelserna från sitt eget område ansåg han
telekomprogramvara.
att de framtida civilingenjörerna måste komma i mycket
Ivar grundade 1987 Objectory AB som fusionerades bättre kontakt med systemfrågorna och lära sig att hanmed Rational 1995. Han var en av de tre skaparna av Uni- tera dessa. ”Det vore värdefullt för industrin om andra
ﬁed Modeling Language (UML), ett beskrivningsspråk kunde, som han själv hade gjort, gå vidare med doktorsför objektorienterad systemutveckling som blev en stan- studier under arbetet. I dessa hade han dokumenterat
dard 1997. Han startade 1987 utvecklingen av vad som det som han hade gjort praktiskt, men i vetenskapliga
idag kallas Rational Uniﬁed
Process (RUP), dagens induSom liten ville jag bli • Kommer inte ihåg. Kanske polis.
stristandard för utveckling av
Föredöme • En Bo Bergman som bor i Genève, Schweiz som är lite mer än 90 år
och fortfarande åker skidor/seglar/vandrar varje dag. Bo Bergman har
programvara. RUP har varit
arbetat på ITU (Internationella teleunionen).
mycket framgångsrik i SveKlarar mig inte utan • Laptop och telefon.
rige. Då Rational köptes av
Alternativt liv • Har inte funderat över det men kanske mäklare eller husbyggare.
IBM 2003 och blev en diviLägger alltid tid på • Hålla kontakt med vänner och familj – har bl.a. kontakt med dem som
sion inom IBM lämnade Ivar
han kände vid 7 års ålder.
Får aldrig tid till • Jag är pensionär men jag får aldrig tid till att bli pensionär.
företaget efter drygt ett år
Dold talang • Kanske att spela handboll.
som konsult åt dem.
Då gick det åt skogen • Det har det aldrig gjort. Om han ser bakåt så har de beslut han taget
Han har startat ﬂera
blivit lyckosamma.
nya företag såsom Jaczone
Milstolpar i livet • En viktig vändning var när han lämnade Ericsson för att starta
AB tillsammans med sin
Functional Systems men lika viktigt var beslutet att gå tillbaka till
Ericsson; en annan viktig händelse var att han aldrig gav upp sina
dotter Agneta. Han är föridéer om design av stora realtidssystem och formulerade principer för
fattare av många böcker
systemutveckling.
inom
programvaruomtermer.”
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Sune gjorde valet tidigt
Sune Carlsson har gjort sitt namn i svenskt näringsliv genom hårt arbete och en övertygelse om att man
ska göra rätt för sig. Utbildningen till civilingenjör
på Chalmers var en viktig del av utvecklingen till den
han är idag, men än viktigare var kanske diskussionerna kring köksbordet hemma i Lidköping. Politik
och världshändelser diskuterades i köket och kanske
är det den tiden som gjort Sune till den skarpa iakttagaren och målmedvetna styrelseman han är idag.

Sena nätter
När vi träﬀar Sune Carlsson på Club Avancez för
att prata om chalmersminnen kommer han snabbt in på
nätterna i Holtermanska i början av 60-talet. När andra
chalmerister ofta minns heta nätter i gasquekällaren så
berättar Sune om kalla nätter i en källare på andra sidan
Aschebergsgatan. ”Där ﬁck vi använda en av Chalmers
första datorer för att göra tekniska beräkningar, fast bara
på nätterna.”
Vinterkläder i datorhallen
Eftersom den enorma datorn var känslig för överhettning var datorhallen luftkonditionerad till 17 grader, så
Sune och hans kursare ﬁck sitta med vinterkläder mitt i
sommaren. Även om det var kallt så var det värt slitet.
Sune förstod tidigt betydelsen av datorer och lärde sig
använda det nya hjälpmedlet, en kunskap som kom väl till
pass efter examen 1965. Sverige var då inne i en stark högkonjunktur, och Sune lockades till ASEAs elevingenjörsprogram i Västerås. ”Där fanns en fantastisk framåtanda!
Tekniken var i högsätet och hela företaget expanderade,
berättar Sune om de första åren på ASEA.” Spännande
karriärmöjligheter ﬁck Sune och hustrun Monica att
ﬂytta till Västerås, trots att de hört att det skulle vara en
ganska tråkig stad. ”Men tack vare sex andra chalmerister
på elevprogrammet så ﬁck vi från början ett trevligt umgänge och vi anpassade oss snabbt i staden.”
Massor av kunder, men ont om pengar
ASEA växte så det knakade. Kunder fanns i överﬂöd,
men det som saknades var kapital och produktionskapa50

citet. Sunes erfarenheter från datorhallen i Holtermanska
kom snabbt till användning när det gällde att producera
mer med en minimal investering.
Sune är född och uppvuxen i Lidköping, där hans
pappa arbetade på Lidköpings Mekaniska, en del av SKF.
Diskussionerna kring köksbordet präglare uppväxten,
man diskuterade politik och händelser i världen. Sunes
mamma var politiskt aktiv, och ﬁck ofta igång samtalen.
”Jag ﬁck t ex lära mig att man skall göra rätt för sig och
värdesätta arbete. Det har jag burit med mig hela livet”
berättar Sune. Att Sune har arbetat och gjort rätt för sig
ﬁnns det många bevis för. Inom ASEA klättrade han
snabbt i karriären och efter bara några år ﬁck han sitt första chefsjobb. I slutet på 70-talet, endast 36 år gammal,
blev han utnämnd till vice VD med ansvar för all tillverkning inom ASEA.
Flög mer än piloterna
Jobbet var alltid spännande och utvecklingen ledde så
småningom till ett bredare och mer internationellt arbete
vid huvudkontoret i Zurich i det nybildade ABB. Hur kan
man hinna med familjen med allt arbete? ”Det blir alltid
en konﬂikt. Vissa år hade jag ﬂer ﬂygtimmar än en ﬂygkapten, men samtidigt behöver inte arbete och avstånd
Namn
Född
Linje
Bor
Familj
Karriär
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•
•
•
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•

Sune Carlsson.
1941, Lidköping.
M 1965.
Hovås.
Hustru Monica, tre vuxna barn.
1965 ASEAs elevingenjörsprogram; 1976 Vice VD
ASEA, ABBs huvudkontor i Zurich; 1999 VD SKF.

klippa av familjebanden. Idag går det ju bra att ringa och
mejla var man än beﬁnner sig i världen och jobbet måste
få ta sin tid.” På somrarna har det blivit många segelturer i
Bohuslän med hustrun Monica och de tre numera vuxna
barnen och idag berättar Sune att det ﬁnns en bättre balans mellan arbete och familj.
Kris på kullagerföretaget
Mot slutet av nittiotalet satt Sune i SKFs styrelse och
företaget befann sig i kris. Försäljningen av kullager stagnerade och prispressen var hård. Styrelsen bedömde att
ett chefsbyte var nödvändigt och Sune antog utmaningen
att som VD vända förlust till vinst i företaget där han
trettio år tidigare hade gjort sitt exjobb. Det blev ett par
hårda år för kullagerföretaget, där Sune drev prissättning
och kostnadsjakt. Enheter som inte var strategiskt viktiga såldes ut eller avvecklades och nya produkter, tjänster
och marknader utvecklades. Ett av de företag som såldes
ut var Lidköpings Mekaniska, där Sunes pappa tidigare
arbetat. Var det ett svårt beslut? ”Ja, men man får inte ta
egna personliga hänsyn när man leder ett företag utan
man måste enbart tänka på företagets bästa” berättar
Sune. Utdelningen av Sunes fem år på SKF blev god, och
när han lämnade VD-posten 2003 gick företaget med rejäl vinst.
Under Sunes karriär har han varit minst lika mycket
aﬀärsman som ingenjör. Var Chalmers verkligen rätt
skola? ”Jag kan inte tänka mig något bättre! Valet att börja
på Chalmers gjorde jag tidigt, och jag har aldrig ångrat
det” säger Sune. Att läsa på någon annan högskola var
inte aktuellt.
Kuggad på matten
Studierna på Chalmers lade grunden till karriären.
Starten vid Maskinteknik hade dock sina problem. Första mattetentan var svår, och Sune blev underkänd. ”Då
bestämde jag mig för att inte kugga några ﬂer kurser, och
det höll jag fast vid under hela chalmerstiden.”
Det är lätt att förstå att Sune verkligen känner för
Chalmers. Även om kontakterna med skolan och ingenjörsföreningen inte var så täta när han arbetade för fullt så

har Sune hittat tillbaks till skolan. Sedan ﬂera år är Sune
verksam i Chalmers rådgivande kommitté där han bidrar
med sin erfarenhet från näringslivet. ”Det är intressant att
gå cirkeln runt och komma tillbaks till Chalmers. Att bli
tillfrågad var både skojigt och hedrande, berättar Sune.
Det kommer ofta upp krav på att ingenjörsutbildningen ska innehålla ﬂer mjuka värden, som kurser i
ekonomi och juridik, men det är inget som Sune tror på.
”Chalmers bör inte sikta på allmänutbildning. Vi måste
ge ingenjörerna bästa möjliga tekniska grundkunskaper”
fortsätter Sune.
Sverige ett udda land
Industripraktik var tidigare en obligatorisk del av civilingenjörsutbildningen, men att den försvann är inget
som Sune saknar. ”Livet är fullt av praktik – de ﬂesta jobbar ju i 40 år!” Däremot vill Sune slå ett slag för internationell erfarenhet och språkkunskaper. ”När man kommer
ut i världen märker man plötsligt att Sverige är ett litet
och ganska udda land och ska man jobba internationellt
går det inte att jämföra med Sverige hela tiden.” Tidigare
var det USA som var den stora förebilden för hur vi arbetar i Europa, men nu ﬂyttas allas blickar mot Asien. Om
Sune hade tagit examen idag hade han nog åkt ett par år
till Asien för att lära sig mer om hur aﬀärslivet fungerar
där. Dagens globala värld ger alla möjlighet att specialisera sig inom vissa områden och samtidigt nå ut på en
stor marknad. Tidigare tog det lång tid att sprida ny teknik, men idag är kunskap och marknader globala. Därför
är det än viktigare än någonsin att öka tempot och kvaliteten på utbildning och forskning i Sverige för att lyckas
menar Sune.
“Livet är fullt av praktik - de flesta
jobbar ju i 40 år! “
Det ﬁnns många som ondgör sig över att ingenjörer syns för lite i samhällsdebatten och att statusen för
ingenjörer är för låg, men den uppfattningen delar inte
Sune. ”Alla förstår väl att ingenjörerna är ovärderliga för
utvecklingen av hela infrastrukturen i samhället, och att
vårt arbete lämnar stora bidrag till välståndet för alla
medborgare.

Som liten ville jag bli • Jobba med teknik.
Föredöme • Curt Nicolain som var en genuin, duktig tekniker och 1:a rangens
företagsledare.
Alternativt liv • Kan inte komma på något bättre!
Tar mig alltid tid till • Familjen.
Dold talang • Inget han vill avslöja – viktigt ha privat område.
Då gick det åt skogen • Stora svårigheter – hittar alltid lösningar!
Milstolpar i livet • Att börja arbeta på Asea.
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Med förpackningar och världen i sin hand
Gunilla Jönson drömde tidigt om att bli maskiningenjör. Och det blev hon. Faktiskt en av de första på
Chalmers. Detta blev starten på en spännande och
intensiv resa via PACKFORSK, Michigan State University och SCA Packaging till att idag leda Lunds
tekniska högskola in i framtiden. En resa som ﬂitigt
kryddats av internationella engagemang både i väster
och öster. ”Det ger väldig drivkraft att ständigt få arbeta med nya saker”, menar Gunilla, som tänker fortsätta att ställa nästa fråga och tänka ut nästa steg.

Engagemang på flera fronter
Gunilla Jönson säger sig älska förändring och att sätta
upp nya mål. Därför kan knappast någon blivit överraskad när hon i oktober 1994 antog erbjudandet om professuren i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Vid det laget hade hon varit borta från det
akademiska i tio år och gjort internationell karriär inom
SCA Packaging. År 2000 blev hon prorektor och två år
senare rektor för LTH. Hennes målsättning: ”att ge kvaliﬁcerade och internationellt gångbara yrkesutbildningar
som ger möjlighet för våra studenter att uppfylla sina
egna drömmar”.
Sitt starka engagemang för forskningsfrågor driver
hon bland annat i rollerna som styrelseledamot i VINNOVA och som ordförande vid KK-stiftelsens expertgrupp för högskoleforskning. Samtidigt har hon via sina
styrelseengagemang i Erlanders och BILLERUD fortsatt
stark förankring i näringslivet.
Som ett tecken på hennes internationella genomslag
ska hon dessutom, veckan efter att vi träﬀats hemma i
Mölnlycke, åka med en företagsdelegation för att studera
kinesisk förpackningsteknik.
En av de första
Gunilla Jönson är född och uppvuxen i Grängesberg i
Dalarna. I en familj med många och långa band till Chalmers: Gunillas far och farfars bror läste här och hennes
farfarsfar på den namnmässigt föregående Slöjdskolan.
Det var fadern som väckte Gunillas tekniska intresse,
när han tog med sig barnen på jobbet med att bygga kraftverk. Gunillas dröm blev att bli maskiningenjör. Så inför
terminsstarten 1963 ﬂyttade hon ner till familjegården i
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Mölnlycke och blev en av fyra ﬂickor bland 180 studenter
på maskinteknik. Och sammanlagt i högre årskurser var
det endast tre tjejer. Hon berättar att hon ﬁck höra att
”inte ska du bli ingenjör, ingen ﬂicka har någonsin gått ut
från maskin!”
Detta var förvisso sant, men inte så länge till: 1967
blev Gunilla Jönson en av de första kvinnorna att ta examen från maskinteknik på Chalmers.
Att mycket hänt på 40 år är känt, men vad sägs om
följande angående Chalmers-mössan som statussymbol:
Långenäs var ett betingat stopp för tåget mot Borås, men
en natt glömde lokföraren bort att stanna. Med mössan
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• Gunilla Jönson.
• 1943, Grängesberg.
• M, 1967.
• Mölnlycke och Lund.
• 1994- Professor, prorektor och rektor vid Lunds
Tekniska Högskola; 1992-1994; Director, environment and product safety, SCA Packaging,
Bryssel, Belgien och Aylesford, UK; 1991-1992
Director, technology development, SCA
Packaging, Bryssel, Belgien; 1981-1991 Olika
positioner inom SCA Packaging, Sundsvall och
Göteborg; 1977-1981 Research Director, PACKFORSK, Stockholm inklusive olika engagemang
genom FN, ITC i Kina och Thailand. Dessutom
olika företagsprojekt i Kina och Taiwan; 19731977 Assistant professor, School of Packaging,
Michigan State University, East Lansing, MI, USA.
Projekt utfördes då i amerikanska företag samt
med USDA och USAID i Syd- och Centralamerika;
1967-1973 Forskare och ansvarig projektledare
på PACKFORSK, Stockholm. Samtidigt genomfördes doktorandstudier.

på ﬁck man emellertid någon slags status och Gunilla
ﬁck tåget att stanna och backa tillbaka några hundra meter. Vilken respons får den chalmerist som med sin mössa
skulle försöka få tåget att backa idag?
Hon har enbart positiva minnen från åren på Chalmers, med ”jätteﬁn sammanhållning” och ”vänner för livet”. Och fortfarande är de faktiskt en grupp ifrån klassen
som träﬀas varje år.
Vid examen var ingenjörernas arbetsmarknad i botten och ”färdiga civilingenjörer delade ut tidningar”. Gunilla såg en annons som provningsingenjör på Emballageprovningsinstitutet (föregångaren till PACKFORSK) i
Stockholm. Hon ﬁck tjänsten och har faktiskt aldrig sökt
något jobb igen.
Trivdes som fisken vid de stora sjöarna
Blev involverad i uppdrag för skogsindustrin och
uppmanades snart att doktorera. Sökte och ﬁck SverigeAmerika stiftelsens stipendium och tillbringade två år vid
Michigan State University. Och hon gillade livet i USA.
Så pass att PACKFORSK ﬁck betala biljetten så att hon
skulle komma hem igen. Efter avklarad disputation 1974
korsade hon åter Atlanten för att bli assisterande professor vid universitetet i det vackra landskapet mitt bland de
stora sjöarna.
I dessa vatten trivdes Gunilla som ﬁsken. Driven
av möjligheterna att bygga internationellt nätverk och
lockad av att forskningen i USA låg mycket närmare industrin än i Sverige. En redan internationell tillvaro blev
än mer så i och med Gunillas uppdrag för den amerikanska motsvarigheten till SIDA, USAID. Med utgångspunkten att förpackningsindustrin var en förutsättning
för export utvecklade hon detta område i Central- och
Sydamerika. En insats som särskilt vinfantaster bör applådera är hennes arbete med den chilenska vinindustrin,
vilket möjliggjorde dess export till långväga marknader.
Banden mellan Gunilla och Michigan State University är alltjämt intakta: sedan 1991 är hon adjungerad
professor vid School of Packaging och 2001 tilldelades
hon utmärkelsen Honorary Alumni.
Mot slutet av 70-talet bar det åter hem till Sverige
och PACKFORSK. Det internationella engagemanget
var dock fortsatt starkt och Gunilla deltog i projekt, bland
annat i FN:s regi, i Kina, Taiwan och Thailand.
Som liten ville jag bli
Föredöme
Alternativt liv
Klarar mig inte utan
Lägger alltid tid på
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Ingenjör.
Pappa.
Entreprenör.
Mobilen.
Kontakt med goda vänner.

Mot nya mål
Men som sagt: Gunilla Jönson älskar att gå vidare mot
nya mål. Nästa äventyr blev en spännande och intensiv
resa inom SCA Packaging, från Sundsvall till Bryssel och
sedermera England. Och på SCA blev hon faktiskt kvar
fram till mitten av 90-talet. Bland annat för att bygga upp
en forskningsgrupp inom wellpapp, leda sökandet efter
optimala produktionsmetoder samt arbetet för minskad
miljöpåverkan. Dessutom deltog hon i de delegationer
som tog fram EU:s förpackningsdirektiv samt standardisering av wellpapp. Välförtjänt tilldelades Gunilla 1998
Kung Carl XVI Gustafs belöning för ett miljöperspektiv på
industriell utveckling.
”Det ger väldig drivkraft att ständigt få
arbeta med nya saker.”
IVA-ledamoten Gunilla Jönson menar att hon alltid
har haft spännande uppgifter, och att ”det ger väldig drivkraft att ständigt få arbeta med nya saker”. Hon tänker
fortsätta vara den som ställer nästa fråga och tänker ut
nästa steg. Något hon särskilt värderar är att fritt få jobba
under eget ansvar och anser att ”har du en god utbildning
får du hamna på en position med frihet under ansvar”.
Om ingenjörsrollen
Utmärkande för ingenjören är att de lär sig att attackera och lösa problem. Och att ifrågasätta: varför det då?
Gunilla Jönson framhåller att ”det ﬁnns en väldigt positiv
värderingsgrund på en teknisk högskola”, en form av ödmjukhet och nyﬁkenhet. Till exempel är det inte ovanligt
att ingenjören kompletterar sin utbildning med kurser
inom ﬁlosoﬁ och språk (emedan humanisterna sällan gör
tvärt om).
”Det finns en väldigt positiv värderingsgrund
på en teknisk högskola.”
Hon ser tydligt att ingenjörsrollen har och kommer
att vidgas. Tidigare var det starkt fokus på teknik, men
framtidens ingenjörer kommer att jobba mer med mjukare frågor, etik och värderingar. Gunilla menar att eftersom ingenjören och tekniken till så stor del formar
samhället vi lever i, har man också ett stort ansvar. Därför måste man lära sig att fånga in opinionens tankar och
mjukare värderingar. Möjligen kan ett ökat antal kvinnor
i ingenjörskåren underlätta och snabba på denna förändring i kompetens och fokus, avslutar Gunilla Jönson.
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Entreprenör och finansiär
”Alla på Chalmers är stolta” säger Rune Andersson vice
kårordförande och kårordförande under studentrevolutionsåren. ”Kårarbetet har betytt mycket för mig.” Det är
entreprenörsandan som präglar allt arbete Rune har tagit
på sig. Han var den förste kontaktsekreteraren vid Chalmers och i landet, samt uppbyggare av Luleå tekniska högskola. ”Det var ett otroligt entreprenörsjobb.” Sedan kom
han in i storföretagsvärlden med många framgångar för att
därefter bli egenföretagare och ﬁnansiär. Plannja, Getinge,
Electrolux och Trelleborg. Men även någon motgång Kuben, som han ﬁck lämna. Och nu Mellby gård med ett 10tal bolag involverade.
Uppväxt
Rune är uppväxt i Kyrkhult. Fadern var småbrukare
på 50-talet och blev sedan vägarbetare. Modern var
lantbrevbärare och serverade på pensionat. Han gick
i B2 skola i Skrubbeboda där undervisningen i klass 12 skedde i samma klassrum och likaså i klass 3-6. Rune
menade att detta var den bästa skolformen om man var
duktig i skolan. Läraren i klass 3-6 var fantastisk. Rune
var vetgirig och var inte studietrött så han ville gå på läroverk och valde matematisk gren på Karlshamns H.A.L.
Rune hade två huvudalternativ för sina fortsatta studier
– civilekonomutbildning eller teknisk utbildning. Rune
satt med tre kompisar från samma klass och diskuterade
detta. Det blev Chalmers. Valet av linje stod mellan Kemi,
Maskinteknik och Väg och vatten. Lotten avgjorde. Det
blev Väg och vatten. Rune konstaterar: ”Man vet inget
om framtiden”.
Chalmers
”De två första åren ägnade jag mig mycket åt studierna. De har betytt mycket för det logiska och analytiska
tänkande och var en bas för de fortsatta studierna.” De
två sista åren var inte alls lika intressanta. Rune började
kårarbeta 1966 med internationella frågor. 1967 blev han
vice ordförande i kåren för att 1968 bli ordförande. Han
satt i SFS och GFS styrelser.
Rune var inte någon mönsterelev. Han skötte studierna väl och gick ut på 4 år, men har inga starka intryck
från själva studierna. Han var nog egentligen mera ekonom än ingenjör och uppskattade inte minst byggnadsekonomi. ”Kårarbetet har betytt mycket för mig” säger
Rune. Att vara kårordförande innebär att man kommer
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med i helt nya verksamheter och får helt nya vänner. Och
så lär man sig att kommunicera. Före kårordförandeskapet var Rune lite nervös för vad han skulle säga, men när
han var kårordförande måste han veta vad han skulle säga.
Tillhörigheten till Chalmers är viktig ”Alla på Chalmers
är stolta” säger Rune. Rune som blev Gustaf Dalén-medaljör 1990 anser att Chalmersska Ingenjörsföreningens
sociala nätverk är viktigt och han tycker att det är kul
med föreningen.
Entreprenör i förvaltningen
STU (Styrelsen för teknisk utveckling) hade gett
Chalmers resurser för att inrätta ett s.k. kontaktsekretariat bl.a. för att öka samverkan med näringslivet. Rektor
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Rune Andersson.
14/10 1944 Kyrkhult, Mörkamåla, Olofström.
V 1968.
Mellby Gård Sösdala Hässleholm.
Hustru, tre barn och ett barnbarn.
1968-1969 Kontaktsekreterare vid Chalmers;
1970-1971 Anställd på SKF som redaktör för
Kullagertidningen; 1971-1974 Huvudsekreterare
för Kommittén för högre teknisk utbildning och
forskning i övre Norrland; 1974-1975 Plåtförsäljare på Plannja; 1975-1976 Marknadschef vid
Plannja; 1976-1977 VD i Plannja; 1977-1980 VD
i Getingeverken; 1980-1982 Chef för Electrolux
storköksdivision, Alingsås; 1982-1983 VD för
Kuben/styrelseordförande i Stiga; 1983-1990 VD
i Trelleborg; 1989 Köpte Getinge av Electrolux,
tillsammans med Carl Bennet; 1990-2002 Styrelseordförande i Trelleborg; 1997- Egenföretagare
med Mellby Gård som bas; 1998-2004 Styrelseordförande Electrolux mm.

Nils Gralén, som kände Rune genom kårarbetet, erbjöd
honom jobbet. Rune blev 1968 den förste kontaktsekreteraren vid Chalmers och också i landet. Han ﬁck även
ansvaret för tidskriften Chalmers. 1970 ﬁck Rune två
erbjudanden om nya jobb. Det ena var att bli redaktör
för Kullagertidningen vid SKF. Det andra var ett mycket
mera ekonomiskt lönsamt jobb. Han valde redaktörskapet på SKF.
Utbildningsdepartementet frågade honom 1971 om
han ville bli huvudsekreterare för den kommitté som hade
till uppgift att grunda en teknisk högskola i Luleå. Kommittén med John Olof Edström, VD Norrbottens Järnverk, (NJA), som ordförande drev arbetet som ett projekt.
Rune var den först anställde, med titeln avdelningsdirektör, vid Luleå tekniska högskola som inrättades 1 juli
1971. Lars Nordström, vice ordförande i kommittén med
rektors ansvar och befogenheter, var Runes förste chef.
Runes arbetsuppgift var att dra igång högskolan och han
började med att rekrytera bl.a. skickliga administratörer.
På kort tid skulle det rekryteras professorer. Det fanns
inte tid att göra det i en långdragen process. Det var inte
heller klart med resurser utan man ﬁck ta vissa risker. Det
gällde också att börja rekrytera elever eftersom de skulle
börja på hösten 1971. Och det gällde att bygga upp en
administration. ”Det var ett otroligt entreprenörsjobb” sa
Rune. Och inte visste Rune mycket om Luleå när han
började jobbet. Han åkte upp i lågskor.

från Electrolux. Rune kände ju väl till Getinge genom
sin tid där och visste vad som behövde göras. Rune blev
styrelseordförande och Carl Bennet VD. Rune och Carl
Bennet delar upp verksamheten 1997. Carl Bennet tar
över ägandet i Getinge. Rune Andersson blir egenföretagare med Mellby Gård som bas där han är styrelseordförande med ett 10-tal bolag involverade och en omsättning på 4-5 miljarder kronor.
Ingenjörsyrket
”Det viktiga med civilingenjörsutbildningen är att
den ger en bas för logiskt analytisk tänkande som är nödvändigt för både näringsliv och förvaltning” säger Rune.
Det är särskilt basträningen som ges de första åren som är
viktig. Högskolan måste ställa stenhårda krav på att det är
hög kvalitet på detta. Utbildningen drivs också i ett hårt
tempo. Civilingenjören har en väldig fördel. ”Det ﬁnns
ingen utbildning som ger en bättre bas för arbete i näringsliv och förvaltning” säger Rune. Teknologerna måste
träna sig i projektarbete. Examensarbetet är bra, men det
behövs mera. Miljöpraktik är också viktigt. De bör också
komma in i det ﬁnansiella tänkandet och att lära sig ekonomernas terminologi, men också juristernas. Detta är
helt nödvändigt för den företagsverksamhet som bedrivs
idag. Det räcker inte längre bara med teknikkunskaper.
Det är dock egentligen bara när man söker det första jobbet som man tillfrågas om sin utbildning. Sedan kommer
många andra frågor upp.

Entreprenör, företagsledare och finansiär
”Det viktiga med civilingenjörsutbildningen
John-Olof Edström medverkade till att Rune 1974
är att den ger en bas för logiskt analytisk
ﬁck ett jobb som plåtförsäljare på Plannja. Ganska snart
tänkande som är nödvändigt för både
därefter befordrades han till marknadschef för Plannja
näringsliv och förvaltning.”
och sedan till VD, när Plannja ombildades till ett bolag.
John Olof Edström lämnade NJA under 1976. Rune
Civilingenjörerna måste också lära sig språk, även om
kände för att byta jobb och 1977 blev han rekryterad att
det räcker med engelska. Men det är bra att kunna några
bli VD i Getingeverken som ägdes av Electrolux vars arspråk till. Ännu viktigare är dock att ha arbetat utombetande styrelseordförande var Hans Werthén. 1980 blev
lands för att komma in i miljöerna. Rune kan också tänka
han chef för Electrolux storköksdivision.
sig större valfrihet efter de första två åren även med andra
1982 blev han återigen rekryterad och då till ABBAinriktningar än tekniska. Det var dock inte säkert att de
dominerade Kuben (Stiga). Vid ägarbytet blev han sparkad med stora rubriker i
Expressen. Att lämna storföSom liten ville jag bli • Flygkapten.
Föredöme • Hans Werthén.
retagsvärlden var en stor förKlarar
mig
inte utan • Bil, flygplan, mobiltelefon.
ändring för Rune, men ännu
Alternativt liv • Medicinsk forskning.
en gång blir han rekryterad
Tar mig alltid tid till • Äta goda middagar med goda vänner.
till ett nytt jobb. Denna gång
Får aldrig tid till • Officiella partyn – prioriterar Chalmersvänner före kungaresa.
till Trelleborg som han efter 7
Dold talang • Bordtennis – nia i junior SM 1962.
Då gick det åt skogen • Den plötsliga uppsägningen från Kuben.
år lyckades lyfta kraftigt.
Milstolpar i livet • Ordförande i Chalmers studentkår, anställningen inom Electrolux och
Rune Andersson och Carl
Trelleborgskoncernen, egen företagare.
Bennet köpte 1989 Getinge
skulle benämnas civilingenjörer.
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Ett helt yrkesliv i telefonen
Vi träﬀar Bo Hedfors på Club Avancez när han är på blixtvisit i Sverige för möten på Chalmers och telekomdagar i
Stockholm. Sedan tretton år är chalmeristen och telekomexperten bosatt i USA. Ända sedan examen från Chalmers
Elektroteknik 1968 har Bo arbetat med telekommunikation på båda sidor av Atlanten.

Slumpen
Att karriären kom att handla om telekom i Ericsson,
Motorola och egna konsultﬁrman Hedfone beror mest
på slumpen. I familjen fanns ingen akademiker, men Bos
pappa som arbetade i skogen tyckte ändå att sonen skulle
läsa vidare. Att det blev Chalmers berodde nog på värnplikten på KA4 på Käringberget i Göteborg, men att det
blev elektroteknik hängde på betygen. ”I första hand hade
jag sökt till kemiteknik men det behövde man så höga
betyg för” berättar Bo som ändå är nöjd med sina erfarenheter från telefonivärlden.
Mätte prat på natten
Exjobbet gjorde Bo på institutionen för telesystem,
under professor Aurell, med sin kompis Anders. Alla
mätningar som de behövde göra på telesystemen ﬁck de
göra efter tolvslaget på nätterna, men då ﬁck ﬂickvännerna vara med, så att de i varje fall förstörde nattsömnen
tillsammans.
Med examen i hand var det dags att söka jobb 1968.
Det var spännande tider och efter intervjuer på Televerket och Ericsson blev det arbete för den nyutexaminerade
Bo Hedfors på Ericsson.
Bo ﬁck jobb på installationsavdelningen, som provningsingenjör av det första datorstyrda telefonväxelsystemet AKE. Bo ingick i den grupp som skickades till
Holland för att installera AKE i Rotterdam, och för att
ﬂickvännen Anita skulle få komma med så gifte de sig
snabbt i februari 1969. I början av sjuttiotalet arbetade
Bo som installationschef för en AKE-station i Danmark.
Samtidigt hade Ericssons och Televerkets gemensamma
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bolag Ellemtel bildats för att utveckla efterföljaren AXE,
och Bo ﬂyttade hem till Stockholm för att bygga upp
testavdelningen 1974. Den 1:a mars 1977 sattes den första AXE-stationen i Södertälje i drift. ”Det var en fantastisk känsla att se de första samtalen kopplas upp genom
AXE-stationen tidigt denna morgon” berättar Bo lyriskt.
Bra klimat i Kalifornien
På åttiotalet tillbringade Bo fyra år i Anaheim i Kalifornien som chef för ett joint venture mellan Honeywell
och Ericsson. Familjen trivdes bra, men det som ﬁck Bo
och familjen att ﬂytta hem var ett jobb som teknikchef på
Ericssons telekomdivision och senare teknisk direktör för
hela koncernen.
1994 var det dags för nästa ﬂytt över Atlanten, denna
gång till Dallas. Ericsson hade en mängd olika bolag över
USA, och Bo ﬁck i uppdraget att samla ihop verksamheten. Efter fem år i Texas ville ledningen att Bo skulle
komma hem till Sverige, men det ville vare sig Bo eller
hans fru. Istället lämnade han Ericsson och gick över till
konkurrenten Motorola, med kontor i Chicago. Att byta
arbetsgivare efter trettio år på Ericsson var en utmaning,
även om han var kvar i samma bransch. ”Det gällde att
Namn
Född
Linje
Bor
Familj
Karriär
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Bo Hedfors.
1944 i Karlshamn.
E 68.
La Jolla, CA i USA (San Diego).
Hustru Anita, dotter Eva, son Martin.
1968 Ericssons installationsavdelning; 1974
Ellemtel; 1994 Ericsson i Texas, USA; 1999 Motorola, Chicago; 2002 Egna företaget Hedfone.

snabbt bygga ett nytt internt nätverk, men i övrigt var det
samma globala kund- och teknikfrågor.”
”Att vara chef handlar mycket om att lyssna,
hålla en linje och kommunicera med alla!”
När Bo började jobba som installationsingenjör handlade det mycket om teknik och att lösa problem praktiskt.
Senare var det aptiten på att lära sig något nytt som ﬁck
honom att gå vidare till en chefsposition, och Bo märkte
snart att han var bättre som chef än ingenjör. Samtidigt
tycker Bo att ledarskap är ganska enkelt. ”Att vara chef
handlar mycket om att lyssna, hålla en linje och kommunicera med alla! Kommunikation handlar om att upprepa
sig! Man måste ha en vision och börjar man bli tveksam
om målet, då tappar medarbetarna lätt förtroendet, berättar Bo när han i korthet förklarar hur ledarskap fungerar.
Efter fyra år på Motorola, 2002, befann sig hela telekombranschen i kris. För att överleva behövde alla företag skära ner, och då lämnade Bo storindustrin och gick
i ”pension”. Men pensionärslivet betydde att Bo startade
en egen konsultﬁrma som han kallade Hedfone Consulting. Samtidigt ﬂyttade han och hustrun Anita till Kalifornien igen. Det är inte bara temperaturen i Kalifornien
som lockar, utan det är häftigt att fortsätta att jobba i det
amerikanska aﬀärsklimatet, med ett snabbare tempo och
korta beslutsvägar – speciellt i Silicon Valley.
Hela familjen Ericsson
I Sverige har han fortfarande ett antal uppdrag, och
sina två barn. Dottern Eva har läst på Handels i Göteborg, och jobbar för Ericsson Multimedia. Sonen Martin
är också på Ericsson och började sin bana på Ericssons
industrigymnasium. När Eva var ny på Ericsson var det
många som frågade henne om hon var Bo Hedfors dotter. Idag är det tvärt om. ”Jag har ﬂera gånger fått frågan
när jag pratar med nya Ericsson-anställda om jag är Evas
pappa. Då blir man stolt som far!”
Bo har alltid varit nyﬁken och haft aptit på att prova
nya utmaningar. Ändå har han hela tiden hållit sig till te-

Som liten ville jag bli
Föredöme
Klarar mig inte utan
Alternativt liv
Tar mig alltid tid till
Får aldrig tid till
Dold talang
Då gick det åt skogen
Milstolpar i livet
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lekombranschen. ”En fördel med telekom är att den utvecklas så snabbt. Det har alltid funnits och det fortsätter
att ﬁnnas något nytt att lära sig varje dag” berättar Bo.
Amerikanska vänner till Chalmers
Även om Bo har varit långt ifrån Göteborg i många
år har han inte tappat kontakten med Chalmers. Fortfarande ﬁnns ett stort intresse för att påverka och utveckla
Chalmers, bland annat som ordförande i organisationen
US Friends of Chalmers. Det är ett bolag som är registrerad i USA och ger möjligheten för amerikanska privatpersoner och företag att donera pengar till Chalmers.
Dessutom hjälper han ofta till att ordna kontakter mellan
chalmerister och amerikanska företag. ”Vi chalmerister
har ofta väldigt speciella minnen från Chalmers, och att
idag få hjälpa skolan är viktigt. Förhoppningsvis ger det
en ännu bättre möjlighet för framtida studenter.”
Förutom Chalmers har Bo också engagerat sig för
utbildningen i hembygden Blekinge. I det som då hette
Högskolan i Karlskrona-Ronneby var Bo med i styrelsen
under nittiotalet, och han hjälpte även till att starta igång
ett företag i hembygden. ”Fast det gick faktiskt inget vidare” erkänner Bo.
Ville aldrig bli över
Under åren sedan Bo tog examen har ingenjörens roll
förändrats väldigt mycket. Idag är det inte alls lika statusfyllt att vara civilingenjör som det var på sextiotalet. ”Det
är tur det. Att vara ”herr ingenjör” när man som 24-åring
kom ut på första jobbet var riktigt löjligt” berättar Bo. Likadant tyckte han om de olika titlarna som man kunde få
som ingenjör på Ericsson. Efter ett par år kunde man bli
”överingenjör” om man ansträngde sig. ”Jag ville absolut
inte ’bli över’! Respekt ska man kunna få för sitt jobb, och
inte för sin titel” tycker Bo angående Ericssons dåvarande
hierarki.
Att Bo har fått ett erkännande i telekombranschen,
det är uppenbart efter hans framgångar i såväl Ericsson
som Motorola, men kanske framför allt genom de styrelseposter och rådgivareuppdrag till entreprenörer, som
han tar sig an numera. De
uppdragen kommer inte bara
av en ﬁn titel.

Uppfinnare.
Fd Ericsson-chefen Björn Svedberg.
Min familj, min mobiltelefon, gott vin.
Startat eget.
Ha roligt.
Åka till Seychellerna.
Handbollsmålvakt.
När jag investerade i ett start-up i hemstaden Karlshamn.
1:a mars 1977 när den första AXE-stationen sattes i drift.
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Satelliterna fick Sven att lyfta blicken
Det var satelliterna som ﬁck Sven Eckerstein att intressera sig
för tekniken. På femtiotalet, när Sven gick i småskolan, ﬁck
man lära sig att tekniken hade svar på livets alla stora frågor.
Ingenjören var en hjälte, och en sådan skulle Sven bli.

Åter till Chalmers
Vägen har gått från Chalmers, genom Volvo och för
två år sedan återvände han till Chalmers, nu som ordförande för högskolan. Under ett trettiofemårigt arbetsliv
mellan examen och ordförandeposten har Sven hunnit
med dussintalet olika arbetsplatser inom Volvo, utlandsjobb och ﬂera externa styrelseuppdrag.
Släckte svenska telenätet
En viktig del i Svens liv har varit nyﬁkenheten och
tron på framtiden. Ibland har det ställt till problem, som
när han sommarjobbade på Televerket och släckte ner
hela Sveriges telefonnät. Efter att ha hört att knappen
absolut inte ﬁck röras var det svårt att hålla ﬁngrarna
borta, berättar Sven som fortfarande brinner för att prova
nya idéer. Kanske borde Chalmers ta emot nollor även i
januari, och varför ska man egentligen ha sektionsgränser
på högskolan? Studieåren på Chalmers var något speciellt. ”Chalmers är ju inte som något vanligt universitet!”
På skolan engagerade han sig i festföreningen EKAK och
i föreningen CETAK som ordnade utbytesjobb i USA.
Även om Chalmers lockade med många aktiviteter så
fanns det mesta umgänget utanför skolan.
När Sven tog examen 1971 var det bistra tider i den
svenska industrin. Många av kompisarna gick utan riktiga jobb, och det ﬁck Sven att söka sig till produktionen
på Volvo lastvagnar. Som den allra första civilingenjören i
produktionen var han ett exotiskt inslag där han fortsatte
att ifrågasätta och skriva rapporter liksom på chalmerstiden. Det gav snabbt uppskattning och var tredje vecka
ﬁck Sven träﬀa fabrikschefen för att diskutera förändringar. Om titeln produktionstrainee hade funnits redan
då hade nog Sven fått heta så.
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Med lastbil till DDR
På Volvo rullade det snabbt på med nya jobb och ett
klättrande i karriären. I slutet av sjuttiotalet veckopendlade Sven mellan familjen i Sverige och ett jobb i DDR.
Volvo Lastvagnar hade ett samarbete med tyska IFAWerke och Sven ﬁck ansvaret för fabriken. På andra sidan
Östersjön fanns en helt annan värld och den har satt spår
i Svens goda tyska och i minnet av att ha en k-pist riktad
emot sig.
Sven på varje bil
Väl hemma i Sverige ﬁck Sven ansvar för 240-bolaget
som skulle fasa ut Volvos gamla trotjänare. Av kritikerna
ﬁck han höra att han skulle ansvara för museibolaget. Till
en början var det svårt att hålla kvar kompetenta medarbetare som lockades av nya projekt. Med varianter av
den gamla modellen lyckades man trots detta slå försäljningsrekord ﬂera gånger. Vissa bilar kallades Polar, andra
Classic, men det som Sven är mest nöjd är bilarna med
tillägget SE – som i Sven Eckerstein. ”Till och med Saab
kallar sina bilar för SE idag, och det känns ju som ett
erkännande.”
Parallellt med avvecklingen av gamla modellen 240
utvecklades Volvo 850. ”Egentligen var det ett vansinnigt
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Sven Eckerstein.
1945, Malmö.
E 1971.
Göteborg, Bovallstrand och Antibes.
Hustru Gunilla, barnen Johan och Anna.
1971-2003 Volvo Lastvagnar,Volvo/IFA-Werke
DDR, 240-bolaget, teknisk direktör Volvo Personvagnar, Personaldirektör och vice VD i AB Volvo.

projekt! Vi bytte bakhjulsdrift mot framhjulsdrift och
vände motorn på tvären istället för på längden”, berättar
Sven om framtidssatsningen. Samtidigt var projektet viktigt för Volvo, som med den nya modellen ﬁck ett mer
komplett modellutbud. 1995 hade Sven hunnit bli teknisk
direktör på Volvo, men kände att jobbet handlade mer
och mer om aﬀärer och allt mindre om teknik. Han började se sig omkring efter nya utmaningar. Siktet var högt
ställt, och när han ﬁck erbjudande att bli personaldirektör
för hela Volvokoncernen tackade han snart ja. Titeln var
lång, och han var samtidigt vice VD och ställföreträdande
VD, vilket gav stora möjligheter till nya spännande projekt. Vid 58 års ålder var Sven nöjd och tog farväl av det
dagliga arbetet på Volvo. Istället ﬁck familjen och styrelseuppdrag i Almi, Nordens Ark och Lindholmen Science
Park ta mer tid.
Var det aldrig aktuellt att jobba utanför Volvo? ”Visst
verkade det lockande, men när det hela tiden kom nya
utmaningar och man har ett stort kontaktnät inom företaget var det lätt att stanna kvar. Ibland har jag drömt
om att ta över ett medelstort företag, fast då i en annan
bransch” fortsätter Sven. När Kurt Eliasson i Chalmers
valberedning frågade om han ville bli styrelseordförande
för Chalmers var det lätt att tacka ja. ”Men jag hade knappast räknat med att det skulle vara så intensivt” berättar
Sven. Att hitta en ny rektor var bara en av de stora utmaningarna som den nya styrelsen ﬁck. Andra utmaningar
är att höja söktrycket till utbildningarna och att föra ut
en tydlig miljöproﬁl. ”Varför ska de bästa tjejerna bli läkare idag och inte ingenjörer? Tänk vilka utmaningar som
framtidens ingenjörer står inför!” säger Sven och tänker
främst på globala miljöproblem. Idag förknippas ingenjörer alltför sällan med lösningar på problem och istället
alltför ofta som roten till dem. På femtiotalet däremot,
var ingenjören hjälte.

”Tänk på elektronik och mekanik, egentligen är det ibland samma sak” säger Sven som är utbildad elektroingenjör men som arbetat i maskinteknisk industri hela
arbetslivet. ”I bilar är det alltid elektronik som krånglar,
och när elektronik krånglar är det oftast glappkontakt
– ett mekaniskt problem!” När Sven väl börjat prata om
möjligheter för Chalmers är det svårt att bromsa, och det
är lätt att förstå att han har insyn i verksamheten – inte
minst från lägenheten på Gibraltargatan.
”I bilar är det alltid elektronik som krånglar, och
när elektronik krånglar är det oftast glappkontakt
– ett mekaniskt problem!”
Att hinna med familjen när karriären är full av nya
utmaningar har varit svårt, men genom att hålla på vissa
rutiner har det gått bra även när det varit stressigt på jobbet. ”Vecka sju har alltid varit helig. Då åker hela familjen
iväg, och nu är det både barn och barnbarn som följer med
till fjällen.” Och nu, efter att ha lämnat Volvo, tycker sig
Sven ha tid för allt. Visst känns det tryggt för Chalmers!

Allt hänger ihop
I en värld där discipliner ﬂyter samman har kanske
dagens sektionsgränser på Chalmers spelat ut sin roll.
Som liten ville jag bli
Föredöme
Klarar mig inte utan
Alternativt liv
Tar mig alltid tid till
Får aldrig tid till
Dold talang
Då gick det åt skogen

•
•
•
•
•
•
•
•

Brandman.
Pappa.
Familj, bil, spänning.
Tandläkare.
Vecka sju, skidor med familjen!
Har tid till allt idag!
Djur, natur – biodlare!
När jag tryckte på den förbjudna knappen på Televerket och alla Sveriges telefoner stängdes av.
Milstolpar i livet • Tiden i DDR med Volvo Lastvagnar, 240-bolaget som kallades museibolaget.
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Chalmeristen som blev rektor vid Göteborgs Universitet
En klar benägenhet att ta ansvar parad med en vilja att påverka
och utveckla i lagarbete med andra människor har tillsammans
med kompetens och hårt arbete fört Pam Fredman från rollen
som forskare till rektor vid Göteborgs Universitet. En högst
ovanlig civilingenjörskarriär.

Uppväxt
I skolan hade Pam Fredman fantastiska lärare inte
minst i naturvetenskap. Det blev avgörande i hennes liv.
Pam har alltid tyckt att skolan var rolig. Därför hade hon
bra betyg. Föräldrarna stöttade men det var inte självklart
att Pam ens skulle gå i gymnasiet. I nian ställde hon alltför stora krav på sig själv och tänkte ta studiepaus och
sedan söka bli gymnastikdirektör. Men pappa, som var
ingenjör ingrep positivt och hon kunde fortsätta på Burgården som hon ville. Kemi och fysik var roliga ämnen på
gymnasiet och efter studenten siktade hon på någon examen. Det blev civilingenjör även om hon inte var direkt
tekniskt intresserad.
Läsa på Chalmers
Som göteborgare hade hon sitt kompisgäng klart och
deltog sällan i kårliv och upptågen på Chalmers. Hon var
kritisk till formerna för nollningen på den tiden och hade
ett par kurskamrater som slutade pga detta. Men kalasen
på valborg med båt till Marstrand var minnesvärda och
skapade ﬁn samhörighet. Studierna på Chalmers var tuﬀa
och ﬂera tentor på kort tid skiljer sig från de ﬂesta andra högskolestudier. Men Pam hade lätt för studierna och
trivdes bra bla med arbete i grupp, då hon är en utpräglad
teammänniska.
”Var öppen, bredda Dig! Samhället har
sådan spännvidd.”
Fenomenet VektorPelle minns hon särskilt bland lärarna. Han var fantastisk och har betytt oerhört mycket
för generationer av chalmerister. I debatten om att studi60

erna borde bedrivas i mindre grupper blev hans ord: ”Hyr
konserthuset så skall jag lära teknologerna matematik” en
klassiker. Vilket råd skulle hon då vilja ge till dagens chalmerister? ”Var öppen, bredda Dig! Samhället har sådan
spännvidd. En del chalmerister har för snäva perspektiv.
Du vet inte vad Du kommer att jobba med.”
Efter examen
Pam blev färdig civilingenjör 1973 i en förfärlig arbetsmarknad. Då sa man rakt ut i intervjuer – vi anställer
inga kvinnor när vi kan få tag i män med likartad kompetens. En inställning som förhoppningsvis dagens nyexaminerade kvinnliga ingenjörer slipper höra. Själv har
Pam inte jobbat en dag med det hon utbildade sig för,
nämligen värmeväxlare och pannor. Istället började hon
läsa biologi vid universitet som komplement till sina chalmersstudier som haft inriktning mot livsmedel. Men när
man kom till botaniken tröttnade hon på allt gräs men
blev då erbjuden ett vikariat som ingenjör på avdelningen
för neurokemi inom universitet. Där ﬁck hon ansvaret för
utrustningen, bla gaskromatografer på labbet. Lönen var
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Pam Fredman.
Född 1950 i Göteborg.
K 73.
Örgryte, Göteborg.
Man och 3 barn.
1979 Disputerade vid medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet; 1981 Docent i neurokemi;
1997 Professor i neurokemi; 2004 Sahlgrenska
akademin, dekanus; 2006 Göteborgs universitet,
rektor.

skral men ganska snart började hon forskarstudier som
snabbt blev det roligaste hon visste. Det var en lycklig tid.
Vi var i gruppen helt fokuserade på forskningen och slapp
dagens alltför vanliga oro för ekonomin.
Yrkesliv inom forskningen
Tidigt kom hon ut internationellt och blev efter doktorsexamen engagerad vid NIH – National Institute of
Health i Washington DC 1981. Då hade insikten om
monoklonala antikroppars möjliga användning inom
hennes arbetsfält – kolhydrater – nyligen spritts. Pam ﬁck
nyttig lärdom i en fantastisk miljö av duktiga forskare
inkl blivande nobelpristagare. Kunskaper ﬂödade fritt
tillgängliga och gav stor kreativitet. Ingen dolde några informationer eller resultat. Det berodde mycket på att man
hade sin ﬁnansiering klar och slapp jaga ﬁnansiering. Hon
framhåller: ”Konkurrensen har nu i Sverige drivits alltför
långt inom forskningen och ger en inlåsning av kunskap
som hämmar utvecklingen – radikalt nytänkande kvävs
för att komma ur dessa negativa spiraler”.
”Konkurrensen har nu i Sverige drivits alltför
långt inom forskningen och ger en inlåsning av
kunskap som hämmar utvecklingen – radikalt
nytänkande kvävs för att komma ur dessa
negativa spiraler.”

lojalitetskonﬂikter tex när man tvingas ta till organisatoriska grepp som kan upplevas negativt av de kollegor som
röstat fram en: ”Vi har ju valt Dig!” Systemet behöver
ses över men man får ej tappa legitimitet om man skall
kunna leda folk i akademin. Legitimitet kan man knappast få om man ej har arbetat på en institution. Under
Pams tid i fakulteten bildades Sahlgrenska Akademin
2001. Inom denna sammanfördes medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna. Pam blev ställföreträdande chef även i denna nya gruppering och chef
för hela verksamheten 2004.
Rektor för GU blev Pam 2006. De många arbetsåren
beskriver Pam som tuﬀa och arbetsamma men hon är
stolt över att ha klarat familjeliv och barnen bra. Dagliga
rejäla promenader har gett kraft och distans till problem.
Ingenjören
Utbildningen vid Chalmers är hårdare än de ﬂesta andra men det gör inte, enligt Pam, att chalmeristen är mer
lämpad som toppledare än personer som har gått andra
vägar. I ledarskapet väger andra egenskaper tungt. Hon
tror att chalmeristens specialisering och ibland bristande
bredd kan vara till hinder vid såväl toppjobb som aktivt
deltagande i samhällsdebatten. Ett fördjupat humanistiskt perspektiv behövs på många håll i chalmersvärlden.

Pam har efter NIH haft samarbete med ﬂera universitet bla i USA. Internationellt har hon medverkat i
ﬂera föreningar, bla i styrelsen för International Society
of Neurochemistry och varit president i den europeiska
grenen.
Universitetsledare
Prefekt vid institutionen – med många medicinare
– blev Pam 1995 och vicedekanus vid Mediciska Fakulteten 1998. Utnämningarna kom mycket oväntat men då
hon gillar att påverka och ha hand om utveckling trivdes
hon mycket bra. Ledarskapet stimulerar men personfrågor och relationer kan ibland vara rejält krävande. Utbildning och träning inför uppgiften var då skral men har
med tiden gjorts mycket bättre. Rollen som prefekt och
dekan är speciellt komplicerad då man är framröstad av
sina kollegor men sedan tillsätts uppifrån. Detta ger lätt
Som liten ville jag bli
Klarar mig inte utan
Tar mig alltid tid till
Milstolpar i livet
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Gymnastikdirektör.
Familjen samt positiv livs- och arbetsglädje.
Promenader, numera till och från jobbet.
Oväntade utnämningar och att tillämpa kunskapen om monoklonala
antikroppar på diabetesforskning
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Visioner för Chalmersska Ingenjörsföreningen
”Vi har ju samma förnamn – Chalmers”, säger Birger von
Hall, styrelseordförande för Platzer Fastigheter och sedan
2006 ordförande i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Han
talar om gemensamma intressen för föreningen, högskolan
och studentkåren samt hur han vill bidra till att utveckla
samverkansformerna mellan dessa. Han menar också att
föreningens 100-års jubileum inte i första hand skall ses
som en summering av vad som hänt under de första hundra
åren utan som en språngbräda inför de ”andra” hundra åren.

Uppväxt
Liksom många av sina senare kurskamrater på Chalmers hade Birger en pappa som själv var V-byggare från
Chalmers, utexaminerad 1939. Birger upplevde dock
aldrig något tryck hemifrån att han skulle bli ingenjör,
snarare var det så att pappan tyckte att Birger borde bli
läkare. Tidigt fanns det ett intresse för teknik, exempelvis
minns Birger hur han som barn var fascinerad av att se
grävskopor i arbete. Valet att läsa på Chalmers föll sig naturligt av ﬂera skäl – skolan låg i Göteborg, utbildningen
kunde förväntas ge goda karriärmöjligheter och det sociala livet utanför själva studierna var lockande.
Studietiden på Chalmers
Under chalmerstiden var Birger djupt engagerad i studentliv och kårarbete. Som kårstyrelsemedlem och ordförande för Förvaltningsutskottet kom han att ägna mycket
tid åt bygget av den nya matsalen i kårhuset. Han betonar
hur viktigt han anser det vara att man utöver studierna
också gör andra saker. Det är utvecklande och ger möjlighet att knyta kontakter och bygga ut sitt nätverk. På
fråga vad han anser vara det kunskapsmässigt viktigaste
han lärde under chalmerstiden svarar han att det inte var
faktakunskaperna utan problemlösningsmetodiken. Med
denna kan ingenjörer lösa problem mycket brett inom
samhällets olika områden.
Efter examen
När Birger tog steget ut i yrkeslivet hösten 1973 (han
tog examen våren 1974) var det relativt bra tider för civilingenjörer att få jobb – inte minst inom byggsektorn där
behov av kompetenshöjning fanns. Sitt första jobb ﬁck
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Birger på Vägförbättringar som senare gick upp i ABV
och därefter i NCC. Att han hamnade på Vägförbättringar följde på att han hade praktiserat där på somrarna
under chalmerstiden och således upparbetat kontakter.
Birger betonar vikten av denna typ av ”miljöpraktik” för
teknologer – att känna till hur arbetet går till i den verksamhet som man sedan blir chef för är betydelsefullt.
Arbetslivet
Under åren 1973-86 kom Birger att gå från arbetsledare till avdelningschef inom företaget. Han kände dock
med tiden att han vill göra mer än att bara genomföra vad
andra kommit fram till och således ta steget från byggsidan över till beställarsidan dvs. som byggherre. Detta
skedde 1986 när han kom till ABV Fastigheter (från 1989
NCC Fastigheter) – något som han ser som ett stort steg
i den personliga utvecklingen – nu gavs helt andra möjligheter till helhetssyn och övergripande ansvar. Det nya
jobbet innebar också mycket resande eftersom företaget
utöver i Sverige även utvecklade kommersiella fastigheter
i övriga Europa.
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Birger von Hall.
1948, Göteborg.
V, examen 1974.
Skår i Göteborg.
Hustru (arkitekt) och två barn varav en dotter
läser på Chalmers
Karriär • 1973-86 Vägförbättringar/ABV; 1986-98 ABV/
NCC Fastigheter; 1998-2006 VD för Platzer
Fastigheter; 2007- styrelseordförande Platzer
Fastigheter.

Nästa stora steg i karriären kom 1998 då Birger blev
tillfrågad att bli VD för Platzer Fastigheter, ett då börsnoterat bolag. Utöver att i VD-rollen ha stort eget ansvar
innebar ledarskapet för ett börsnoterat företag krav på
transparens och tydlig strategi. Efter tre år utsattes bolaget för ett ﬁentligt bud som resulterade i att huvudägaren i Göteborg kom med ett motbud och kunde köpa
ut Platzer från börsen. Härmed skapades en ny situation
med en familj som ägare. Birger menar att detta var bättre
för företaget då aﬀärslogiken i fastighetsbranschen gör
att det många gånger kan vara att föredra att inte vara
börsnoterad – ”fastigheter är långsiktiga investeringar,
hus står i hundratals år medan börsens tidsperspektiv är
kvartal!”.

vad som hänt ”de första hundra åren” utan som en språngbräda inför ”de andra hundra åren”.
Birger lyfter fram ﬂera viktiga framtidsfrågor för föreningen. En rör rekryteringsbasen till föreningen – det är
bland yngre människor idag inte lika självklart att man
engagerar sig i föreningsliv som det kanske var för femtio eller hundra år sedan. Människor idag har andra livsmönster när det gäller arbete, umgänge och familj. För att
föreningen skall kunna fortsätta att locka utexaminerade
chalmerister till aktivt medlemskap krävs nya grepp.

Ingenjören
Utifrån sina erfarenheter i bygg- och fastighetsbranschen menar Birger att ingenjörer inte hörs tillräckligt
i samhällsdebatten. Han ser en möjlig förklaring i att
byggindustrin av tradition varit hårt politiskt styrd, att
bostadssektorn varit reglerad och att statsmakterna inte
lyssnar på byggindustrin på samma sätt som man gör när
det gäller andra tunga branscher såsom fordonsindustrin:
”det ﬁnns inga tunga företrädare för infrastrukturindustrin”. Ingenjörer borde ha en viktig roll som kunniga
talesmän i dialog med beslutande organ. Vidare menar
Birger att Chalmers med sin koncentration till byggteknik borde vara den naturliga expertinstansen för media
att vända sig till när frågor dyker upp. Ett initiativ som
Birger själv är med att utveckla är CMB, Centrum för
Management i Byggsektorn på Chalmers, som skall bidra
till att bredda ingenjörernas kompetens och nätverk.

En annan viktig framtidsfråga är att vårda och vidareutveckla de värden som ﬁnns i föreningen och då inte
minst katalogen. I Birgers visioner ingår också att utveckla
samverkansformerna med Chalmers (högskolan) och studentkåren. ”Vi har ju samma förnamn – Chalmers”, som
Birger uttrycker det. Tillsammans bör man se över områden där man har överlappande verksamhetsområden och
där föreningen kan bidra till att stödja högskolans verksamhet. Med ett ökat behov av mentorskap i yrkeslivet ser
han att föreningen kan fylla en viktig funktion i att utgöra
en plattform för att engagera erfarna chalmersingenjörer
som mentorer för yngre ingenjörer eller teknologer.

”…idag inte lika självklart att man
engagerar sig i föreningsliv som det kanske var
för femtio eller hundra år sedan.”

Chalmersska Ingenjörsföreningen
Det är viktigt och berikande att vid sidan om yrkeslivet också arbeta ideellt, anser Birger. Själv är han aktiv
bl.a. som ledamot i Göteborgs Maritima Centrum, Maritiman, och sedan våren 2006 som ordförande i Chalmersska Ingenjörsföreningen, CING. Han ser föreningens
100-års jubileum inte i första hand som en summering av

När jag var liten
Föredöme
Klarar mig inte utan
Alternativt liv
Lägger alltid tid på
Lägger aldrig tid på
Dold talang
Milstolpar i livet
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•
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•
•
•
•
•

Var intresserad av grävskopor.
Föräldrarna.
Familjen, vänner, jakt, segling.
Bra som det är.
Medarbetarna.
Inte mycket.
En öppen person döljer inget.
Varje dag som man får vara frisk.
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Finner glädje i tekniken
”Jag vill förmedla den glädje jag själv ﬁnner i tekniken – teknik
är kul och viktigt”, säger Anna Nilsson-Ehle. Som första chef
för Universeum i Göteborg hade hon under några år möjlighet
att arbeta med att stimulera barns och ungdomars intresse för
naturvetenskap och teknik. Under större delen av sin karriär
har hon dock fått utlopp för sitt teknikintresse inom fordonsindustrin och då främst inom Volvo Personvagnar där hon har
haft ledande befattningar, bl.a. inom 240-bolaget och på huvudkontoret. Säkerhetsfrågorna kom hon tidigt in på och nu är
hon tillbaka som föreståndare för säkerhetscentret SAFER där
Chalmers forskning och fordonsindustrin möts.
Uppväxt
Anna växte upp i Östersund. Båda föräldrarna var lärare i språk och hon karaktäriserar sin uppväxt som humanistisk. Intresset för teknik tog sig tidigt uttryck i att
hon byggde med Lego – särskilt intresserade hon sig för
att bygga hus – och hon drömde om att bli arkitekt eller
ingenjör.
I skolan hade hon lätt för matematik och fysik. När
hon väl bestämt sig för att läsa till civilingenjör föreföll
Teknisk fysik vara ett naturligt val. På fråga om varför det
blev just Chalmers svarar Anna att det bl.a. följde av att
hon tyckte att Göteborg verkade vara en trevlig och lagom stor stad.
Kvinna på Chalmers
När Anna börjande på Teknisk fysik 1971 fanns det
bara tre kvinnor bland ca 90 teknologer i årskursen. Efter
två år hade de båda andra två hoppat av Chalmers. ”Som
kvinna var man väldigt synlig – man var uppskattad av
sina kompisar, en i gänget men samtidigt en udda företeelse” menar Anna. ”Man var inte som de manliga teknologerna och inte heller som de tjejer dessa umgicks med
utanför Chalmers!”
Utöver studierna var Anna aktiv såväl på sektionen
som på Kåren, där hon var med i Festu och satt i kårstyrelsen som ordförande i förvaltningsutskottet. Hon trivdes jättebra på Chalmers och ﬁck vänner för livet.
Efter examen
När hon tog examen 1976 var det svårt att få jobb.
Hon sökte ett ﬂertal arbeten och ﬁck efter en tid sitt
första jobb på Centromaskin, ett företag i Kortedala
som arbetade med slipmaskiner för stålindustrin. Detta
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innebar en ny verklighet – första halvåret undrade hon
om hon istället för Chalmers borde ha gått en mer praktisk maskinteknisk utbildning. På företaget arbetade man
i hög grad praktiskt med utgångspunkt i tumregler och
liknande. Med i bagaget från Chalmers hade hon dock
inställningen att allt går att lösa och tillsammans med en
annan nyanställd chalmerist tog hon sig an att utveckla
nya avancerade maskiner som företaget kom att exportera. ”Det viktigaste som Chalmersstudierna givit mig är
ett sätt att angripa problem, en tro att allt går att lösa och
en insikt att man bara löser svåra problem om ﬂera personer arbetar tillsammans.”
”…en tro att allt går att lösa och en insikt
att man bara löser svåra problem om flera
personer arbetar tillsammans.”
Hon stannade på första jobbet fram till 1979 då hon
inledde en lång karriär inom Volvo-sfären. Fram till mitNamn
Född
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Anna Nlsson-Ehle.
1951, Östersund.
F, examen 1976.
Skår i Göteborg.
Man (läkare) och två barn som läser till
civilingenjörer.
Karriär • 1976-79 Centromaskin; 1979-85 Volvo Personvagnar; 1985-88 ACS – Auto Carrier Systems;
1988-93 Volvo personvagnar (240-bolaget);
1993-94 huvudkontor Volvo, stabschef ledarskap
och kvalitet; 1994-99 Volvo Personvagnar, sedan
Motor (Volvo komponenter); 1999-2004 Universeum; 2005 konsult Ohde & Co;
2006- säkerhetscentum SAFER.

ten av 1980-talet arbetade hon med krocksäkerhet. Under denna tid födde hon också sina två barn. Att kombinera barn och yrkesliv fungerade bra – hon möttes av en
förstående attityd på företaget. Det var dock få manliga
kollegor som var pappalediga på 80-talet.
Arbetslivet
Arbetsuppgifterna under senare delen av 1980-talet
innebar allt mer av ledarskap inom olika delar av verksamheten, något som ledde fram till att hon 1993 kom
till huvudkontoret som stabschef med ansvar för ledarskap och kvalitet. Bland arbetsuppgifterna ingick att få
ihop Volvo till ett företag efter den kraschade Renault-affären. 1994 var det åter dags för nya arbetsuppgifter inom
personvagnar och senare inom Volvos motortillverkning.

gripa problem, med ursprung i Chalmersstudierna, som
framskymtar.
De senaste åren har Anna varit verksam som konsult
för att alldeles nyligen ha blivit föreståndare för säkerhetscentrat SAFER på Lindholmen där fordonsindustrin
och dess underleverantörer samverkar med Chalmers
säkerhetsforskning.

Ingenjören
Anna tycker sig uppfatta att synen på ingenjören och
ingenjörsyrket överlag är ganska positiv i samhället idag.
”Jag tycker att efter en period av stort ifrågasättande av
ingenjörer, där de fått representera den okritiska teknikutvecklingen som förstör mer än den förstår och möjliggör utnyttjande av människor och naturresurser, har
bilden blivit mer nyanserad. I samhällsdebatten framstår
Universeum
ingenjörer som viktiga för att ﬁnna bra lösningar på mänEn ny utmaning i livet kom med möjligheten att an- niskors problem och även viktiga för att skapa tillväxt i
svara för att bygga upp Göteborgs nya vetenskapscentrum nya och beﬁntliga företag.” Därmed inte sagt att ingenjö– Universeum. Det som framförallt tilltalade henne i rer åter kommit att ses som hjältar – en bild som var vandetta var möjligheten att få jobba med att stimulera barns lig på 1950-talet: ”Ingenjören på piedestal lär nog aldrig
och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. återkomma.”
”Jag vill förmedla den glädje jag själv ﬁnner i tekniken
I frågan om ingenjörsyrket går mot en ökad grad
– teknik är kul och viktigt”. Hon menar att man måste av akademisering och teoretisering så tror Anna att det
visa att ingenjörer inte är några insnöade typer. Istället egentligen bara speglar samma utveckling som i resvill hon lyfta fram det samhällsbyggande i ingenjörsyrket. ten av samhället. Trenden är att grundutbildningar blir
Hon anser att det ur demokratisk synvinkel är viktigt att längre utan att nödvändigtvis bli mer akademiska i beingenjörer kan hjälpa till att avmystiﬁera tekniken – få märkelsen intellektuellt djupsinnigare. Hon anser att
folk att förstå och inte vara rädda för teknik.
det som är oroande i denna utveckling är att praktiken
När Anna rekryterades till Universeum-projektet försvunnit i så hög grad. ”En hög utbildningsnivå är
fanns planerna någorlunda utstakade för hur verksamhe- bara av godo men kopplingen till verkligheten måste
ten skulle byggas upp. En del i lockelsen var att få jobba ﬁnnas för att den ska kunna användas på ett bra sätt.”
med ett helhetsansvar. Även om Universeum innebar nå- Kompetenskrav som ställs på ingenjörer hänger ihop
got helt annat än att arbeta på Volvo så fanns det också med detta. Idag är det mer saker som en ingenjör belikheter i angreppssättet och hur man arbetar i projekt höver behärska, kunskapsfältet har blivit mycket bre– ”att få ihop Universeum var ungefär som att få ihop en dare. Samtidigt, menar Anna, så är många arbetsgivare
bil .... det handlar om att få till bra kompromisser och idag bättre på att ta emot nyanställda och ge dem rätt
fungerande samspel mellan delarna. Universeum var ur startförutsättningar.
detta perspektiv att betrakta som en komplex produkt.”
Hon anser att en ingenjör idag behöver mer av kunÅterigen är det hennes ingenjörsmässiga sätt att an- skaper inom samhällsvetenskap och humaniora. När det
gäller kommunikation har
detta alltid varit viktigt: ”Jag
När jag var liten • Byggde med Lego och drömde om att bli arkitekt eller ingenjör.
Föredöme • Finns många, skall jag välja en blir det Mrs Hoffman, min historielärare
tror att ingenjörsyrket allnär jag var utbytesstudent i USA.
tid har krävt samarbets- och
Klarar mig inte utan • Mobiltelefon, glasögon, penna.
kommunikationsförmåga för
Alternativt liv • FN-tjänsteman.
att lyckas men vi förstår det
Lägger alltid tid på • Prata med mina barn.
bättre idag och försöker få
Lägger aldrig tid på • Att lära mig spela golf.
Dold talang • Att hitta "försvunna" saker.
med det i utbildningen.”
Milstolpar i livet • Vistelse som utbytesstudent i USA på gymnasiet, första jobbet på
Volvo, arbetet med Universeum.
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Framgångsrik företagsledare i en global miljö
”’Life is a package deal’ är ett favorituttryck som jag ofta använder. Man får ta det som det kommer och inte tro att man
kan optimera allting samtidigt. Men en civilingenjörsutbildning är ett bra sätt att börja i livet. Med energi och passion och
respekt för människor omkring sig har man roligt” säger Leif
Johansson koncernchef på AB VOLVO som var utbildningsutskottets ordförande i Kårstyrelsen 1974-75 och som har suttit i ledningen för två etablerade svenska storföretag på deras
framgångsrika väg mot en global verksamhet – Electrolux och
Volvo.

Uppväxt
Leifs far var ingenjör och konstruktör på SKF innan
han avancerade till koncernchef. Mor var bildad och läste
mycket. Familjen hade många diskussioner hemma om
allting från politik till hur man slipar innerringar på kullager. I skolan hade Leif många duktiga lärare. På ”rolighetsskalan” låg matte och fotboll högst. Det var ett naturligt val att söka till högre studier eftersom Leif alltid hade
trivts med att lära sig nya saker och varit nyﬁken på det
mesta. Det har också känts viktigt att kunna försörja sig
på ett bra och intressant sätt.
Att söka till Chalmers var ett av ﬂera alternativ men
Leif var säkert påverkad av valet hemifrån. Han hade en
bra bild av att ingenjörsjobb var spännande och att man
hade en god arbetsmarknad. Ingenjörsjobb var en möjlighet att få reda på hur saker egentligen fungerar, vilket
alltid intresserat honom. Som liten grabb ville han bli i
nämnd ordning: pilot, gitarrist, ingenjör. Leifs mor tyckte
att han skulle bli präst eller arbeta med politik, men om
det hade blivit en annan bana låg jobb som forskare inom
naturvetenskap och teknik närmare tillhands.
Tiden på Chalmers
Under studietiden på Chalmers blev Leif djupt engagerad i studentkåren och hade heltidsengagemang som
Utbildningsutskottets ordförande i Kårstyrelsen 1974-75.
Dessutom hade han många uppdrag inom M-sektionen,
bla i USA kommittén 1976 samt som talman i Kåren ett
par år. Det var intensivt roligt och nyttigt.
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”Det ger bra erfarenhet att man kan lära sig
och förstå det mesta, ibland med lite större
arbetsinsats, vilket är en god lärdom för livet.
Folk överdriver ibland svårigheterna att ta sig
igenom när det är lite motigt.”
Utbildningen på Chalmers var bra. Det var mycket
matematik och teori i början vilket var nyttigt för förståelse, men det var inte alltid så lätt att förstå ”ingenjörsammanhanget” förrän högre upp i årskurserna. ”Det ger
bra erfarenhet att man kan lära sig och förstå det mesta,
ibland med lite större arbetsinsats, vilket är en god lärdom för livet. Folk överdriver ibland svårigheterna att ta
sig igenom när det är lite motigt” säger Leif. Leif hade
roligt under studietiden och med riktigt bra kamrater har
han sedan hängt ihop ett långt liv. Och gruppen har fortfarande roligt ihop.
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Leif Johansson.
30 augusti 1951, Göteborg.
M 77.
Göteborg.
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1974-76 Projektkonsult, Indevo; 1977 Produktutvecklare/VD-assistent, Centro Maskin Morgårdshammar; 1979 VD, Husqvarna Motorcyklar; 1981
Divisionschef, Office Machines Facit Sweden;
1982 VD, Facit; 1984 Divisionschef, AB Electrolux,
Vitvaror; 1987 VD, AB Electrolux, Vitvaror; 1988
Vice VD, AB Electrolux; 1991 VD, AB Electrolux;
1994 Koncernchef, Electrolux; 1997 VD AB Volvo
och koncernchef i Volvo.

Yrkesslivet
Första jobbet blev på Centro-Maskin i Morgårdshammar 1977 där Leif arbetade med produktutveckling.
Jobbet ﬁck han genom rekommendation från kamrater
som arbetat där och direkt från start kändes det roligt.
Det innebar också ett internationellt arbetsfält. Vid den
tiden var det en besvärlig arbetsmarknad och han var
mycket glad att få arbete som civilingenjör och i Göteborg. Sedan följde en spikrak karriär. Efter två år väntade
VD-rollen i Husqvarna Motorcyklar och 1981 blev Leif
VD i Facit. 1983 ﬁck han ansvaret för Electrolux Vitvaror
och verkade där som VD 1983-90. Därefter följde uppgiften som VD och koncernchef för hela Electroluxkoncernen 1991-97. 1997 axlade han uppgiften som VD och
koncernchef i Volvokoncernen.
”Yrkeslivets stora gåva har varit att få arbeta
globalt med många människor med olika
bakgrund och nationalitet. Att få gå till jobbet
på morgnarna och få träffa begåvade och
intressanta medarbetare är en förmån”
Leif har alltid varit intresserad av produktutveckling.
Detta har över tid blivit aﬀärsutveckling och strategiutvecklig. Fortfarande är han genuint tekniskt intresserad
bla av förbränningsmotorer och energiteknik. ”Yrkeslivets
stora gåva har varit att få arbeta globalt med många människor med olika bakgrund och nationalitet. Att få gå till
jobbet på morgnarna och få träﬀa begåvade och intressanta medarbetare är en förmån” säger Leif som presterar
bättre resultat ihop med andra än på egen hand.
Chalmers var en förnämlig utbildning för vad som sedan blivit Leifs yrkesliv. Han har behövt lära sig en del
juridik och ekonomi som också är viktiga kunskaper, men
Chalmers som bas har varit oslagbart. Det är ofta inte så
viktigt vad man läser på Chalmers, men grundläggande
teori och problemlösningsstrategi är brett användbart:
”Man kan räkna på allt!” Civilingenjörer har en bred arbetsmarknad i Sverige. Det skall vi vara tacksamma för.
Leif tror att det är svårt att hitta roligare utbildningar

som kan leda till så breda uppgifter. Detta är bra när man
inte är så klar på vad man vill göra.
Ingenjörsrollen
Volvo har många civilingenjörer på ledande befattningar vilket ofta är vettigt, förutsatt att man är beredd att
komplettera med det man inte lärt sig under utbildningen.
Det är viktigt att inse att ledarskap inte bara är kunskaper,
utan också passion och vilja, och att man tycker om att
arbeta med andra människor. Ingenjörer har en naturlig
plats i samhällsdebatten, under förutsättning att de också
är villiga att diskutera politik och värderingar. Det tycker
Leif att ingenjörer skall vara.
Akademisering är nödvändig och önskvärd. Det är
nästan alltid bättre med mer utbildning, t.ex. doktorsexamen. Forskningsvägen är intressant och viktig för framgång inom många fält. Bredd och specialisering måste
kunna gå hand i hand. Låt därför intresset och livet avgöra. Skall man arbeta brett måste man kunna annat än
bara teknik. Men man kan komplettera efteråt också. Ibland kan det vara besvärligt om man bara ”kan lite om
allting” men ingenting rejält. ”Lär nytt hela livet – det är
roligt” uppmanar Leif. Även tekniska kunskaper behöver
kompletteras.
Några lärdomar
På frågan om Leif har någon dold talang svarar han:
”Ibland upptäcker jag till min egen förvåning att jag faktiskt kan hålla tyst och lyssna”. Som koncernchef i Volvo
får man naturligtvis kritik då och då. Allra plågsammast
är det ju när kritiken är befogad. Tur att man har selektivt
dåligt minne.
Viktiga vändpunkter i livet var när Leif träﬀade sin
hustru Eva och dom ﬁck fem barn. En annan minnesvärd
händelse var då han professionellt ﬁck en tillsägelse av
Hans Werthén när denne tyckte att Leif varit för spetsig
i sina kommentarer. Han sa: ”Leif när Du börjar tycka att
Din omgivning består till över femtio procent av idioter,
så tänk på vilken halva av mänskligheten Du själv eventuellt tillhör”. Det tog skruv!

Föredöme • En Volvo 240. Robust. Generös. Lagom och långlivad.
Klarar mig inte utan • Familjen; en tupplur då och då och möjligheten att arbeta med duktiga och begåvade medarbetare från världens alla hörn.
Lägger alltid tid på • Financial Times liksom en ny bok till flygresan eller helgen. Att läsa om
många olika ämnen tycker jag är roligt tex historia, naturvetenskap
och politik.
Lägger aldrig tid på • Skulle gärna vilja meka mer med mina gamla bilar. En Volvo 164 och
en Jaguar V12.
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Att leda företag är spännande!
Det var racerbilar som ﬁck Hans att intressera sig för teknik, vilket
har lett honom genom Chalmers och hela vägen från jobbet som
konstruktör till verkställande direktör på Electrolux. Även om Hans
inte använder så många av kurserna från Chalmers i vardagslivet så
kan han fortfarande integrera – i varje fall om man får titta i boken.

Bilar födde teknikintresse
Hans Stråberg växte upp på en bondgård norr om
Västervik, men bestämde sig redan tidigt för att inte ägna
livet åt jordbruk. Idolerna såg han i Formel-1-tävlingarna
på Anderstorp och i garaget byggde han om gamla Amazoner, hundkojor och folkvagnar för att köra på gärdena
kring gården. Bilarna födde ett teknikintresse som ﬁck
Hans att läsa vidare.
”Chalmers var den finaste skolan
om man ville bli ingenjör.”
I Västervik och Linköping läste Hans till gymnasieingenjör och gradvis växte intresset för att bli civilingenjör.
Att han började på just Chalmers berodde mycket på lärarna, som alla hade läst i Göteborg. ”Chalmers var den
ﬁnaste skolan om man ville bli civilingenjör och när jag
började kändes det verkligen som att komma med i det
vinnande laget”, berättar Hans.
Missade aldrig en tenta
På maskinteknik träﬀade Hans direkt nya vänner och
många av dem håller han fortfarande kontakt med. Tillsammans pluggade de inför tentor, men engagerade sig
också i sektionsstyrelse, sexmästeri och som assistent i
maskinteknik. Från början fanns inga direkta mål för studierna, men efter ett tag väcktes tävlingsinstinkten. ”Jag
gick in för att inte missa en tenta – och det höll hela utbildningen ut.” Efter ett par år på Chalmers väcktes Hans
intresse för ekonomi och parallellt med exjobbet på SKF
läste han in det mesta av en civilekonomutbildning på
Handels. Fortfarande har han inte lämnat in uppsatsen,
så någon examen har han inte fått än, men kunskaperna
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har kommit väl till pass under karriären. ”Det borde höra
till allmänbildningen att ha läst ekonomi”, tycker Hans
som är betydligt mer än allmänbildad i ekonomins värld.
Efter exjobbet gav sig Hans och ﬂickvännen (idag
hustru) iväg till Washington D.C., där han jobbade som
assistent till den tekniske attachén på ambassaden. Jobbet var något av en stafettpinne som växlade mellan Hans
studiekamrater från Chalmers. Hans stannade i USA i
nästan två år, vilket gav insikt i det amerikanska aﬀärslivet, men också en ﬂytande engelska. Språk tycker Hans
blir allt mer intressant för varje år som går. ”När man
var ung var det många som sa att man skulle lära sig ﬂer
språk. Först senare har jag verkligen förstått hur rätt de
hade!” Franska, spanska och kinesiska står på listan över
språk som Hans vill lära sig, men idag räcker tiden inte
till några språkstudier.
Hans dammsög jobbmarknaden
När Hans 1983 kom tillbaks från Washington, för att
söka jobb i Sverige, var det ett stort sug efter ingenjörer.
Ändå skickade han ut ett tjugotal ansökningar, och ﬁck
då erbjudanden från ﬂera håll. Hans visste vad han ville
bli och valde noga bland jobben. ”På många ställen skulle
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Hans Stråberg.
1957, Stenbrovad norr om Västervik.
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Djursholm.
Hustru, två barn.
1981 Sveriges Tekniska Attachéer, Washington;
1983 Electrolux – vitvaruavdelningen, dammsugarfabriken i Västervik, Operations i Nordamerika, Globalt ansvar dammsugardivisionen, VD.

man bli en ingenjör i en kontorsmodul och det lockade
inte mig”, berättar Hans. Valet föll på Electrolux, som var
ett företag ”i ropet”, med den redan då legendariske Hans
Werthén vid rodret. På Electrolux kunde han snabbt
klättra i karriären och ﬁck snart jobba direkt för Leif Johansson, som då var vitvaruchef.

Övade på integraler i garaget
I större delen av Hans liv har han arbetat med aﬀärer, och kommit allt längre ifrån tekniken. Känner du dig
fortfarande som ingenjör? ”Chalmersringen sitter på ﬁngret, så visst är jag ingenjör på något vis”, berättar Hans.
Samtidigt är det inte lätt att sätta ﬁngret på precis vad
man lärde sig på Chalmers. Så här i efterhand tror han
att den stora nyttan med civilingenjörsutbildningen är att
ha fått en jättebra överblick. ”Jag vet vad jag inte vet men
vet var jag kan ta reda på det om jag skulle behöva.” Hans
berättar hur det kan vara att lösa en integral, om man inte
gjort det på ett tag. ”Jag skulle för några år sedan räkna ut
ytan på någonting i garaget, och hade helt glömt bort hur
man integrerar!” Som den ingenjör han är gav han ändå
inte upp, utan gick och hämtade böckerna. Efter att ha
bläddrat lite kom kunskaperna tillbaks och han lyckades
beräkna den buktiga ytans area.
Sedan ett par år tillbaka är Hans engagerad i Chalmers rådgivande kommitté, som en representant för näringslivet. Att hjälpa till i frågor som fundraising och
proﬁlering tycker Hans har varit spännande. ”Tyvärr så
har jag inte kunnat vara med på så många möten, men
det har varit spännande att lära sig mer om hur en teknisk
högskola fungerar – inte minst i kontakten med myndigheter”, berättar Hans.

Veckopendlade i tre år
När Leif Johansson blev VD, ﬁck Hans ett erbjudande
att bli chef för fabriken i Västervik. Han antog genast utmaningen, och gick hem för att berätta för hustrun Elisabeth och nyfödda dottern att det var dags att ﬂytta. ”Jag
hade inte riktigt förankrat idén om nya jobbet hemma”,
så vi ﬂyttade inte. Istället ﬁck Hans veckopendla mellan
familjen i Stockholm och dammsugarfabriken i Västervik.
Klockan fyra på måndag morgon satt Hans redan i bilen,
och han kom hem vid midnatt på fredag kväll. När Hans
kom till fabriken i Västervik gick den med förlust. Under
Hans ledning vändes utvecklingen och fabriken gick inte
bara med vinst – volymerna fördubblades och de kunde
utveckla nya produkter.
Efter tre år som pendlare ringde Leif Johansson och
erbjöd ett arbete i USA. Efter att ha stämt av hemma så
accepterade Hans och hela familjen, som hade utökats
med en son, och ﬂyttade till Columbus i Ohio. I USA
hade Hans rollen som chef för Operations, dvs tillverkning och R&D för hela Electrolux Nordamerikanska vit- Duvor inget för Hans
varuverksamhet. Bolaget gjorde stora förluster och nästan
Ett par veckor efter vår intervju så fyller Hans femtio
hela ledningsgruppen byttes ut. Inom två år hade det nya år. Det är planerat för stort kalas och en resa med familteamet lyckats vända även den amerikanska verksamhe- jen. Om du ﬁck en riktig racerbil i present, vad skulle du
ten till vinst. Efter tre år i USA erbjöd Michael Treschow, göra då? ”Då skulle jag ut och pressa den på en bana!” Om
som just tagit över som VD för Electrolux, Hans att ta tio år är Hans ändå övertygad om att han inte jobbar som
tag i Electrolux globala dammsugardivision. Det var få racerförare, utan fortsätter att arbeta med aﬀärer. Det är
som trodde att det skulle gå att hejda utvecklingen med svårt att sätta stopp, och att leda företag tycker Hans är
fallande marginaler på grund av det ökande konkurrens- spännande. ”Man kommer knappast att se mig sitta och
trycket från Kina. Men Hans lyckades även denna gång. mata duvor”, säger Hans om framtiden.
Idag är Electrolux dammsugaredivision ett lysande exempel på att Electrolux strategi med ökade satsningar på
produktutveckling och varumärke både fungerar och leSom liten ville jag bli • Racerförare! Formel 1.
vererar resultat.
Föredöme • Hans Wertén, oförvägen person, har lärt mig att se möjligheter. FörGår det alltid lika bra
söka att åstadkomma något, se möjligheter, och genomföra.
Klarar mig inte utan • Familj, vänner, trilobite – dammsugare.
för dig Hans? ”Det är klart
Lägger alltid tid på • Familjen och jakt.
att man inte kan lyckas med
Lägger aldrig tid på • Klistra in gamla kort i album.
allt, men några riktigt stora
Dold talang • Duktig på att bygga Beachbuggies av gamla folkvagnar. Var med i
nitar har jag nog aldrig gått
Teknikens Värld 1973.
på. Det viktigaste är att
Ordspråk • ”Om du tror att du har allt under kontroll kör du troligen för sakta”.
(Mario Andretti)
man har ett netto-plus”, säMilstolpar
i
livet
•
Jobbet
på Västerviksanläggningen. När kunderna ringde och klagade
ger Hans och förklarar sitt
så var man inte så kaxig. Alla vändningar av förlust till vinst.
framgångskoncept.
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Hög spänning i livets alla faser
Mats Leijon kom av en slump att läsa på Chalmers, och har sedan dess gjort stora insatser för högspänningsforskningen. Hans
innovationer har givit ABB en helt ny generation av elkraftprodukter – och nu kommer framtidens energikällor att utnyttjas
eﬀektivt med Mats kluriga konstruktioner.

Från projektilbanor till Chalmers
När Mats Leijon växte upp i Karlskrona och Göteborg fanns inga tankar på att läsa vidare efter gymnasiet.
”Jag visste faktiskt inte var Chalmers låg trots att jag gick
på Hvitfeldska gymnasiet bara några hundra meter därifrån”, berättar Mats. När Mats gjorde lumpen i slutet av
sjuttiotalet trivdes han så bra att han stannade i den militära världen.
Det som ﬁck Mats att söka sig till Chalmers var ett
gäng värnpliktiga chalmerister som han ansvarade för på
kustartilleriet. Mats beräknade projektilbanor på ett nytt
och enklare sätt – och det imponerade på chalmeristerna.
Genom diskussioner kring matematik och projektiler
lockades Mats att läsa vidare och samma höst började
han på elektro på Chalmers.
Ett Chalmers utan snus
Första tentaperioden på hösten 1980 blev en chock.
Betyget underkänt i ﬂera kurser var en väckarklocka för
Mats, som aldrig tidigare behövt anstränga sig i skolan.
”Jag bestämde mig för att sluta snusa och börja plugga
– och det fungerade!” På mindre än tre år hade han både
ingenjörsring och John Ericsson-medalj! Dessutom ﬁck
han en pris snus efter uppehållet under chalmerstiden.
Förmågan att fokusera när det behövs säger sig Mats
ha lärt sig i militären. På Chalmers visade han att det gick
att koncentrera sig på studierna. Nollning och kåraktiviteter verkade kul, men Mats kände att han aldrig skulle
få examen om han engagerade sig i allt. Exjobbet gjorde
han på institutionen för högspänningsteknik, där han
sedan stannade för att doktorera på akustisk mätning av
ställverk. Genom att ”lyssna” på surret kunde man tolka
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ställverkens tillstånd, och åtgärda problem innan de ledde
till haveri.
Bert-Olof värd att minnas
Under tiden som doktorand hade Mats mycket kontakt med ASEA och Vattenfall. När avhandlingen var klar
ﬁck han erbjudande om att börja arbeta för ASEA, sedermera ABB Corporate Research i Västerås. På ABB ﬁck
han träﬀa många intressanta personer som gjort intryck.
”Bert-Olof Svanholm var en fantastisk industrialist! Som
VD för ABB Sverige, SAF och styrelseordförande i Volvo
arbetade han både långsiktigt och med stora industriella
frågor, långt ifrån dagens ﬁnansiella ideal.”
Mats trotsade tumreglerna
På ABB märkte Mats snart att ingenjörerna begränsade sig med trubbiga tumregler. Från Chalmers hade
Mats lärt sig att bara låta fysikens lagar sätta gränser för
vad som var möjligt, och när han såg att generatorerna
på ABB var konstruerade av gammal vana började han
ifrågasätta.
Han började i smyg att skissa på en generator som direkt kunde generera högspänning, så att man kunde få ut
elektriciteten på nätet utan transformator. Ledningen gav
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1958, Karlskrona.
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Sambo och sex barn.
Yrkesofficer; 1983 Doktorand på högspänningsteknik, Chalmers; 1987 ABB Corporate Research;
2000 Professor Uppsala Universitet, företagskluster inom högspänningsteknik.

klartecken till Mats projekt, och under fem år ledde Mats
ett team på 20 personer som konstruerade en helt ny generation av högspänningsteknik. Produkter som Powerformer, Dryformer, Motorformer och Windformer, bygger alla på Mats koncept. De nya generatorerna innebar
en revolution, eftersom de genererade el med färre komponenter och mindre förluster, men att komma med helt
ny teknik är alltid svårt.
Bonus förstör företaget
”Det fanns chefer som inte var intresserade av långsiktiga strategier eller industriella utvecklingssteg – utan
snarare av snabba klipp för att maximera sin bonus.” Han
anser att bonussystem är farligt för företag. När man börjar optimera efter egen vinning och inte för företagets
bästa går det snabbt utför. Mats lösning på problemet
är enkel: ”Gör man ett bra jobb ska man givetvis få en
bra lön. Extra pengar som ’efterskottsbonus’ bör man få
om man anstränger sig för företaget, men i efterskott och
utan att individen kan planera för det.”
När Mats såg att besluten på ABB blev allt mer kortsiktiga, kände han att det var dags att ta med sig sina
idéer och gå vidare, så år 2000 lämnade han företaget för
Uppsala Universitet.

att han hamnar på nya outforskade områden. Det går bra
på universitetet i Uppsala, eftersom professuren i elektricitetslära är större än hela elkrafttekniken på Chalmers.
”Genom att Chalmers har så många professorer inom
närliggande discipliner är det svårt att driva gränsöverskridande projekt.
Hur ser Mats vardag ut om tio år? ”Jag hoppas att alla
företagen här i Uppsala är igång och att vi fortfarande
utbildar doktorander. Samtidigt måste jag ta det lugnare
och inte försumma min familj och mina barn.”
Göteborg är som Amazonas
I ett förråd på Shurgard står akvarier som väntar på
att packas upp. ”Jag har guldmedalj i uppfödning av akvarieﬁskar, och det tjänade jag faktiskt pengar på när jag
gick på Chalmers.” Det mjuka vattnet i Göteborg liknar
enligt Mats det som ﬁnns i Amazonas.
Mats är bekymrad över att ingenjörer inte hörs i samhällsdebatten, inte ens i viktiga frågor som energiförsörjningen. I riksdag och regeringskansli ﬁnns knappt några
ingenjörer, vilket gör att politikerna måste lita på mer eller
mindre sakkunniga medhjälpare med begränsad utbildning och massor av lobbyister. ”Jag träﬀade Kinas energiminister och diskuterade energiförsörjning. Det hade varit svårare med hans svenska kollega, för här baseras med
känsla och inte med fakta. I sådana diskussioner förlorar
alltid en ingenjör, som behöver hålla sig till verkligheten.”
Är då lösningen att ingenjörerna ska ha en bredare
kompetens, och vara bättre på att debattera? ”Absolut
inte! Civilingenjörerna ska vara riktigt duktiga på teknik,
det räcker! Ekonomi, språk och förståelse för miljön kan
man ju lära sig av att titta på teve.”
Dessutom tycker Mats att det är viktigt att förklara ut
vad en civilingenjör är och gör. ”Jag har hört ﬂera människor, även i Chalmers ledning, som säger att naturvetare
och ingenjörer är samma sak! Det stämmer inte riktigt.
En naturvetare kan förvisso konstatera att jorden är på
väg att gå under – men ingenjörens uppgift är ju att hitta
en lösning på problemet!”

Mats vill generera el – och låta bilarna förbruka
Det som lockade var professuren i elektricitetslära.
Mats ﬁck fria händer att forska inom ett väldigt brett
område. Idag har han startat ﬂera företag i Uppsala, som
utvecklar förnyelsebara energikällor som vindkraft, vågkraft och marina strömmar men också helt elektrisk fordonsdrift. Det är lätt att förstå att Mats gillar att tänka
i nya banor. De företag som han har startat i Uppsala
vänder upp och ner på många begrepp när de utvinner
elektricitet. Vanliga generatorer är roterande, men i Mats
vågkraftverk rör de sig upp och ner. ”Vi tittar på kraftgenerering sett från elnätets perspektiv och anpassar
konstruktionen för att enklast möjligt få fart på den avancerade generatorn. Många gör tvärt om och använder
sig av en standardgenerator
med komplicerade tekniska
konstruktioner som ställbara
Som liten ville jag bli • Har aldrig haft någon plan.
Föredöme • Bert-Olof Svanholm, vd ABB Sverige. Långsiktiga människor överlag.
vingar och växellådor.
Jobbar med det mesta för
det mesta
Genom att Mats ofta tänker i nya banor och har åsikter
om det mesta händer det lätt

Klarar mig inte utan
Alternativt liv
Lägger alltid tid på
Lägger aldrig tid på
Dold talang
Då gick det åt skogen
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Snus, hamburgare och Frölunda Indians matcher.
Golfproffs! Blir oftast intresserad för det man gör.
Lösa problem.
Flugfiske.
Guldmärke i akvariefiskodling.
Händer hela tiden. När man jobbar mycket så tappar man ofta någonting annat.
Milstolpar i livet • Försöker hålla igång allt på samma gång.
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Stor framtidstro i Asien
”Det pågår en betydande dynamisk utveckling och förändring i stora delar av Asien. Det ﬁnns en stor framtidsoptimism i Asien bl a när det gäller var i världen
tillväxten kommer att ske. Det betyder med nödvändighet att svensk högre utbildning måste fånga in dessa
omvärldsförändringar” säger Said Irandoust som invandrade till Sverige i slutet av 70-talet. Han är nu rektor vid Asian Institute of Technology, Bangkok, där han
får pröva sina idéer om professionsinriktad utbildning
och forskning i en äkta internationell miljö. Said har varit professor och vice rektor vid Chalmers en längre tid,
därefter rektor vid Högskolan i Borås och nu i Bangkok.
Bakgrund
Said Irandoust föddes 1960 i Täbriz, som ligger i provinsen Azerbajdzjan i den nordvästra delen av Iran och
tillhör alltså en etnisk minoritet. På sin fars sida har han
en akademisk bakgrund då fadern var lärare. Skolan var
en utmaning och Said var inte bland de duktigaste i skolan. Han tog vad som skulle kallas studentexamen efter
12 år i skolan vid 18 års ålder i Täbriz.
Det fanns förväntningar och tradition i familjen på
att han skulle studera. Han kom in på en grundutbildning i kemi i Täbriz där det var hård konkurrens, men
ville gärna studera utomlands. USA var hans första val,
men det var inte så lätt att ﬁnna medel till studierna. Han
letade därför efter ett nytt land och han kände en del studenter från Täbriz som hade studerat i Europa där det
fanns bra utbildning och där man också kunde känna stor
trygghet. Han började titta runt inte bara på kemiteknik
utan också medicin eftersom han ville läsa lite bredare.
Said kunde en del engelska men hittade ingenting
lockande i England och började leta i Sverige. Han
började leta och fann att KTH och Chalmers hade de
bästa kemitekniska utbildningarna. Chalmers blev det
för han tyckte Göteborg var en bättre studentstad. Han
kom alltså till Sverige 1979 som gäststuderande. Någon
svenska kunde han inte, men det lärde han sig på Kursverksamheten. Efter 5 månaders språkstudier där och ett
års Komvuxstudier i naturvetenskap och teknik började
han på Chalmers.
Invandrare på Chalmers
Said ägnade sig bara åt studier. Studierna var väldigt
tuﬀa och det underlättades inte av att det var på ett främ72

mande språk. ”Inte ens matematiken med alla sina symboler går att klara för en som inte behärskar svenska då
djup förståelse, analys, logiskt tänkande och att kunna dra
slutsatser kräver språk.” Och skillnaden mellan vardagssvenskan och det akademiska språket var chockartad stor.
Men examinationen var upplagd så att Said klarade sig
utmärkt med sina räknefärdigheter.
”Inte ens matematiken med alla
sina symboler går att klara för en som inte
behärskar svenska [...]”
Att studera på Chalmers var mycket positivt och
överraskande för honom. ”Det fanns en stark gruppanda
och en mycket god sammanhållning. Studentlivet var bra
och särskilt stödet från kamraterna när man hade en anNamn • Said Irandoust.
Född • Sep 1960, Täbriz, som ligger i provinsen Azerbajdzjan i den nordvästra delen av Iran.
Linje • K, examen 1984.
Bor • Bangkok, Thailand.
Familj • Fru (från Finland) och två barn.
Karriär • 1989 Tekn. dr. (Kemisk reaktionsteknik), Chalmers; Hösten 1990 Gästforskare vid University
of Waterloo, Waterloo, Kanada; 1991 Forskarassistent, Chalmers; 1994 Docent, Chalmers; 1998
Bitr professor, Kemisk reaktionsteknik, Chalmers;
1999 Professor, Kemiteknik, Chalmers; 19992000 Vicerektor Chalmers; 2001-2005 Rektor
vid Högskolan i Borås; 2002-2004 Ledamot i
regeringens Rekryteringsdelegation; 2003-2004
Ordförande i regeringens Matematikdelegation;
2005- Rektor Asian Institute of Technology.

nan bakgrund.” Kontakten med lärarna var 100%-ig bra.
Undervisningen skapade stor nyﬁkenhet hos honom och
ökade intresset för studierna. Said ﬁck jobba hårt. I stort
sett dygnet runt. Han hade nästan ingen ledighet och ﬁck
jobba på somrarna under de tre månaderna för att försörja
sig. I början gick det bra, men sedan blev det kämpigare.
Under studierna hade han skapat goda kontakter med
sina lärare Nils-Herman Schöön, Vasilis Hatziantoniou
och Bengt Andersson vid Institutionen för Kemisk reaktionsteknik. Det blev därför naturligt att göra ex-jobbet
på den institutionen. Han ﬁck ut examen redan i februari
1984.
Efter examen – Chalmers
Arbetsmarknaden såg bra ut för kemitekniker när
han blev färdig civilingenjör, men han valde att stanna på
Chalmers. Said hade från början ingen plan att bli doktor,
men examensarbetet ledde till att Said bestämde sig för
att doktorera. Said disputerade 1989 med en avhandling
om monolitreaktorer – en ny typ av kemisk reaktor, där
verksamheten inom detta område vid institutionen ﬁck
stor uppmärksamhet. Hösten 1990 blev han gästforskare
vid University of Waterloo, Waterloo, Kanada och 1991
ﬁck han sin första anställning som forskarassistent vid
Chalmers. Han blev Chalmers trogen ända till 2001. 1994
antogs han som docent och tillträdde en docenttjänst vid
Institutionen för kemisk reaktionsteknik. 1998 utnämndes han till biträdande professor och 1999 till professor
i Kemiteknik vid Sektionen för Kemi. Strax innan dess,
hade han sökt och blivit erbjuden professurer både i Lund
och på KTH. Under tiden som forskare växte Said som
människa. Forskningen utmanade honom. 1999-2000 var
han vicerektor för grundutbildning vid Chalmers.

var en viktig ingrediens tillsammans med hans bakgrund
och personlighet. Att ha haft en professur vid Chalmers
har också en otrolig tyngd i dessa sammanhang. Även i
Bangkok har Said mötts av många utmaningar, men med
bakgrund i Asien och med svensk utbildning och erfarenhet så klarar han dessa utmaningar. Även här arbetar
han med att utveckla professionskonceptet.
Kemist som vill att alla skall förstå matematik
Ett av hans stora intressen är utbildningsfrågorna
och det var därför han 2003-2004 var ordförande i regeringens Matematikdelegation. Hans viktigaste slutsats
var att han ser lärarna som den absolut största förändringskraften. ”Man måste lägga stor kraft på att hitta
vägar och former för kompetensutveckling av lärarna i
matematik.” Han har också varit medlem i regeringens
Rekryteringsdelegation.
”Man måste lägga stor kraft på att
hitta vägar och former för kompetensutveckling av lärarna i matematik.”
Ingenjören
Said anser att civilingenjörens roll har ändrats över tiden. ”Civilingenjörerna var en gång i tiden ansvariga för
det mesta i företagen. Under 60-70-talet lämnade ingenjörerna över t ex designers- och marknadsföringsrollen
till andra och blev bara tekniker. Men nu svänger pendeln
tillbaka. Det behövs kompletta ingenjörer för att hantera
de stora komplexa system som företagen idag utgör.”
Said kommenterar särskilt den förändring som sker i
omvärlden. ”Det pågår en betydande dynamisk utveckling
och förändring i stora delar av Asien. Det ﬁnns en stor
framtidsoptimism i Asien bl a när det gäller var i världen
tillväxten kommer att ske. Det betyder med nödvändighet att svensk högre utbildning måste fånga in dessa omvärldsförändringar och de krav dessa ställer på nya kunskaper hos våra civilingenjörer. Vi måste också ﬁnna nya
innovativa sätt för våra institutioner och högskolor att
samverka för att möta de nya utmaningarna. Det enskilda

Professionsutbildare i Borås och Bangkok
Said blev rektor vid Högskolan i Borås 2001. Hans
stora utmaning där var utvecklandet av ett nytt professionskoncept vid framtagning av högskolans universitetsansökan. År 2005 blev han rektor för Asian Institute
of Technology i Bangkok
– en unik teknisk högskola i
Som liten ville jag bli • Lärare.
Asien som utbildar studenter
Föredöme • Professor Nils-Herman Schöön som har varit en mentor; stor skicklighet kombinerad med ödmjukhet.
från många delar av Asien
Klarar
mig
inte
utan
•
Relationer, kärlek och umgänge.
och som arbetar med forskAlternativt liv • Nej jag tror inte det. Kanske vissa saker men.
ningsproblem knutna till
Lägger alltid tid på • Relationer.
hela regionen. Jobbet där ﬁck
Får aldrig tid till • Läsa annat än arbetslitteratur.
han genom en headhuntingDold talang • Konstkännare/konstälskare.
Då gick det åt skogen • När jag försökte vara någon annan än den jag är.
process, där hans erfarenhet
Milstolpar i livet • Beslutet att flytta från Täbriz till Sverige, bilda familj, att ta rektorsskasom akademisk ledare både
pet i Borås, att ta rektorsskapet på AIT.
från Chalmers och Borås
ämnesområdet kommer att få mindre vikt.”
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M-ingenjören – en framgångsrik kemidirektör
”Ingenjörsyrket spelar en mycket viktig roll i
näringslivet. Det gäller att kunna tekniken när
man är i ledande befattning i en teknisk verksamhet och inte bara styra efter ekonomiska
nyckeltal”, säger Jan Svärd – civilingenjören
som siktade på att bli tennisproﬀs och som varit mycket runt i världen men blivit hemorten
trogen. Är nu VD för Eka Chemicals. Jan deltar gärna i samhällsdebatten inte minst kring
energifrågorna som berör hans verksamhet så
starkt.
Uppväxt
Jan är uppvuxen i Lerum. I skolan gick det ﬁnt, även
om Jans intresse för idrott snart blev större än intresset för
studier. Via friidrotten blev det så småningom tennis och
han lärde känna många kamrater med samma intresse.
Efter gymnasiet blev det Kustartilleriet där Jan slutade
som värnpliktig fänrik. Han drog till USA för att spela
mer tennis. Men talangen räckte inte till en karriär som
spelare, så Jan satsade som tränare. Efter en tid bestämde
han sig för att återvända till Sverige och studierna.
Hans far hade blivit VVS-ingenjör och egen företagare under vissa uppoﬀ ringar, så högskolestudier för barnen var en självklarhet. Med en storasyster på Chalmers
som förebild, så blev det till slut teknik och Chalmers
även för Jan. Ekonomi hade lockat men fars inﬂytande
och Chalmers goda namn fällde avgörandet. ”Det var
fräckare att gå på Chalmers” minns Jan.
Chalmers
Han var inte säker på vart studierna skulle leda, men
satsade på Maskin. Första året var roligt med nollning
och Chalmers Cortège, vilken ledde till att han missade
en tenta i hållfasthetslära A – den enda tentan han missade, trots att han till en början tog det ganska lugnt med
studierna. I trean kom han i kontakt med Holger Bohlin
som ﬁck honom att intressera sig för industriell organisation och studierna tog fart. När M:s USA-kommitté, som
han var med i, samlade in pengar till studieresan, gick det
så bra att han ﬁck förmånen att välja en bra praktikplats.
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”Förutom viktiga erövrade kunskaper, lärde jag
mig att jobba självständigt, planera tiden och
lösa problem under stor press.”
Studietiden på Chalmers var otroligt nyttig. ”Förutom viktiga erövrade kunskaper, lärde jag mig att jobba
självständigt, planera tiden och lösa problem under stor
press” tycker Jan. Viktiga erfarenheter för arbetslivet och
för allt projektarbete. När kunden eller verksamheten
väntar måste arbetet bli klart, tidsramar måste hållas. Och
på Chalmers var konkurrensen hård liksom i näringslivet.
Chalmersbakgrunden har också skapat stor gemenskap
och underlättat kontakterna även om aﬀärsuppgörelserna
inte påverkats direkt.

Namn
Född
Linje
Bor
Familj

• Jan Svärd.
• 1959 i Lerum en förort till Göteborg.
• M 84.
• Lerum.
• Hustru Birgitta som Jan träffade redan på gymnasiet och två söner 17 och 19 år.
Karriär • 1984 Berol Kemi i Stenungsund; 1991 chef för
Division Färg och Byggnadsadditiv i Berol Nobel;
1995 VD för affärsområde Akzo Nobel Surface
Chemistry där f d Berol Nobel ingick efter sammanslagningen mellan Nobel Industrier och det
holländska bolaget Akzo; 2000 VD Eka Chemicals, affärsenheten för massa- och papperskemikalier inom Akzo Nobel; Samordningsansvaret
för Akzo Nobel-verksamheten i Sverige; Ordförande i SKGS, Skogen och Kemin, Gruvorna och
Stålet, ett samarbetsorgan för energifrågor för
basindustrin i Sverige.

efter ekonomiska nyckeltal” säger Jan. Det kanske har
M-ingenjören – en framgångsrik kemidirektör
Ex-jobbet gjorde Jan för ett dotterbolag till Berol blivit för mycket av det, men det går i vågor. Ibland har
Kemi, ett litet tillväxtföretag som arbetade med verk- det varit alltför stor fokus på teknik, ibland på ﬁnansiella
stadskemikalier. Det blev klart i februari 1984 och hade data, man måste försöka hålla en balans. De moderna ITmedfört att han kommit väl in i verksamheten. Arbets- systemen är bra. De matar oss snabbt med mycket data,
marknaden var stark, det fanns många goda möjligheter men man måste kunna se igenom dessa. Det gäller för
för M:are när Jan blev klar. I linjenämnden för M satt ingenjörerna att förstå de ﬁnansiella krav som ställs på föRalph Edebo, VD i Berol Kemi i Stenungsund. Det kan- retaget och intressera sig även för ekonomin. Men det är
ske bidrog till att Jan valde Berol Kemi och ﬁck jobb i viktigare med en attitydförändring hos teknikerna än att
dotterbolaget, där han gjort sitt ex-jobb. Jan började som alla skall ha massor av detaljkunskaper i ekonomi. ”Fast
säljare och reste runt mycket i Sverige. Han tyckte han man måste veta vad ’täckningsbidrag’ är och inte fråga
hade ﬂyt i arbetet och verksamheten gick bra. Det dröjde från vilken myndighet man får det, vilket en ingenjör i
inte länge innan han blev VD för tillväxtbolaget. Berol Småland gjorde när jag var på besök” säger han. Tekniker
skulle dock renodla och verksamheten såldes. Jan blev med spetskunnande är nödvändigt för utvecklingen för
då chef för Berols alla säljbolag i Norden. 1991 gick han att skapa nya produkter och konkurrenskraft i industrin.
Den stora förändringen för industrin och för civilinvidare och blev chef för divisionen Färg och Byggnadsadditiv i Berol Nobel. Det gick bra och man hade stora genjörerna idag är globaliseringen. I Asien sker den stora
exportökningar i hela världen. I Asien byggde man upp tillväxten i världen och på helt nya villkor. Vi måste lära
en helt ny marknad, vilket var mycket spännande och gav oss att möta konkurrensen därifrån och även att komma
nya värdefulla erfarenheter. Många fördomar om Kina in på dessa stora marknader. Förutom att kunna vår egen
teknik och verksamhet väl, så måste vi åka dit, se och lära
kom på skam.
1994 köptes Nobel Industrier, som Berol tillhörde se- oss hur det fungerar där. När man ordnar resor från asiadan några år, av den holländska koncernen Akzo. Ytke- tiska företag till väst är intresset stort. Här däremot är inmin i den nybildade koncernen samlades i aﬀärsenheten tresset inte lika stort för att studera det nya. ”Vi tror gärna
Akzo Nobel Surface Chemistry, för vilken Jan utnämn- att vi kan och inget har att lära ’där borta’, vilket är ett
des till VD 1995. Han var då yngste VD bland Akzo No- stort misstag” menar Jan.
På tal om den framtida civilingenjören framhålbels alla bolag. Efter fem år med mycket omstruktureringsarbete var det dags för nytt jobb. Jan ﬁck ta hand om ler Jan Svärd två saker. Vi måste upprätthålla vår höga
Eka Chemicals, den aﬀärsenhet inom Akzo Nobel som nivå och lära ut goda kunskaper i teknik. Det andra är
främst står för kemikalier till massa- och pappersindu- att den nya civilingenjören bör få goda kunskaper om de
strin världen över. ”Det aktuella är alltid det mest intres- nya marknaderna, företrädesvis genom att vara där. Han
santa, men skulle jag lyfta fram någon period som speci- tycker att idén med minicampus i Asien under studietiellt rolig blev det nog åren 1991-95 i Berol Nobel” säger den är mycket bra. Teknologerna skulle få lära sig ett helt
Jan. Då ﬁck han både fördjupa verksamheten och bygga annat tänkande. De skulle kunna utnyttja och sprida sina
upp aﬀärerna i Asien. Det var en överblickbar verksamhet erfarenheter på olika sätt i studierna det sista året.
där beslut snabbt gav resultat. I en stor global organisation tar det längre tid. Eka Chemicals är ett av Sveriges
mest energiintensiva företag. Jan uttalar sig gärna och
Som liten ville jag bli • Tennisproffs som Jan Lundqvist.
tycker det är viktigt att induFöredöme • Min far.
striföreträdare engagerar sig i
Klarar mig inte utan • Min familj, elektronisk kalender, telefon.
samhällsfrågorna.
Alternativt liv • Idrottsledare – tennistränare.
Ingenjörsyrket
”Ingenjörsyrket spelar en
mycket viktig roll i näringslivet. Det gäller att kunna
tekniken när man är i ledande
befattning i en teknisk verksamhet och inte bara styra

Lägger alltid tid på
Får aldrig tid till
Dold talang
Då gick det åt skogen

•
•
•
•

Familjen, så fort den behöver.
Spela golf mer än en gång om året.
Matlagning vid festliga tillfällen.
När han som ny chef och skulle tacka en trotjänare och inte kom ihåg
namnet, han blev förlåten men skäms fortfarande. När ett sålt korrosionsskyddsmedel gjorde stålet rödbrunt, av skilda orsaker, m.m.
Milstolpar i livet • När han bestämde sig för att inte fortsätta spela tennis i USA utan åkte
hem till blivande fru och Chalmers. Valde studieinriktning i 3:e årskursen.
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Bilsäker Chalmerist
”Arbetet med säkerhetsfrågor är mycket spännande för de
kommer in tidigt i utvecklingen av en ny bil” säger Ingrid
Skogsmo som har arbetat med säkerhetsfrågor i bilar i stort sett
sedan examen på Chalmers. Fokus har legat på hur tekniska
system kan utformas för att förebygga olyckor eller uppkomsten
av skador. Som intressanta tillhörande områden kan nämnas biomekanik, människans skademekanismer vid traﬁkolyckor samt hur
provmetoder och mätmetoder kan simulera verkligheten. Hon har
haft ﬂera ledande befattningar inom säkerhetsområdet på Volvo
Cars och en tid också på Ford. Hon är nu chef för Volvo Cars
Safety Center i Göteborg.
Uppväxt
Ingrid växte upp i Mölndal. Mor kontorsarbetade
och far var sjukhusfotograf på Sahlgrenska. ”De peppade
oss att göra så gott vi kunde i alla lägen.” Hon hade vitt
spridda idéer om vad hon skulle bli, men visste att hon
måste läsa. ”Jobben fanns om man hade akademisk utbildning.” Ingrid vägde mellan medicin i Göteborg och
teknisk fysik vid Chalmers, men efter att ha gjort ﬂera
försök att komma in på medicin bestämde hon sig för
Chalmers. Det var miljön och framtidsutsikterna som
lockade. ”Chalmers verkade dessutom så roligt med
Cortègen och Gasquer!”
Studierna på Chalmers
Till att börja med var det en chock att inte förstå vad
som stod i böcker eller föredrogs på föreläsningar, men
miljön var oerhört hjälpsam. Omkring 100 kursare varav 10-12 som man kände väl. Naturligtvis många trevliga män – och kvinnor! ”Det var väldigt kämpigt men
jag lärde mig att bita ihop och klara av det hela.” Sitt
examensarbete gjorde hon på tyska på MAN. Bland dem
som undervisade minns hon särskilt Lena Torell och
Halina Rubinstein. Utöver studierna var Ingrid 2:a sopran
i Kammarkören och satt också i studienämnden. ”Hann
inte med mycket då jag gick ﬂitigt på föreläsningar och
pluggade massvis… och roade mig…”
Ingrid har haft väldig nytta av sina studier – framför
allt metodiken att angripa främmande saker utan givna
svar. Under Chalmersstudierna ﬁck man lära sig ett tankesätt som man har stor nytta av i arbetet. Inriktningen
mot problemlösning har också varit mycket väsentlig.
Dessutom krävdes ett visst mått av envishet på Chalmers
– och det gäller också i arbetslivet.
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Säkerhet har stått i centrum
När Ingrid tog examen hade hon många öppningar,
men valde Volvo Personvagnar eftersom de hade ett spännande traineeprogram som innehöll en del utlandsvistelse.
För hennes del var det Australien. Hennes karriär inom
säkerhetsområdet började med arbetet som provingenjör
1987 som avsåg inre säkerhet, särskilt sidokrockar, för att
sedan bli biomekanikspecialist – ett jobb som hon tyckte
var fantastiskt utmanande och roligt. Hon var också ett
halvt år i New Jersey och har sedan haft ﬂera chefsbefattningar med inriktning på säkerhetsfrågor vid Volvo
Cars. På grund av sin kompetens utsåg Volvo Cars Ingrid Skogsmo att åka över till USA och lära känna de nya
ägarna genom operativt, ”riktigt” arbete istället för ”bara”
genom korta resor till Ford. Hon arbetade 2000-2002 på
Namn
Född
Linje
Bor
Familj

•
•
•
•
•

Ingrid Skogsmo, född Planath.
1961, Mölndal.
F, 1985.
Mölndal.
Make Jan Skogsmo (F 82, SYF c/o IVF) och två
barn.
Karriär • 1985-1986 Volvo Personvagnar traineeprogram;
1987-1988 Volvo Personvagnar provingenjör;
1989-1991 Volvo Personvagnar biomekanikspecialist; 1991-1996 Volvo Personvagnar
bilsäkerhetscentrum, chef för grundläggande
teknikutveckling och strategi; 1996-1997 Volvo
Cars New Jersey resident engineer, bilsäkerhet;
1997-2000 Volvo Cars Safety Center – Chef för
strategier och krav m.a.p. bilsäkerhet; 2000-2002
Ford Motor Company, Dearborn, chef för global
miljö- och säkerhetsplanering, därefter chef
säkerhetsstrategi och -kommunikation på koncernnivå; 2003-Chef för Volvo Cars Safety Center
i Göteborg.

Ford Motor Company, Dearborn som chef på global och
strategisk nivå med säkerhetsfrågor. Sedan 2003 är Ingrid
Skogsmo chef för Volvo Cars Safety Center i Göteborg.
”Det allra viktigaste är att få arbeta med
människor och att tillsammans med dessa
vara med att påverka utveckling av
säkerheten på Volvobilarna.”
Fokus har legat på hur tekniska system kan utformas
för att förebygga olyckor eller uppkomsten av skador. Ingrid kom med mycket tidigt i arbetet kring whiplashskador.
Ett särskilt intressant arbete gäller hur man skall skydda
barn. Arbetet med säkerhetsfrågor är mycket spännande
för att de kommer in tidigt i utvecklingen av en ny bil.
Men ledarskapet är också givande. Det ﬁnns naturligtvis
många faktorer som styr när man tar på sig ett ledarskap,
som prestige och lön, men hon menar att ”det allra viktigaste är att få arbeta med människor och att tillsammans
med dessa vara med att påverka utveckling av säkerheten
på Volvobilarna”. För sina insatser har Ingrid fått ﬂera utmärkelser bl.a. Gustaf Dalén-medaljen 2006.

Ingenjören
Idag ﬁnns så många olika yrkesroller – och media är
en viktig förmedlare av statusuppfattningar. Ingrid upplever att ingenjörsyrket inte har någon särskilt hög status i
media. Visserligen talas det mycket om IT, men sällan om
ingenjörerna bakom. Vetenskapliga och ingenjörsmässiga framgångar uppmärksammas i betydligt mindre grad
än idrottsliga händelser eller Melodifestivaler. ”Idrottsstjärnor och musiker lyfts fram till stjärnstatus och det
är OK att tjäna pengar på bra prestationer på sport och
sång. Ser fram emot när någon skicklig ledare i näringslivet omnämns på samma positiva sätt i media!” Ingrid
kunde inte bedöma om det skett någon större förändring
när det gäller ingenjörer på ledande befattningar. ”Det är
dock väldigt många med ekonomisk bakgrund som leder
företagen. Fokus på ekonomin har ökat successivt” menar
Ingrid som också anser att ingenjörer i samhällsdebatten
ser man inte mycket av.
Samspelet mellan företag, universitet och högskolor är viktigt och det ﬁnns ett stort intresse på Volvo för
detta. Men samverkan ställer krav och Ingrid tycker att
kopplingarna kan bli ytterligare bättre. Det är inte minst
viktigt för akademin att ha kontakter med näringslivet
för att dra till sig bra studenter. ”Det behövs civilingenjörer med både bredd och djup.” Civilingenjören skall dock
inte kunna allt. Men det är klart att det idag är bra om
civilingenjörerna har ett hum om ekonomi och juridik.
Kanske ännu viktigare är att ha kunskaper om personalhantering och social kompetens. Fortbildning är viktigt.
Det ﬁnns en tendens att skapa nya utbildningar med
olika namn vid de högskolor som arbetar med teknisk utbildning. ”Det är viktigt att skapa utbildningar anpassade
till studenternas önskemål för att kunna rekrytera. Men
det måste samtidigt ﬁnnas ordentliga varudeklarationer
så att företagen kan trimma sina behov och så att studenterna ges rätt förväntningar. De gamla utbildningarna vet
näringslivet vad de står för.”

Kvinna i arbetslivet
Många av männen som arbetar med teknik är teknikfreakar och det har aldrig Ingrid Skogsmo varit, vilket
ibland har skiljt ut henne. Som kvinna i dessa sammanhang har hon ibland känt sig ensam, men normalt möts
hon med respekt. Ibland bryr sig inte omgivningen om
att man är kvinna. Hon har märkt förändringarna över
tiden. Dels beror det på att Volvo har satsat en hel del på
kvinnlig ledarutveckling, men ju ﬂer unga män som kommer ut i näringslivet ju mindre blir skillnaderna. En del av
de äldre männen har ofta haft en mycket större ”backup”
i hemmen. Dessutom har ﬂera personer i management
döttrar som är i eller på väg in i karriären, vilket ökar förståelsen och insikten.
Det som har påverkat Ingrid mest är mammarollen.
Hur mycket man än delar på att vara förälder, så menar
hon att hon själv har väldigt
svårt att frigöra sig själv från
Som liten ville jag bli • Skolfröken, slöjdlärare, musiklärare.
rollen som mamma. Hon tror
Föredöme • En kompis som har koll på läget.
Klarar mig inte utan • Familj, ledig tid och social samvaro, kalendern på jobbet.
inte att männen känner på
Alternativt liv • Skulle gärna vilja testa ett helt annat yrke t.ex. att vara journalist.
samma sätt – det blir därför
Lägger alltid tid på • Trevlig fredagskväll.
ofta mamman som bär huFår aldrig tid till • Städa lådor och skåp hemma samt att redigera videofilmer.
vudansvaret för denna del av
Dold talang • Skriva upp och ner.
hemmet. Hon känner därför
Då gick det åt skogen • Bokstavligt talat - vid orienteringstävlingar i yngre tonåren, hamnade
alltid i något slaskigt träsk och därmed bland de sista.
att hon inte alltid kan ge allt
Milstolpar
i
livet
•
Att börja på Chalmers – tuffa tag, första jobbet, första barnet, andra
på jobbet, som hon skulle
barnet.
behöva.
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Visionär som leder rätt framåt
”Jag är en person som vill stå på barrikaderna”, säger Thomas
Erséus. Efter en språngmarsch från examen till första chefsjobbet har han hunnit vara VD för Caran och leda teknikkonsultföretaget J&W genom fusionen med brittiska WSP innan
han hösten 2006 tog över VD-posten på fastighetsföretaget
Kungsleden AB. Ständigt sökande efter nya utmaningar och
att komma framåt. Han talar gärna om ledarskap. Och för just
sitt ledarskap har han bland annat tilldelats utmärkelsen Framgångsrik ledare i byggsektorn.

Tredjefiol inget för Thomas Erséus
I september 2006 tillträdde Thomas Erséus som ny
VD för fastighetsbolaget Kungsleden AB. I sin hand ﬁck
han en fastighetsportfölj värderad till över 23 miljarder
kronor samt utmaningen att leda ett börsföretag. En utmaning värd namnet, och ingenting för vem som helst.
Men Thomas Erséus har varit med förr. Som VD för
dåvarande Jacobsson & Widmark ( J&W) var det Erséus
som, efter fusionen med den i London börsnoterade teknikkonsultjätten WSP 2001, kom att leda integrationen
företagen emellan. Fem år senare var de målsättningar
som sattes i ingångsskedet uppfyllda och integrationen
genomförd. WSP var i mycket gott skick, efter ﬂera år av
lönsam tillväxt. Erséus var VD för WSP Europe, styrelseordförande i WSP Sverige och ledamot i styrelsen för
WSP Group. Bland annat.
Samtidigt var det moderbolagets VD respektive
ekonomidirektör som oftast mötte investerarna. Erséus
kände sig, hur det nu än är möjligt, ”paciﬁcerad” av att
spela denna tredjeﬁol och menar att han hade uppdämd
energi och ”är en person som vill stå på barrikaderna”.
Trots att det alltså inte är vilken tredjeﬁol som helst vi
talar om.
När vi träﬀas i hemmet på Saltholmen i Göteborg är
resan på Kungsleden bara drygt en vecka gammal. Erséus
menar att han nu har som ambition att ”resa mindre och
jobba mer”. Efter fem år i globala WSP ser han Sverige
som bas med möjlighet till internationella utﬂykter.
VD vid tjugosex
Thomas Erséus föddes 1963 i Borås, men familjen
ﬂyttade tidigt till Mölndal utanför Göteborg. Båda föräldrarna drev eget företag vid sidan av och Thomas tog
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intryck av småföretagandet och entreprenörskapet. Som
yngst av fyra syskon, som han snabbt ville komma ikapp,
var det spikskor och högsta växel ur startblocken.
En av bröderna läste arkitektur på Chalmers. Detta
lockade även Thomas, men han säger sig inte ha haft betygen ”så det ﬁck bli Väg- och Vatten istället”.
”Man får ett certifikat på att man kan något.”
Att Erséus tidigt varit målinriktad och snabbt strävat framåt och uppåt går inte att ta miste på. Något som
även speglar tiden på Chalmers. Gjorde entré på skolan
hösten 1982 och stod åter vid ytterdörren vintern -86. En
styvnackad tenta i matematisk statistik knuﬀade emellertid fram examen till januari 1987. Men då hade han även
hunnit göra lumpen under tiden. Och börjat jobba.
Studierna på Chalmers var aningen för mycket betong för Erséus smak. Istället framhåller han kurser som
projektplanering och industriell ekonomi. Men det mest
väsentliga, som Erséus uttrycker det, är att utbildningen
”ger en legitimitet” och att ”man får ett certiﬁkat på att

Namn
Född
Linje
Bor
Familj
Karriär

•
•
•
•
•
•

Thomas Erseus
1963, Borås.
VoV, examen januari 1987.
Saltholmen, Göteborg.
Fru och fem barn.
1986-90 Caran Utbildning AB; 1990-93 vvd
Caran AB; 1994-95 vd Caran Engineering, vvd
Caran AB; 1996 COO Caran AB; 1997-98 vd och
koncernchef Caran AB; 1998-01 vd Jacobson
& Widmark; 2001-06 Executive Director WSP
Group Plc, ordförande WSP Sverige.

man kan något”. Detta ger en viktig trygghet genom
arbetslivet.
Började arbeta med utbildningsfrågor på relativt nystartade Caran sommaren 1986, och så vips var han VD
för Caran Utbildning AB. 26 år gammal! Efter en management-by-out i januari 1990 blev Erséus vice-VD och
när Caran fem år senare introducerades på Stockholmsbörsen dröjde det inte länge förrän han 1997 tog över
som VD och koncernchef.

utbildning under Chalmers-tiden. Samtidigt är ledarskap mer en fråga om personlighet än utbildning. Erséus
menar att man som ledare måste vilja se människor utvecklas, lyssna med båda öronen samt praktisera devisen;
berömma i plenum, kritisera i enrum. Om att som ledare
fatta beslut menar han att ”de ﬂesta viktiga beslut grundar sig inte på fakta utan på känsla”. Personligen är han
tillfreds med att ha tagit många beslut på känslomässiga
grunder, att ha vågat lita på sin magkänsla.

Från knappt dukat till dignande bord
Men så var det detta att ständigt vilja framåt, mot nya
utmaningar.
När teknikkonsultföretaget J&W hörde av sig hösten
1998 hade de gått rejält back året innan och bytt styrelse.
Erséus beskriver det som att komma till ”motsatsen till
ett dukat bord”, även om många åtgärder hade påbörjats.
Botemedlet för J&W stavades projekteﬀektivitet, omorganisation och att skapa framåtanda. Med lönsamheten
under kontroll sattes fokus på tillväxt. Efter uppköp av det
börsnoterade bolaget Kjessler & Mannerstråle blev man
ledande på den svenska marknaden. Men Erséus horisont stannade inte vid Sveriges gränser. I november 2000
inleddes samtal med brittiska WSP. Och det var kärlek
vid första ögonkastet: ”vi talade i princip om samma företag, fast med olika power point-presentationer”, menar
Erséus. Ett halvår senare var fusionen till globala WSP
Group ett faktum.
Den fusion som Erséus med framgång ledde. Och
just ledarskap är något han gärna talar om, praktiserar
och utvecklar. Något som har uppmärksammats på ﬂera
fronter. Redan.

”De flesta viktiga beslut grundar sig inte på
fakta utan på känsla.”
Thomas Erséus sammanfattar sin syn på ledarskap i
fem punkter: 1) Våga ifrågasätta beﬁntliga processer, 2)
Delegera handlingskraft, 3) Förankra gemensam vision,
4) Vara förebild och 5) Väcka entusiasm.
Om ingenjörsrollen
Vad gäller ingenjörens utmärkande drag framhåller
Thomas Erséus förmågan att kunna deﬁniera sitt problem,
det analytiska angreppssättet och att kunna presentera
lösningar. Samtidigt anser Erséus att framtidens ingenjörer mer än tidigare måste behärska att se saker och ting i
sitt sammanhang, det vill säga hur saker såsom målgrupper, ekonomi, produktivitet, teknologi, marknadskännedom och ledarskap hänger ihop. Marknadsutvecklingen
går mot mer komplexa köpare av varor och tjänster och ”i
denna värld ska ingenjören leverera”.
Erséus tror att utbildningen kommer att utvecklas
mot mer allmännyttiga kurser i grundutbudet och sedan
fördjupning mot slutet. Ett resonemang som ligger nära
Bologna-modellen. Samtidigt hinner man inte bli specialist på 4,5 år, utan ingenjörsutbildningen kommer att bli
mera lik läkarutbildningen.
Ingenjörsyrkets status har urvattnats i takt med en
större ﬂora av utbildningar och att kanterna mellan olika
yrken suddats ut över lag. Detta innebär att ingenjören
måste bli bättre på att marknadsföra sitt värde och prissätta efter ingenjörskunskapens värde. För ”ser man på
ersättningsnivåerna är det lågstatus”, avslutar Thomas
Erséus.

Utmärkt ledarskap
1998 utsåg Juniorhandelskammaren Thomas Erséus
till ”Framtidens ledare” och 2004 erhöll han utmärkelsen
”Framgångsrik ledare i byggsektorn” av Centrum för Management inom byggsektorn.
Ur motiveringen till den senare utmärkelsen står att
läsa att ”Thomas Erséus är en starkt visionär ledare” som
med sitt ”humanistiska ledarskap visat djupt förtroende
för sina medarbetare och deras kompetens”.
Själv talar han mycket om
värdegrund och hur han såg
Som liten ville jag bli • Snickare.
sin roll inom WSP som ”mer
Föredöme • Människor som brinner för det de gör.
och mer av en kulturarbeBonustalang • Spelar piano, gitarr, trummor och bas.
tare”, som reser runt och spriKlarar mig inte utan • Min familj, musik, mat.
Lägger alltid tid på • Familjen.
der värderingar i företaget.
Filosofi
sk fundering • Många ser saker som de är och frågar varför. Andra drömmer om det
Han påtalar att han gärna
som inte finns och frågar varför inte.
hade sett mer av ledarskaps-
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Morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning – pilar in i
framtiden
Denna bok skall som vi nämnde i förordet också försöka blicka in i framtiden. Det har känts
naturligt inte minst med tanke på att ingenjörsyrket i sig självt alltid varit framtidsinriktat – ingenjörens arbete har varit och är inriktat på att förnya och förbättra samt att utveckla produkter,
tjänster och system som kommer att ha påverkan på framtiden i ett kortare eller längre perspektiv.
En reﬂexion i sammanhanget är att det knappast kan vara en slump att skolan anammat William
Chalmers valspråk Avancez som betyder ”gå” och ”framåt” – ingenjören strävar att gå framåt och
själv aktivt bidra till att skapa framtiden.

Innan vi fortsätter med att diskutera framtidens ingenjörer skall vi först kortfattat beröra människans inneboende önskan att blicka in i framtiden. Historien bjuder
på upprepade försök till förutsägelser av olika slag, såväl
hotbilder som visioner om en bättre framtid – utopier. De
mer organiserade framtidsstudierna växte fram efter det
andra världskriget – främst i militärindustriella kretsar
i USA. Därifrån spreds olika metoder för prognosverksamhet till den civila sektorn samt till andra länder. Inom
den växande yrkesgrupp som kom att arbeta med framtidsstudier fanns bl.a. många ingenjörer. Mot slutet av
1960-talet hade studier av framtiden etablerat sig som en
egen forskningsdisciplin med vetenskapliga ambitioner.
Det ﬁnns ﬂera exempel på framgångsrika framtidsstudier från denna tid. Dock skulle det komma bakslag. En
kris som ytterst få lyckades att förutse var oljekrisen efter
kriget mellan arabstaterna och Israel 1973. Detta liksom
andra ”misslyckade” prognoser undergrävde tilltron till
framtidsstudier på många håll.
Teknikområdet ﬁnns inte oväntat bland de många
områden som varit föremål för framtidsstudier. Internationellt kan vi notera ett förnyat intresse för studier av
framtidens teknik under 1990-talet och 2000-talet. I
Sverige har inte minst Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), med en tradition av framtidsarbete som går
tillbaka till 1960-talet, varit drivande i senare tiders framtidsarbete. Ett exempel är det nationella projektet Teknisk Framsyn som genomfördes tillsammans med statliga
myndigheter m.ﬂ. och som syftat till att utgöra underlag för utformning av svensk forskningspolitik inom en
rad områden. Ett annat framtidsinriktat IVA-projekt är
Morgondagens Ingenjör. I dessa och andra initiativ har
utgångspunkten inte varit att förutspå hur framtiden
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skall bli utan snarare att med avstamp i styrkor och svagheter i dagens svenska samhälle ge en bild av önskvärda
framtider. Detta i sin tur för att i nuet kunna genomföra
oﬀentliga och privata satsningar inom utbildning, forskning och industri för att aktivt bidra till att forma denna
framtid.
Med inspiration hämtad bl.a. från IVA:s Morgondagens ingenjör samt med ambitionen att lyfta upp viktiga
framtidsfrågor snarare än att försöka förutspå ingenjörsyrkets framtid anordnade Chalmersska Ingenjörsföreningen den 13 december 2006 ett framtidsseminarium på
Chalmers. Inbjudna var ett antal visionära talare och övriga deltagare. Totalt deltog ett 40-tal personer, de ﬂesta
själva ingenjörer/teknologer eller verksamma med ingenjörsrelaterade frågor. Många närvarande har själva möjlighet att driva framtidsinriktade frågor inom sina respektive företag, organisationer etc. Förhoppningen med
seminariet var att kunna öka medvetenheten om att vi
alla aktivt kan bidra till att skapa framtiden. Härmed blir
det också av värde att tillsammans kunna diskutera önskvärda framtidsbilder som är värda att sträva mot. Dessa
alternativa framtidsbilder och funderingar om hur man
når dit har vi valt att se som ”pilar in i framtiden” med
vilka vi pekar ut olika områden som vi tycker är viktiga
utan att ge precisa bedömningar.
I det följande har vi valt att sammanfatta diskussionerna under några övergripande teman. Inom dessa ryms
en rad viktiga framtidsfrågor. Kompletterande material
med koppling till diskussionerna har också arbetats in i
texten.

Ingenjörens uppgifter i framtiden
Frågan om ingenjörens uppgifter i framtiden inbegriper en rad frågeställningar. Seminariets inledningstalare
Göran Carstedt, ekonomie doktor och tidigare verksam
på ledande befattningar inom Volvo och IKEA, betonade
vikten av att lyfta blicken och våga ställa de stora frågorna: ”Vilka är vår tids överlevnadsfrågor?” Enligt hans
egen uppfattning är det framförallt två frågor som nu är
att betrakta som vår tids stora frågor och som överskuggar allt annat: energi och klimat. Produktionen av växthusgaser och jordens uppvärmning är inte ett avlägset
framtida hot utan en skrämmande realitet redan idag. Vi
måste börja agera kraftfullt med detsamma. Carstedt gav
exempel på hur företag, organisationer och politiska institutioner nu i snabbt tempo omprövar tidigare avvaktande eller förnekande positioner och nu börjar agera
kraftfullt med ambitiösa mål och planer. Carstedt betonade att storföretag sitter på enorma resurser och kommer därför när man sätter upp konkreta målsättningar i
sina initiativ att kunna nå stora eﬀekter.

Göran Carstedt beskriver med stort engagemang vikten av
ett cirkulärt systemtänkande.

Centralt för utvecklingen framöver är naturligtvis enligt Carstedt hur länder som USA, Kina och Indien väljer
att agera. Tidigare har Kina sett dessa frågor som framförallt västvärldens problem, men sedan två år tycker han
sig se en omsvängning i attityd. I vissa delar av Kina är
det alltför tydligt att miljön är på gränsen för vad människor kan leva i och man börjar inse att Kina inte kan bygga
sin framtid på en västerländsk icke hållbar ekonomisk
industriell modell. Slutsatsen är enligt Carstedt att såväl
västvärlden som Asiens industrialiserade länder måste
lämna det linjära ”take-make-waists” byggandet och istället bygga cirkulära system såsom alla livsprocesser i naturen. Vi måste ta utgångspunkt i att leva i harmoni med
naturen, inte försöka erövra den.
På frågan var ingenjörerna kommer in i bilden och
vilket ansvar de har för att åstadkomma nödvändiga förändringar svarade Carstedt att civilingenjörer har ett ”gigantiskt ansvar” – ”det är de som skall göra jobbet!”. För
att kunna axla detta ansvar måste ingenjörer liksom de
som anordnar ingenjörsutbildningarna, först av allt kunna
lyfta blicken till en högre systemnivå – att i sin dagliga
gärning utgå från långsiktigt hållbara principer och sedan
se vilka krav detta ställer på insatser i nuet. Detta kräver
helhetssyn. Det är också avgörande hur man väljer att se
på framtiden. Carstedt menade att det ﬁnns två sätt att
förhålla sig till framtiden: det ena är att man ser framtiden som förutbestämd och opåverkbar. Man förhåller
sig relativt passiv och ställer frågor såsom ”hur kommer
framtiden att bli?”
Det andra förhållningssättet är att betrakta framtiden
som något som vi människor själva aktivt är med och skapar. Givetvis är det inte i alla lägen enkelt för enskilda individer att påverka t.ex. storskaliga tekniska system men
tillsammans kan man göra skillnad. Den relevanta fråga
för den som tror att vi kan forma framtiden blir då: ”Vilken framtid vill vi skapa?” Och det är just denna fråga
som måste vara utgångspunkten för allt framgångsrikt ledarskap – ”vad är vår tids utmaningar?” och ”vilken framtid vill vi skapa?” Ingenjörer har ofta ledande positioner
och det ligger i ingenjörsyrkets natur att skapa framtiden.
Just därför är det så viktigt att ingenjörer ser framtiden
som något som går att forma och med helhetssyn identiﬁerar goda målbilder.
Delvis kopplat till globala överlevnadsfrågor är frågor om internationalisering och svenska civilingenjörer
i världen. Seminariet identiﬁerade detta som ett viktigt
tema med påverkan på framtidens ingenjörsroll. Jörgen
Sjöberg på Chalmers adresserade frågan om vilken roll
svenska ingenjörer kan tänkas få internationellt. Inledningsvis presenterade han statistik över examinationen
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av ingenjörer i världen. Antalet utexaminerade ingenjörer uppgår årligen till: 600 000 i Kina, 250 000 i Indien,
350 000 i EU (25 länder sammantagna; varav 75 000 i
Frankrike), 200 000 i USA och lika många i Japan. Detta
kan jämföras med Sverige där ca 8 000 utexamineras
varje år. Med detta konstaterade ställde Sjöberg frågan
om svenska ingenjörers roll internationellt – ”Vem skulle
sakna oss om vi inte var där?”
En spontan och oroande tanke som dyker upp inför
denna fråga är att svaret kanske är att ingen skulle sakna
oss!? Sjöberg menade dock att de svenska ingenjörerna
givetvis har viktiga roller att spela internationellt. Detta
gäller inte minst inom svenska företag som ofta är verksamma på internationella marknader liksom utländska
företag i Sverige. Ett annat sammanhang där svenska
ingenjörer spelar en viktig roll internationellt är i rollen
som forskare – vetenskapen utövas i en internationell
kontext och svenskar bidrar till kunskapsproduktionen
vare sig de är verksamma vid svenska eller utländska
forskningsmiljöer.
Överlag tyckte Sjöberg sig se att även om ingenjörernas arbetsmarknad är global så har svenska ingenjörer en
förhållandevis låg rörlighet, något som också gäller inom
landet – det är inte ovanligt att man blir kvar i närområdet där man utbildade sig. Möjligen håller denna situation på att förändras genom invandringen till Sverige. Tidigare var ingenjörskåren ganska homogent sammansatt
av etniska svenskar (och då framförallt män) men nu ökar
antalet invandrare med utländsk ingenjörsutbildning,

nya svenskar som utbildats i Sverige samt med ingenjörer som utbildats i Sverige men saknar fast anknytning
till Sverige. Detta leder sannolikt till ökad internationell
närvaro, något som i förlängningen kan vara viktigt för
svenskt näringsliv.
Marianne Dicander Alexandersson, numera vid Apoteket AB, lyfte i sitt anförande frågan om vi kan förvänta
att det blir kraftiga förändringar inom de områden ingenjörer kommer att arbeta. Inför seminariet hade hon
genomfört en intervjuundersökning bland ett 20-tal företag och organisationer och ställt frågor om vad man
tror ingenjörer kommer att arbeta med i framtiden och
vilka behov av kompetens hos ingenjörer som man har i
den egna verksamheten.
Med avstamp i situationen idag kunde hon visa på
bredden i arbetsuppgifter för ingenjörer. Hon visade att
endast hälften av ingenjörerna arbetar med vad som av
tradition skulle kunna betecknas som ”teknik” dvs. inom
forskning och utveckling, konstruktion och produktion.
Övriga återfanns på andra områden – särskilt inom ledarskap men också försäljning, marknadsförening, utbildning etc.
Om man jämför de branscher som ingenjörer är
verksamma inom så kommer inte alla att jobba med teknikområden som motsvarar deras ursprungliga studieinriktning under utbildningen – ca en fjärdedel hade bytt
bransch någon gång sedan examen.
När det gäller de intervjuades syn på inriktningen på
framtidens ingenjörer så pekade många på miljö, energi,
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infrastruktur, riskhantering, medicinsk teknik och IT som
viktiga områden. Man menade att samhället blir alltmer
komplext både tekniskt och administrativt. Det kommer
att krävas kompetens inom bl.a. system- och processtänkande, kommunikation, samhällsförståelse, IT-mobilitet
men givetvis kommer det framöver även att ﬁnnas klassiska konstruktionsjobb.
På ett mera övergripande plan efterfrågar företagen
både ingenjörer som kan ”ren” teknik och ingenjörer som
kan vara kommersiellt ansvariga för kundprojekt och helhetslösningar. Man lyfte fram att ingenjörsyrket blir mer
mångfacetterat. Exempelvis ﬁnns behov av att kunna förstå konstruktioners påverkan på varumärket.
Alexandersson betonade att omvärldens krav förändras och lyfte fram ett antal aspekter som ingenjörer
måste kunna hantera: snabbhet, komplexitet, ökad sårbarhet, globalisering och hållbar utveckling. Ämnesmässigt pekade hon ut några områden som särskilt viktiga för
svenska ingenjörer att arbeta med: IT, fordon, life science,
energi, miljö, säkerhet och logistik.
När det gäller ingenjörens kompetens kommer det
även i fortsättningen att ﬁnnas behov av både specialister med spetskompetens och generalister som behärskar ledarskap. Styrkor hos dagens svenska ingenjörer är
att man har lätt för att lära nytt, är analytiska, duktiga
problemlösare, kritiskt tänkande och inte rädda för nya
områden. Dock ﬁnns ett antal för framtiden viktiga områden som behöver utvecklas ytterligare: språk, kommunikation, gruppdynamik, aﬀärsmannaskap, samhällsförståelse, innovativitet och entreprenörskap. Inte minst den
sistnämnda aspekten är viktig att vidareutveckla inom
ingenjörrollen – med en bred deﬁnition på entreprenörskap som ”förmågan att identiﬁera möjligheter och skapa
resurser för att ta tillvara dessa möjligheter” inbegriper
detta egenskaper som ingenjörer behöver ha både när
man startar nya företag eller när man är verksam med att
utveckla beﬁntliga företag och organisationer.
Det kanske viktigaste önskemålet inför framtiden
kom från en intervjuad person som själv inte är ingenjör
och som är verksam som chef för en bank – i kraft av sakkunskap och sina många gånger ledande positioner är det
avgörande att ingenjörerna har visioner värda att förverkliga: ”ingenjörerna måste få tillbaks sina visioner om vad
man kan göra”.
Civilingenjörer har i Sverige av tradition arbetat inom
storföretag eller oﬀentlig verksamhet såsom kommuner,
statliga verk etc. Framtidsseminariet lyfte upp den ökade
fokuseringen på entreprenörskap inom utbildningen
samt att många ingenjörer idag väljer att starta egna företag. Vid universitet och högskolor har under det senaste

decenniet många nya initiativ tagits för att hjälpa studenter och forskare att starta egna högteknologiska företag.
Framtiden får utvisa om dessa företag växer och blir morgondagens medelstora eller stora företag.
Utöver i nystartade teknikbaserade företag kan ingenjörer också få stor betydelse för de små och medelstora
företag som redan ﬁnns. Inte sällan saknar dessa företag
helt högutbildade ingenjörer bland sina anställda. Göran
Engström, representant för Sveriges Ingenjörer, betonade att om en ingenjör anställs i ett mindre företag blir
det ofta en stor eﬀekt. Han pekade på statistik som visar
att en civilingenjör som anställs i ett litet företag skapar
fem nya jobb.
Vid sidan av dessa krav och önskemål på systemkunnande, spetskompetens inom nya viktiga framtidsområden etc. så är även mer mjuka aspekter och då på det personliga planet, viktiga i ingenjörsyrket. Sven Eckerstein,
tidigare verksam inom Volvo och numera bl.a. ordförande
i Chalmers, adresserade frågan om kraven på helhetssyn
och social kompetens kommer att öka för ingenjörer i
framtiden. Han betonade att även om social kompetens
alltid varit nödvändig för att göra karriär så är det idag
ännu viktigare än tidigare – social kompetens är ”avgörande när det gäller att anställa folk, men man kan till och
med bli av med jobbet idag på grund av bristande social
kompetens”. Detta gäller framförallt i näringslivet där
medelmåttiga betyg uppvägs av utvecklad social förmåga
som nyckel för en framgångsrik karriär. Dock menar han
att situationen i den akademiska världen delvis är annorlunda och där formella meriter såsom antalet publikationer väger tyngst vid tjänstetillsättningar.
Eckerstein betonade dock att social kompetens inte
är samma sak som att vara snäll – man måste kunna hantera obekväma situationer. Som ledare måste man därför
känna sina egna känslor och kunna hantera dessa så att
man kan leda andra på ett bra sätt. Vidare lyfte han fram
att social kompetens inte är en genetiskt given egenskap
– man kan träna upp den och den utvecklas hela tiden
eftersom det handlar om mognad.
Eckerstein nämnde att styrkor ur ett svenskt perspektiv är att vi ligger långt framme vad gäller grupparbete/
team liksom att vi har en utvecklad kultur av att dela med
oss och samarbeta. I ett globalt konkurrensperspektiv kan
konstateras att det ﬁnns gott om teknik, entreprenörer
och kapital men ”ont om dugliga team”. Ytterligare en
framgångsfaktor i allt ingenjörsarbete är att man måste
ha kul när man jobbar – om man inte har roligt är det
något som inte funkar som det skall och då blir inte heller
resultatet av verksamheten bra.
Även om många deltagare vid seminariet kunde in85
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stämma i att social kompetens är viktigt för en ingenjör
så fanns också kritiska röster. Jan Torin på Chalmers var
kritisk till det som sagts om social kompetens och betonande att även nördar behövs – nörden som kanske sitter
kvar på företaget på kvällen och löser tekniska problem
medan chefen är på operan, dricker champagne och utvecklar sina nätverk. Båda är viktiga, båda behövs och
båda gör nytta. Dessutom inﬂikades att även nörden har
sina nätverk även om dessa kanske inte inbegriper ledande personer inom industrin utan på andra nivåer.
Vem vill bli ingenjör i framtiden?
Ovanstående aspekter är viktiga framtidsfrågor för
ingenjörsyrket men en annan helt avgörande frågan är
om det i framtiden ﬁnns tillräckligt många som vill bli
ingenjörer: Vem vill vara ingenjör i framtiden? Kommer
det överhuvudtaget att ﬁnnas någon som vill utbilda sig
till ingenjör? Vi har under senare tid sett oroande tendenser i sjunkande söktryck till utbildningsprogrammen
och ett minskande intresse för teknik och naturvetenskap
bland barn och ungdomar.
Flera av framtidsseminariets deltagare lyfte frågan
om synen på ingenjörsyrket och det minskade intresset
för teknik. Ivan Öfverholm, ordförande i IVA Väst, menade att det är problem med ingenjörsyrkets status, att attityden till ingenjörer är låg medan den är högre för andra
grupper t.ex. forskare. Marianne Dicander Alexandersson ansåg att ingenjörsyrket har ett imageproblem – att
ingenjörer är osynliga, att det med få undantag inte ﬁnns
några kända ingenjörer. Bland annat menade hon att det
idag är färre ingenjörer som är verkställande direktörer för
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våra storföretag än det var förr. Ingenjörsrollen behöver
synliggöras med förebilder inom många olika områden.
Andra som uttalade sig i frågan betonade att ett arbete med att förbättra bilden av ingenjören och visa på
alla positiva sidor av yrket måste börja med att påverka
barn och ungdomar, det är de som skall bli framtidens
ingenjörer. Det är således viktigt att nå de unga och intressera dem för teknik.
Diskussionen om ungdomars minskande intresse för
teknik och naturvetenskap är inte ny – den har förts under decennier och för den delen inte bara i Sverige utan
i ﬂertalet länder i västvärlden. Dock menade en deltagare
i diskussionen, tidigare chalmersrektorn Sven Olving att
”trenden i samhällsutvecklingen går mot ytterligare minskat intresse för teknik”. För att motverka detta måste vi
lyfta fram goda förebilder och förmedla en bild av att ”ingenjören kan göra allt, att ingenjören har alla möjligheter”. Vidare måste vi visa på bredden i vad ingenjörer gör
liksom att ingenjörsyrket handlar om att jobba med människor. Göran Carstedt inﬂikade att ”det är brist på goda
förebilder liksom att vi måste skapa drömmen om vad ingenjören kan göra”. Göran Engström såg en möjlighet i
att nu när civilingenjören Christer Fuglesang blivit förste
svensk i rymden lyfta fram honom som en inspirerande
förebild för unga människor: ”Nu har vi en civilingenjör i
rymden, vi måste surfa på denna våg!”
För att kunna förmedla en positiv bild av ingenjörsyrket är det givetvis viktigt att kunna nå ut med denna i
media men det är kanske inte helt enkelt. En i detta sammanhang intressant studie som IVA lät göra för några år
sedan i anslutning till projektet Morgondagens ingenjör

är ”Vilken bild ger tryckta media av ingenjörsyrket” – här
har journalisten Ann Beyer studerat attityden till ingenjören. Hon menar att media ”ger en klar ﬁngervisning om
hur hett eller impopulärt ett yrke är just nu – och hjälper till att förstärka den rådande bilden”. Efter att ha gått
igenom 550 tidningsartiklar där ingenjörer förekommer
konstaterar hon att ordet ingenjör endast i ca 20 procent
av dessa nämndes i ett positivt sammanhang medan 22
procent av artiklarna gav uttryck för en negativ uppfattning och resterande förhöll sig neutrala. Hon säger: ”Ingenjörer anses ofta, av ickeingenjörer, som kyliga, okänsliga teknokrater med ett djupt specialiserat och därmed
monotont arbete med få eller inga sociala kontakter”.
Själv journalist ställer hon frågan varför journalisterna tenderar att ge en stereotyp bild av ingenjörer. Hon
konstaterar: ”En del av förklaringen är att journalisten
använder begreppet ”ingenjör” som en slags allmänt vedertagen klyscha för att så enkelt som möjligt beskriva en
trist och grå typ utan särskilda kännetecken – en typisk
ingenjör”. Ofta återﬁnns nedsättande omdömen i artiklarna av typen ”torr som en ingenjör”. Hon ﬁnner också
att ordet ingenjör vanligen är synonymt med man. I de
fall där kvinnliga ingenjörer förekommer lyfts de fram
som undantag och ofta i negativa situationer t.ex. att de
har lägre lön än sina manliga kollegor.
En tillfrågad mediaforskare, Monika Djerf-Pierre,
hävdar i IVA-studien att media i hög grad påverkar ungdomar i deras yrkesval. Inte särskilt förvånande menar
hon att ”unga dras till yrken som hör ihop med ’det goda
livet’. Det är viktigt att synas, ’syns du inte så ﬁnns du inte’.
Man vill hitta ett yrke som man kan projicera sin image
på”. Med en mestadels negativ bild i media är det inte så
konstigt att ungdomar inte dras till ingenjörsyrket: ”Yrket ingenjör har ett imageproblem. Vetenskapsmän och
ingenjörer hyllas inte idag. Nobelpristagare är inte längre
hjältar. Ingenjör är gårdagens yrke, det hänger samman
med en gammal tid”.
Det är alltså dessa i media förhärskande bilder av tråkiga, ordningsamma och torra ingenjörer som de tekniska
högskolorna har att kämpa mot då man skall rekrytera
unga människor till sina utbildningar. Med en bild av ingenjörsyrket som i hög grad manligt är det inte heller så
lätt att rekrytera unga kvinnor till utbildningarna.
Lena Gustafsson, till helt nyligen prorektor på Chalmers och nu vice GD på statliga forskningsﬁnansierande
myndigheten VINNOVA presenterade på seminariet en
bild av kvinnornas situation inom ingenjörsyrket idag.
Den tidigare uppgången i andel kvinnor vid civilingenjörsutbildningarna har under senare år bromsats upp och

det har ibland rent av varit fråga om tillbakagång. År
2005 utgjorde kvinnor ca 30 procent av de examinerade
civilingenjörerna/arkitekterna i Sverige. Ett intressant
faktum är dock att inom de tekniska utbildningarna går
kvinnor och män över till forskarutbildningen i ungefär
samma utsträckning, något som inte gäller för t.ex. naturvetenskap där kvinnor i större utsträckning faller bort
i trappsteget mellan grundutbildning och forskarutbildning. Inom teknik är dock problemet att andelen kvinnor
är låg i grundutbildningen vilket får till följd att männen
kommer att dominera inom forskningen.
Kvinnor tenderar också att ha svårare att göra karriär
i den akademiska världen efter doktorsexamen. Gustafsson pekade på statistik som tydligt visade att andelen
kvinnor inom teknisk/naturvetenskaplig forskningen
sjunker radikalt när det gäller tjänster som professorer.
Hon nämnde också att även om Sverige ofta legat långt
framme i jämställdhet så har vi ingen topplacering internationellt när det gäller högskolan – i jämförelse med
andra länder i EU hamnar vi bara på en mellannivå vad
avser professorer och annan akademisk personal.
Kompletterande statistik från Högskoleverket (Forskarutbildning och forskarkarriär – betydelsen av kön och
socialt ursprung; 2006) visar att män fortfarande har ett
klart försprång när det gäller att nå positioner som professor – ett konkret exempel för forskningssystemet som
helhet är att i den grupp kvinnor och män som disputerade 1991 lyckades åtta procent av männen, men bara
fyra procent av kvinnorna, bli professorer inom en 12årsperiod. Ett annat exempel, hämtat från det teknikvetenskapliga området, är att bland dem som disputerade
mellan 1980-85 hade 22 procent av männen men endast
14 procent av kvinnorna blivit professorer 18 år efter
doktorsexamen.
Gustafsson betonade att det ﬁnns ett stort behov av
att lyfta fram kvinnliga förebilder – det ﬁnns många och
man måste arbeta med att synliggöra dessa bättre. Samtidigt inﬂikade hon att kvinnliga ingenjörer har behov av
såväl manliga som kvinnliga förebilder.
När hon rekryterades som prorektor till Chalmers
från Göteborgs universitet började hon med att gå runt
på Chalmers och få inblick i institutionernas arbete. Själv
naturvetare hade hon en bild av att ingenjörer/chalmerister skulle vara fyrkantiga typer som i visst mått saknade mjuka kvaliteter. Efter att ha varit runt på Chalmers
upptäckte hon till sin förvåning att situationen var den
motsatta – att man på Chalmers var varma, vänliga och
ödmjuka. Detta tycker hon är viktigt att kommunicera
– hur mångfacetterade ingenjörer i allmänhet är.
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På frågan om det blir förändringar i andelen kvinnor
i ingenjörsyrket så svarade Gustafsson med bestämdhet: ”Ja, för det måste bli ﬂer kvinnor i ingenjörsyrket”.
Bland de skäl hon tog upp fanns bl.a. att verksamheten
blir bättre när kvinnor och män samarbetar liksom att
man har roligare i könsblandade grupper. Hon nämnde
också Volvo som ett exempel där man menar att ﬂer kvinnor på ledande positioner gör företaget lönsammare och
därmed bl.a. ger bättre börsvärde. Med dessa argument är
det lättare att få till stånd verklig förändring än om man
som annars är vanligt lägger tyngdpunkt på aspekter som
rättvisa och jämställdhet.
För att få förändring krävs givetvis ett hårt arbete och
i vilken ända man skall starta är inte självklart. Man startar kanske i ﬂera ändar. Ungdomar är väldigt känsliga för
vad som händer på arbetsmarknaden och får man exempel på kvinnor på olika nivåer i näringslivet och synliggör
dessa så har man kommit långt. Några exempel på goda
förebilder ﬁnns i delen Chalmeristporträtt.
Jörgen Sjöberg betonade att man också måste jobba
med att förändra själva teknikbegreppet. Ofta är begreppet nära sammankopplat med det som betraktas som
manligt. Det är viktigt att bredda begreppet – teknik skall
inte bara vara ”synonymt med Mekano och lödkolvar” för
då riskerar man att stöta bort många kvinnor.
En fråga som berördes på seminariet och som också
nämns i Morgondagens ingenjör är: ”Vad är det som gör
att kvinnor anser sig behöva ha spetsbetyg i samtliga
gymnasieämnen för att våga söka till en högre teknisk
utbildning, när många män söker fast de nätt och jämt
klarade matematiken?” Något svar gavs dock inte.
Vi har således en situation där vi måste öka intresset för teknik och naturvetenskap samt synliggöra alla
mänskliga och positiva aspekter av ingenjörsyrket. Dessa
insatser skall främst riktas mot unga människor och då
särskilt idag underrepresenterade grupper inom ingenjörsyrket. Utöver särskilda insatser för att öka andelen
kvinnor inom teknikens värld behövs också insatser för
att nå andra underrepresenterade grupper. Exempelvis
är det önskvärt att rekryteringen av personer med invandrarbakgrund ökar till ingenjörsyrket, något som inte
minst är viktigt för industrin som har att verka på en allt
mer globaliserad världsmarknad.
Men vem är det egentligen som skall göra jobbet med
att lyfta fram förebilder och visa på bredden och möjligheterna i ingenjörsyrket? Frågan lyftes upp i ovan citerade IVA-studie om mediabilden: ”Den avgörande frågan
är vem som ska bli ansvarig för att förse medierna med de
spännande berättelserna. Vem avsätter ekonomiska resur88

ser? Vem har de personella resurserna? Och vilka ingenjörer är de starkaste, positiva förebilderna?” Svaret var enligt
IVA-studien att detta arbete måste ske på många nivåer
och utföras av alla goda krafter i samverkan respektive var
för sig: ”För att påverka mediebilden av ingenjören krävs
insatser såväl av den enskilde företrädaren för yrket som
av organisationer, utbildare och företag”. Man menade
vidare att det skulle vara ”nödvändigt att ha en medveten
strategi för hur ingenjören ska lanseras”. Dock borde det
inte vara allt för svårt att sälja in budskapet till media: ”En
bra historia återberättas alltid av journalister”. Ett konkret förslag till hjälpmedel för de aktörer som skulle jobba
med mediabilden av ingenjörsyrket skulle kunna vara en
för ﬂera parter gemensam, interaktiv ”idébank” – något
som skulle kunna ”göra både informatörernas och journalisternas arbete enklare. Idébanken kan hela tiden hållas
uppdaterad med nya konkreta exempel på modern ingenjörskonst, goda förebilder, nya utbildningar, spännande
projekt som blir till argument för ingenjörens betydelse
i vårt samhälle. Konkreta exempel som kan plockas fram
vid behov”.
Vid framtidsseminariet berördes frågan om hur man
kan jobba medvetet och eﬀektivt med att lyfta fram goda
exempel. Chalmersska Ingenjörsföreningens ordförande
Birger von Hall betonade starkt att för att bli framgångsrik i att synliggöra ingenjörer måste man arbeta aktivt med
kommunikation och således ha en utvecklad kommunikationsstrategi för respektive organisation som arbetar
med dessa frågor. Ansvaret för kommunikationsarbetet
ligger givetvis på många håll inom ”Ingenjörssverige” – de
tekniska högskolorna, organisationer som Sveriges Ingenjörer och IVA, företag, myndigheter etc. Som exempel
tog han upp att Chalmers bör ha en genomtänkt kommunikationsplan som utgångspunkt när man t.ex. vill öka
attraktiviteten på sina utbildningar hos unga kvinnor som
står i begrepp att välja yrkesbana.
Ett annat förslag som fördes fram av Britta Berg vid
Volvo Car Corporation är att man borde skapa en TVsåpa om ingenjörsyrket och där kunna förmedla en positiv bild av yrket, måhända kan ingenjören här återfå något
av sin forna hjälteroll.
Krav på ingenjörsutbildningen
Givet de framtidsaspekter som kommit fram ovan –
vad blir konsekvensen för civilingenjörsutbildningen?
Göran Carstedt såg utbildningen som central i sammanhanget och betonade att ”all utbildning borde handla om
framtidsförväntningar”. Han återkom till sin åsikt att vi
påverkar vår framtid och att utbildningen således måste

koppla till en önskad framtid samt utgå från vilka som är
de viktiga framtidsfrågorna – ”där ligger utmaningen!”
Han menade också att de blivande ingenjörerna måste ha
en bättre helhetssyn, att de måste se ingenjörsyrkets utmaningar på en högre systemnivå. ”Cirkulärt systemtänkande borde genomsyra all utbildning. Eﬀektivt lärande
förutsätter meningsfulla framtidsbilder. Att lära sig integralkalkyl blir meningsfullt om det ingått i att lösa angelägna framtidsproblem.”

Ulf Gustavsson engarerar deltagarna i stimulerande diskussion.

När det gäller internationaliseringen och den framtida ingenjörsrollen så nämnde Jörgen Sjöberg att han
ser en tydlig trend mot internationell rörlighet och då
inte minst ökad mobilitet under utbildningstiden. Påverkansfaktorer är bl.a. en ny utbildningsstruktur samt ökad
uppmärksamhet på den internationella arbetsmarknaden.
De svenska tekniska högskolorna möter redan idag en
situation med ökad internationell konkurrens. Därför är
det viktigt att svensk utbildning stärks internationellt, att

man fokuserar på strategiskt kunskapsinnehåll, etablerar
strategiska samarbeten internationellt samt att utbildningen såväl som företag och enskilda ingenjörer har en
anpassningsbarhet. Med ett beroende av andra kulturer måste vi stimulera till öppenhet och nyﬁkenhet, inte
minst under studietiden.
Viktiga frågor för svenska ingenjörer att arbeta med
framöver menade Sjöberg är kopplade till att åstadkomma ett uthålligt samhälle och inkluderar miljö,
energi och resurssnålhet. Detta blir således viktigt i utbildningen. Därtill såg han behov av gränsöverskridande
utbildningar bl.a. inom livsvetenskaper, ekonomi och organisation samt människa-maskin. Det ﬁnns ett behov
av att skapa utbildningar av större bredd samtidigt som
man måste stärka strategiskt viktiga delar av traditionella
ingenjörsutbildningar. För framtiden efterfrågade han
också ökad tonvikt på förståelse av tekniken och dess
plats i samhället samt medvetenhet om sårbarhet när det
gäller resurser och miljö. Samtidigt som han såg behov av
att föra in dessa nya moment i utbildningen så måste man
också fråga sig hur mycket som ryms inom en utbildning
på fem år.
I Morgondagens Ingenjör framhålls att utbildningen
måste anpassas efter studenternas och samhällets krav:
Sverige behöver troligen utbilda mellan 10 000 och
12 000 ingenjörer per år för att försvara vår position som
kunskapsnation i världen. Det motsvarar cirka 10 procent
av en ungdomskull. Det ﬁnns idag tillräckligt antal utbildningsplatser men att de sökande inte räcker till för att
fylla dessa platser. Som redan betonats är bilden av ingenjörsyrket viktig. Avgörande för rekryteringen är att förbättra marknadsföringen av det moderna ingenjörsyrket.
En redan nu pågående förändring som kan förväntas få stor påverkan på civilingenjörsutbildningen är
Bolognaprocessen som förändrar utbildningsstrukturen
och som skall bidra till större rörlighet av studerande
inom Europa och i förlängningen till stärkt rörligheten
på den europeiska arbetsmarknaden. Här är det viktigt
för svenska tekniska högskolor att man kan stå starka i
konkurrensen på marknaden för ingenjörsutbildningar i
Europa.
Billy Fredriksson talade på temat ”Kommer ingenjörsutbildningen att akademiseras mer eller mindre”.
Fredriksson var tidigare verksam vid SAAB i Linköping
och har nyligen varit engagerad av Högskoleverket i att
utvärdera svensk civilingenjörsutbildning. Han betonade
särskilt behovet av nya pedagogiska modeller i undervisningen. En modell som han lyfte fram var CDIO (Concieve, Design, Implement and Operate) – en undervis89

ningsmodell där verklighetens exempel utnyttjas för att
aktivera studenterna under teoretiska kurser. Han gav en
rad exempel på att industrins frågeställningar blivit alltmer komplexa och att integrationen av många teknologier ökar. En direkt redovisning gjordes av utvecklingen
inom mekanik och material respektive system och IT på
SAABs ﬂygplan. En konsekvens av detta är att kunskapsbasen och teknikutvecklingen kräver mer internationellt
samarbete och ”joint ventures” för produktutveckling.
Det är ingenjörerna som står i första ledet när det gäller kunskap och teknik, att integrera global kunskap och
att hela tiden utveckla sig. Ingenjörens viktigaste uppgift
är att skapa, bygga, driva och ändra om produkter, processer och system. Allt detta skall ske i en mångdimensionell uppsättning av önskemål och restriktioner. Det mest
grundläggande kravet på utbildningen är att det skall vara
en kombination och balans mellan djupa ämneskunskaper i en uppsättning av tekniska grundläggande ämnen,
personliga och yrkesmässiga färdigheter och kunskaper
som man erhåller genom att skapa, designa, integrera,
bygga och driva tekniska system.
Ingenjörsutbildningen bör alltså även innehålla yrkes- och färdighetsträning. Det ﬁnns i dag ett gap mellan
akademiska krav och näringslivets förväntningar. Det är
viktigt att praktik ingår som en naturlig del av utbildningen och här menade han att näringslivet har ett ansvar
och måste ställa upp med praktikplatser. Universiteten

måste också ha realistiska ambitioner t.ex. så har universiteten svårt att lära ut systemteknik och integration av
komplexa system och när det gäller det livslånga lärandet
kan en stor del ske i industrin. Högteknologisk industri
producerar kompetent personal genom rörelser på arbetsmarknaden vilket påpekats tidigare.
Sammanfattningsvis menade Billy Fredriksson att
utbildningen i framtiden borde bygga på god vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kombinerat med mer
praktiska tillämpningar i nya pedagogiska modeller.
Fredriksson hade också blivit ombedd att ta upp synpunkter på frågan ”Behöver ingenjörsutbildningarna proﬁleras mera?” Han förde en principiell diskussion om att
koncentrera utbildningen till viktiga områden där han
bl.a. som framgått ovan pekade på att industrin här spelade en viktig roll. Han tog upp frågan om ett ”implicit”
lärande t.ex. personligt och yrkesmässigt lärande genom
att tillämpa ämneskunnandet. Men han pekade också på
att man skulle utbilda ingenjörer med fokus på delar av en
produkts livscykel t.ex. ingenjörer för design, tillverkning,
underhåll, logistik. Han menade att det var viktig med en
tydlig proﬁlering av utbildningarna. Utbildningarna bör
ha breda basprogram, ”breda proﬁler”, gärna många proﬁleringar i slutet av basprogram och specialiseringar mellan lärosäten. Det är också viktigt att utbildningarna kontinuerligt utvärderas så att kvaliteten i dessa upprätthålls.

Billy Fredriksson och
Jörgen Sjöberg i panelen i
slutdiskussionen.
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Fredriksson påpekade också att då Bolognamodellen leder till förlängd civilingenjörsutbildning med ett
halvår ﬁnns det en risk att man försvagar dess funktion
som yrkesutbildning – Bologna kan ge en alltför teoretisk
utbildning, dock ﬁnns möjligheten att utnyttja det extra
halvåret för stärkt yrkesutbildning.
I en kommentar till Fredriksson ansåg Erik Ohlson,
Chalmers Studentkår, att utbildningar som inrymmer en
stor del praktiska projekt med riktiga beställningar mellan företag och utbildning är eftertraktade av eleverna och
har högt söktryck. Sven Eckerstein nämnde att Chalmers
har för avsikt att återinföra praktik – man börjar med
detta till hösten 2007 inom vissa utbildningar. Wilhelm
Tunemyr på Tofsen betonade att om man skall ha obligatorisk praktik så måste det vara möjligt för teknologerna
att få praktikplatser.
Lars-Göran Rosengren, Volvo Technology, som inte
själv kunde närvara på seminariet menade i en skriftlig
inlaga att ingenjörsutbildningen bör ge träning i bl.a.
kundbehovsanalys och speciﬁkation, koncept- och arkitekturutveckling, konstruktion och provning, analys och
beräkning. I många företag arbetar ingenjörer med uppgifter som skulle behöva backas upp av delvis nya utbildningsupplägg och -innehåll. Exempel är aﬀärsplanering,
produktplanering och projektledning. Universitet och
högskolor bör förstärka sin ”marknadsanalys” så att dessa
behov kan speciﬁceras. Det ﬁnns också behov att kombinera ingenjörsutbildningen med andra typer av utbildningar t.ex. i juridik så att vi kan få fram ”patentadvokater” som sedan länge ﬁnns i Tyskland och Storbritannien.
Management är ett annat viktigt område som bör kombineras med tekniska utbildningar. Han föreslog att man
”kundinriktar” ett antal utbildningar mot olika sektorer
(systemingenjörer, traﬁkingenjörer, mediaingenjörer, etc.)
samt här fokusera på vad det är för typ av kompetenser
som bör utvecklas. Nuvarande portfölj av utbildningsinriktningar ansåg han vara för snäv och för ensidigt matematisk-analytiskt inriktad.
En trend som varit märkbar under ﬂera decennier
men som accelererat under senare år är antalet civilingenjörer som efter examen väljer att doktorera och, som Folke
Hjalmers på Chalmers Industriteknik uttryckte det, blir
”super-civilingenjörer”. Detta kanske är en av de största
strukturförändringarna vad gäller ingenjörsrollen i modern tid. En ständigt tilltagande komplexitet i tekniken
gör det nödvändigt för företag i högteknologiska branscher att anställa allt ﬂer ingenjörer med doktorsexamen.

Avslutande ord
Inför seminariet tog vi fram ett antal pilar in i framtiden som har belysts i de olika föredragen. Seminariet
gav inte svar på allt men några frågor och svar vill vi lyfta
fram.
Blir det kraftiga förändringar inom vilka områden ingenjörer kommer att arbeta?
För att skapa ökad tillväxt i ett hållbart samhälle
kommer ingenjörerna att få alltmer utmanade arbetsuppgifter. Inte minst kommer de stora utmaningarna inom
energi och miljö som har funnits länge men först nu fått
den uppmärksamhet som krävs att kräva ett gediget ingenjörskunnande. Redan idag ﬁnns ingenjörerna inom
många områden som inte kan sägas vara rent tekniska
men där teknikkunskaperna är en viktig del och där träningen i problemlösandet ofta kan vara avgörande. Det är
sannolikt att liksom utvecklingen har gått mot ﬂer doktorer i storindustrin så kommer civilingenjörerna att öka
inom små och medelstora företag. Frihetslängtan hos dagens ungdom kommer också att successivt öka intresset
för eget företagande och entreprenörskap.
Kommer det att bli en dramatisk förändring av antalet
kvinnor i ingenjörsyrkena?
Även om antalet kvinnor i ingenjörsyrkena för närvarande inte synes öka i någon nämnvärd utsträckning pågår det många aktiviteter för att medverka till förändring
och successivt växer det fram kvinnliga förebilder inom
ingenjörsyrkena, något som kommer att medföra ett ökat
intresse. Inte minst de genomförda intervjuerna i denna
bok pekar på den riktningen. Den ökande komplexiteten i problemställningarna kommer också att kräva mera
sammansatta grupper och utöver att vi kommer att se
ﬂer kvinnor så kommer också andra underrepresenterade
grupper att öka sin relativa andel.
Kommer ingenjörsutbildningarna att akademiseras mer
eller mindre?
Det ﬁnns en risk för att den pågående akademiseringen av ingenjörsutbildningarna fortsätter beroende
på den inneboende kraften i universitetens utbildningssystem. Det är dock viktigt att högskolan är lyhörd både
för studenternas och för avnämarnas önskemål så att tillräckligt mycket av icke-akademiska moment kommer in.
Utbildningarna bör i framtiden i högre utsträckning både
vila på god vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
med praktiska tillämpningar bibringade eleverna genom
nya pedagogiska modeller. De krav på fördjupning som
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ställs kan i hög utsträckning fångas upp av de tekniska
doktorerna (”supercivilingenjörerna”).
Behöver ingenjörsutbildningarna proﬁleras mera?
Det är viktigt med en tydlig proﬁlering av utbildningarna. Utbildningarna bör ha breda basprogram, ”breda
proﬁler”, gärna många proﬁleringar i slutet av basprogrammen och specialiseringar mellan lärosäten. Det skall
också ﬁnnas möjligheter att kombinera civilingenjörsutbildningar med andra typer av utbildningar.
Kommer kraven på helhetssyn och social kompetens att
öka?
Att så är fallet rådde det på seminariet stor enighet
om. De problemställningar ingenjörer kommer att behandla blir alltmer komplexa och tvärvetenskapliga, och
grupp-/teamarbete blir allt viktigare. Det gäller för ingenjörerna att kunna arbeta under dessa villkor.
Vilken roll kommer de svenska ingenjörerna att få
internationellt?
I ett globalt perspektiv kommer de svenska ingenjörerna måhända inte att kunna spela någon större roll,
men ur ett svenskt perspektiv blir det allt viktigare att ingenjörer utbildade i Sverige kan arbeta i internationella
sammanhang.
Framtidsseminariets kanske viktigaste slutsats var att
vi inte passivt skall slå oss till ro och se framtiden som
förutbestämd utan istället måla upp bilder av önskvärda
framtida tillstånd och tillsammans bidra till att förverkliga dessa. Civilingenjörer har ett särskilt ansvar för
framtidsfrågor dels för att man sitter inne med relevant
kunskap, dels för att man många gånger innehar ledande
positioner inom utbildning, näringsliv eller oﬀentlig förvaltning och därmed inﬂytande att påverka.
En ytterligare viktig framgångsfaktor är att civilingenjörer är tränade i en metodik att angripa problem och
har en därtill kopplad mental inställning att allt går att
lösa, givet att man har tillräckliga personella och andra
resurser. Som Maria Vidarsson, Chalmers kårordförande
uttryckte det efter seminariet – det var slående ”att alla
på seminariet hade en sådan framtidstro”. En styrka hon
ofta tycker sig se bland ingenjörer är just framtidstro och
förändringsbenägenhet, att ingenjörer inte är rädda för
förändring – något hon menar gäller såväl dem själva som
de verksamheter de arbetar med.
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Kommentarer och referenser
Inblickar i föreningens historia
Föreningens historia har författats av Lars Olsson.
Flera personer har varit behjälpliga i arbetet och har bidragit med såväl egna hågkomster som avsnitt i texten
och kompletterande material. De som bidragit är Björn
O. Albrektson, Leif Blomquist, Folke Hjalmers och Sven
Mellquist. Därtill har intervjuer genomförts med Björn
Wannebo och Erkki Persson.
Historiedelen har baserat sig på såväl arkivmaterial
som publicerat material och intervjuer. Moderföreningens arkiv ﬁnns placerat i Chalmers Centralarkiv. Här
återﬁnns mötes- och styrelseprotokoll, bilagor till protokoll, diverse ämnesordnade handlingar, årsberättelser,
dokumentation från allmänna chalmeristmötena, foton,
korrespondens, veriﬁkationer, kassaböcker, matriklar, material från Club Avancez, etc.
Viktiga ingångar till föreningens historia ﬁnns i katalogen, vars årgångar ﬁnns att tillgå både i arkivet och
på Chalmers bibliotek. En annan källa är Avançons som
utkommit sedan 1984. Artiklar och notiser i Industritidningen Norden har givit värdefull information för händelser på 1910- och 1920-talen. Chalma Mater band 3-6
innehåller information om föreningens verksamhet under åren.
En bok som behandlar Chalmers omvandling till teknisk högskola är Henrik Björcks Staten, Chalmers och vetenskapen (2004). Hur ingenjörer från 1900-talets tidiga
år kom att inta ledande positioner i näringslivet, exempliﬁerat med varvsindustrin, samt ingenjörernas utbildning,
arbete utomlands, nätverksbyggande i tekniska föreningar
m.m. ﬁnns beskrivet i Lars Olssons teknikhistoriska avhandling Technology Carriers (Chalmers 2000).
För de foton som förekommer i “Inblickar i föreningens historia” gäller följande: från Chalmers bildarkiv
kommer foton på sidorna 11,12 och 15, från Chalmersska Ingenjörsföreningen foton på sidorna 17, 18, och 19.
Fotot föreställande Gustaf Dalén-medaljen på sidan 20
har tagits av Jan-Olof Yxell. Foton på sidorna 21, 23 och
24 har tagits av Lars Ragnar Nerelius.
Chalmeristporträtt
Chalmeristporträtten har skapats genom personliga
intervjuer med 26 civilingenjörer utexaminerade från
1930-talet och fram till 1980-talet. Ett försök har gjorts
att få intervjuerna att spänna över så många områden som
varit möjligt. Förfrågan om att delta i intervjuerna har
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Gösta Zadig

V 35

Björn O. Albrektson

Gunnar Essunger (Stockholm)
Uno Ingård (telefonintervju, USA)
Marianne Kärrholm

V 41
E 44
K 45

Patrik Henricsson
Folke Hjalmers
Patrik Henricsson

Hans Wallstén
Håkan Frisinger
Sven Olving
Eskil Block (Stockholm)
Jan S Nilsson

M50
M 51
E 52
E 54
E 56

Folke Hjalmers
Hugo Christiansson
Ulf Gustavsson
Patrik Henricsson
Ulf Gustavsson

Erik Kollberg
Ivar Jacobsson (Stockholm)
Sune Carlsson
Gunilla Jönsson
Rune Andersson
Bo Hedfors

E 61
E 62
M 65
M 67
V 68
E 68

Folke Hjalmers
Folke Hjalmers
Hugo Christiansson
Patrik Henricsson
Folke Hjalmers
Hugo Christiansson

Sven Eckerstein
Pam Fredman
Birger von Hall
Anna Nilsson-Ehle
Leif Johansson

E 71
K 73
V 74
F 76
M 77

Hugo Christiansson
Ulf Gustavsson
Lars Olsson
Lars Olsson
Ulf Gustavsson

Hans Stråberg (telefonintervju)
Mats Leijon (telefonintervju)
Said Irandoust (Bangkok)
Jan Svärd
Ingrid Skogsmo
Thomas Erséus (Stockholm)

M 81
E 83
K 84
M 84
F 85
V 87

Hugo Christiansson
Hugo Christiansson
Folke Hjalmers
Folke Hjalmers
Folke Hjalmers
Patrik Henricsson

mötts med mycket positivt gensvar. De ﬂesta intervjuerna
har genomförts vid personliga besök medan några har genomförts som telefonintervjuer. Den som har intervjuat
har också varit ansvarig för att författa intervjun och hålla
kontakten med den intervjuade. För den slutliga redigeringen har dock redaktionskommittén svarat. De intervjuade och de som intervjuat framgår i listan.
Samtliga foton är publicerade med godkännande av
de intervjuade. Vi anger i det följande vilka som har rättigheten till fotot. Om det inte står något så innebär det
att fotot är privat:
Gösta Zadig foto Monica Hallin; Gunnar Essunger;
Uno Ingård; Marianne Kärrholm foto Jan-Olof Yxell;
Hans Wallstén foto Yves Burdet; Håkan Frisinger; Sven
Olving foto Chalmers; Eskil Block foto Hans Block; Jan
S Nilsson foto Christina Hagert; Erik Kollberg; Ivar Jacobsson foto Kristina Sahlén; Sune Carlsson foto Investor AB; Gunilla Jönsson foto Kennet Ruona; Rune An-

dersson; Bo Hedfors foto Tellabs; Sven Eckerstein foto
Jan-Olof Yxell; Pam Fredman; Birger von Hall foto JanOlof Yxell; Anna Nilsson-Ehle foto Jan-Olof Yxell; Leif
Johansson foto AB Volvo; Hans Stråberg foto Electrolux;
Mats Leijon foto DP-bild; Said Irandoust; Jan Svärd foto
Bilduppdraget; Ingrid Skogsmo foto Volvo Cars; Thomas
Erseus foto Kungsleden.
De som intervjuat har också examinationsår som
spänner över ﬂera decennier: Ulf Gustavsson E 62, Högskolan i Borås, ESPIRA Tillväxtcenter, Borås, Chalmers
Industriteknik, Folke Hjalmers F 64, Chalmers Industriteknik, Björn O. Albrektson M 69, Carpe Diem Management, Lars Olsson S 92, ArtMediaResearch, Patrik
Henricsson I 02, Wäst Bygg, Borås och Hugo Christiansson E 05, SKF.
Morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning
– pilar in i framtiden
Morgondagens ingenjörer och ingenjörsutbildning
har under årens lopp beskrivits i många olika sammanhang. En aktuell framställning är det projekt Morgondagens Ingenjör som IVA startade 2002 och som avrapporterade 2004. De frågeställningar, som belystes vid
det framtidsseminarium i Chalmers kårhus som ägde
rum den 13 december 2006 och som ligger som underlag för framtidsdelen, hämtades ur detta projekt. Vid seminariet som inleddes av Birger von Hall hölls föredrag
av Marianne Dicander Alexandersson, Göran Carstedt,
Sven Eckerstein, Billy Fredriksson, Lena Gustafsson och
Jörgen Sjöberg. Lars-Göran Rosengren, som ﬁck lämna
återbud i sista minuten, har skriftligen lämnat sina synpunkter. Billy Fredriksson var också behjälplig vid uppläggningen av seminariet. Diskussionerna från framtidsseminariet jämte annat material har sammanställts av
Lars Olsson och Folke Hjalmers i medverkan av Sven
Mellquist.
Referenser:
1. Morgondagens ingenjör IVA 2004
2. Bilden av ingenjören i media IVA 2003 R 444
3. Vilken bild ger tryckta media av ingenjörsyrket? Analys av Ann Beyer, frilansjournalist. 2003-02-28. Studie
framtagen inom ramen för Morgondagens ingenjör
4. Forskarutbildning och forskarkarriär – betydelsen av
kön och socialt ursprung Högskoleverket 2006 2006:2
R
Foton från framtidsseminariet har tagits av Lars Olsson.
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