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Lite om pionjärtiden med U-tvingarna  
Hedersdoktors tal tisdag 12 nov 2013 på Högskolan i Halmstad 
(rekvisita sopkvast)  
Vet ni vad det här är?  
Det här är Tjechovs gevär. Anton Tjechov var en rysk 
dramapedagog på artonhundratalet. Han sa, att om man hänger 
ett gevär på väggen i början av en teaterföreställning, så måste 
det avfyras innan sista akten.  
Från början talade Tjechov om en pistol. Men den har på 140 år 
förvandlats till ett gevär inom teatervärlden.  
Det här är mitt tjechovska gevär. 
(rekvisita lakan med U-tvingsymbol)  

Vet ni vad det här är? Det får också 
vara en hemlighet till vidare. Men 
symbolen känner ni igen. En U-tving. 
Ritad 1983 av Karl-Henrik Axelsson. 
Till höger syns hans första skiss. En 
annan student, Torbjörn Lindegaard 

gjorde en serie guldplätterade silvernålar. Jag har en här på mitt kavajuppslag.  
U-tvingen symboliserar ett utbildning, som syftar till innovationer.  
och utbildningen blev i sig själv en innovation.  
Utvecklingsingenjör eller U-tving eller Innovation Engineer, säger vi. 
Konceptet var så starkt att det gav högskola i Halmstad en flygande start.  
 
Det hela började på 70-talet. Vår nya hedersdoktor Maj-Britt Sandlund var 
pådrivande vid Länsstyrelsen och bildade en kommitté för eftergymnasial 

utbildning. 
Man åkte till Lunds Tekn Högskola och träffade 
univ lektor Fredy Olsson. Han hade just dokto-
rerat i produktutveckling (1976) och han kom med 
ett nytt utbildningskoncept.  
Det konceptet hade han försökt få igång i Lund. 
Men det var för mycket nytänkande för de lärde i 
Lund. Fakulteten i Lund sa nej. 
Därför kom Fredy Olsson till Högskoleutbildningen 
i Halmstad. Någon högskola fanns ju ännu inte.  

Fredy Olsson fick sitt lektorat förlagt till Halmstad. Halmstad hörde ju till Södra 
Högskoleregionen och var inom familjen.  
1979 kom Utvecklingsingenjörlinjen igång, en 2½-årig utbildning.   
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1981 fick Fredy Olsson en professur i Lund och kallades tillbaka till fadershuset.  
Och jag kom in i bilden. Jag hade varit i industrin i 13 år efter min forskarexa-
men på Chalmers. Jag fick Fredy Olssons lektorat i produktutveckling i 
Halmstad, då han fick sin professur i Lund.  
Och jag blev också studierektor för U-tvingarna.  
Historiens första U-tvingar hade då läst i 2 år och jag fick examinera den första 
kullen U-tvingar i januari 1982. Av 16 som började 1979 kunde 15 godkännas.  
Vilka lokaler hade vi? Jo, högskoleutbildningens tekniksida klarade sig med två 
klassrum på S:t Olof- eller Stureskolan här borta. I en källare där, ordnade vi 

historiens första Ut-Expo.  
(rekvisita) Historiens första Ut-Expokatalog har 
jag här. Jag kan visa den och lite annat efteråt.  
 
1982 på sommaren 
flyttade vi ut till 
Eketånga.  

 
1983 fick Halmstad status av högskola med ett rektorsämbete och Sven-Ove 
Johansson kom in i bilden.  
Idag firar U-tvingarna och jag 34 års jubileum. 
Rektorsämbetet firar 30 år.  
Dom är på efterkälken, alltså.  
Men Sven-Ove var ju med på noterna direkt, när 
han hoppade på tåget. Han startade genast upp 
ytterligare en utbildning med samma koncept, 
alltså bred utbildning.  
Det var Bertil Svensson och Göran Gremyr som fick uppdraget att skapa 
Mekatroniklinjen, en 2-årig utbildning. Där fanns två kompetensområden, 
maskinkonstruktion och datastyrning. 
 
Målet var nya produkter, innovationer. Vad var då nytänkandet? Varför blev 
konceptet så slagkraftigt? Jo, det var bredden i utbildningen.  
Tre kompetensområden på U:  Maskinkonstruktion, elektronik för styrtekniska 
ändamål, företagsekonomi med marknadsföring.  
 
Inriktning projektledning och entreprenörskap i stället för fördjupning. 
Viktigast av allt, ett prototypbygge ett helt år med eget budgetansvar och 
egna företagskontakter. 
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Fredy Olssons doktorsavhandling lanserade begreppet parallellstrategi, 
integrerad produktutveckling eller ”simultaneous engineering”.  
Det innebär: man gör allt och allt på en gång. Därför måste man kunna allt.  
Kan man inte allt, så tar man reda på det – såsom en enveten entreprenör. 
 
1984 utökade vi U-linjen från 2,5 år till 3 år och 
1986 examinerades de första 3-åringarna.  
 
Det var en framgångssaga.  

Pressen älskade oss. Uppfinnarskola skrev man. Jag 
försökte tona ner pressens bild av uppfinnarjockar till 
förmån för projektledning och entreprenörskap.  
Då hamrade dom in termen med rubriken: ”Kalla oss inte 
uppfinnarjockar!” 

Plötsligt dök U-tvingarna upp i gula overaller i TV:s 
Gomorron Sverige. Och ”uppfann” på beställning från 
vecka till vecka. 
Arbetsgivarna från industrin kom till högskolan innan 
terminsslut och anställde U-tvingar innan de tagit examen.  
Sökandetrycket var högt, över 10 sökande till varje plats år efter år. 
Rektor hetsade mig att utöka antagningarna. Vi hade upp till 120 nya ett år. 
 
Alla gillade utbildningen. Men vi hade en fiende. Och det var en mäktig fiende. 
Det var UHÄ, Universitets- och Högskoleämbetet, anslagsbeviljande 
myndighet. Dom fatta’ inte ett piss.  
Dom ville ha fördjupning. Annars var det inte akademiskt. 
Minst 60 poäng i karaktärsämnet produktutveckling, skulle det vara!  
Det var innan det gick inflation i poängen. Alltså idag 90 högskolepoäng.  

Jag fick puzzla in patenträtt och teknisk engelska etc. i ämnet 
produktutveckling. 
Jag försökte med en fiffig formulering. Jag vet inte om den 
tog sig förbi rektorsämbetets censur.  

Jag skrev: ”Det är bredden som är vårt djup”. 
# att industrin efterfrågade tvärvetenskapliga kunskaper; 
# att industrin efterfrågade teknisk-ekonomisk allmänbildning;  
   ... det var inget dom hade hört talas om i Stockholm. 
 
Men UHÄ gav sig inte. 1986 kom besked. Båda de lokala linjerna U-tving och 
Mekatronik skulle läggas ner. Dom ville ha allmänna linjer i hela Sverige. 
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Dom ville ha samma kursplaner på alla ställen i Sverige. Då skulle 
arbetsgivarna känna igen sig överallt. Likriktning. Utslätning. Det var deras 
melodi.  
Dom ville göra U-linjen till något dom kallade Företagslinjen. Jag läste 
pliktskyldigast igenom deras kursplaneförslag. Den hade en produktionsprofil. 
Det var inte vår kompetens. 
Och Mekatroniklinjen skulle göras om till Dataingenjörlinjen. 
Året var 1986. Nedläggningshot alltså! 

Då skrev jag ett brev till alla U-tvingar som tatt examen och 
alla teknologer. Och hetsade dom:  
”Vill ni ha en examen som inte existerar? Kom till protest!”  
Då fanns 90 utexaminerade på olika poster i samhället och 
räknar man in dom som var i ”the pipe-line” på väg mot 
examen blev det summa 220 som berördes.  

Över 50 U-tvingar kom till protestmötet och peppade upp rektor, så han lovade 
att våga gå emot UHÄ.  
Bra gjort Sven-Ove! Det innebar att söka pengar för lokal linje varje år utanför 
det fasta budgetanslaget alltså. Ett ekonomiskt risktagande med andra ord. 
Däremot fick Mekatroniklinjen stryka på foten och gjordes om till 
Dataingenjörlinjen. Ett par år senare smög Bertil Svensson in ett tillägg: 
Dataingenjör med inriktning mekatronik. 
Senare hade UHÄ den goda smaken att lägga ner sig själva. Det var deras största 
insats. Sedan hette motsvarande instans VHS, Verket för Högskolestudier. Sen 
januari i år är det VHR som gäller. 

Nästa kris: På 80-talet drabbades vi av mögel på Eketånga. 
En gubbe med tysk brytning kom ut från stan 
och förnekade existensen av sjuka hus. Men vi 
blev sjuka. Två receptionister blev akut sjuka 
och fick hämtas med ambulans. 
 

Jag fick administrera ut våra lärare att undervisa på stan. Själv föreläste jag på 
Galejan i Folkparken.  
Där fanns ett teaterhus och jag fick kontakt  med en amatörteater och fick en 
ny fritidshobby.  
Jag har i år gett ut en bok: amatörteater enligt jeb.  
(Se nätet www.amatörteater.nu) 
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1988 fick vi efter sega förhandlingar flytta hit till 
Trade Center under uppbyggnad.  
En utbildningsminister Lennart Bodström var 
envis motståndare, men han deporterades till 
Oslo. En sabotör som blev ambassadör.  
 

1989 deltog jag i ett symposium om teknik-
utbildning i Neapel. 18 europeiska länder var 
representerade. Dessutom Brasilien. Jag presen-
terade vår utbildning.  
Här har jag The Proceedings. På framsidan står:  
New roles for the Engineer in a changing world: demands on engineering education.  

Men det var ju jag som kom med det nya budskapet. Vi var tio år före dom 
andra: 208 U-tvingar hade examinerats och gjort 124 projekt. Om projekten 
kunde jag säga följande:  
Hälften av projekten hämtades direkt från industrin, företaget satte budget. 
Andra hälften ägdes av teknologerna själva, högskolan beviljade upp till 
15.000:- kr per projekt.  
Efter 1½ års skriftväxling fick vi loss en miljon från SIDA för tekniköver-
föring till utvecklingsland. Jag fick välja mellan Afrika och Sri Lanka. Och jag 
valde Sri Lanka. Max budget per projekt sattes till 45.000:- plus resor. Jag åkte 
ut under januarilovet och jäktade runt på mindre industrier på paradisön och 
gjorde avtal med företagare. 
Efter fem år prolongerades projektet, så att från 1989 t.o.m 98 fick vi summa 
två miljoner från SIDA.  
På sommaren mellan årskurs två och tre fick 6 studenter åka ut på 3 projekt. 
Dom kom hem med skisser och idéer och byggde prototyper sista läsåret. Efter 
examen fick dom åka tillbaka och visa upp sina resultat.  
Många kul projekt: En kokosnötsöppnare, en 

avsaltningsanläggning, 
en press för oljefrön bl.a.  
Ett år skeppade vi ner en 
trehjulig bil, en s.k. tuck-
tuck. Målet var billig 

tillverkning, typ enkelkrökta ytor, ingen 
backväxeln. Passagerarna fick stiga av och 
knuffa bakåt om så blev nödvändigt. 
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Nu tittar jag först på min uppföljning fram till 1989, dom 10 första åren, 
pionjärtiden. Hur gick det med projekten efter att studenterna tagit examen?  
Hälften av projekten var som sagt industriägda från början.  
80% av dessa överlevde, definierat som att tid och pengar fortsatte att satsas ett 
halvår efter examen. Många blev anställda för att driva sina projekt vidare. 
Den andra halvan av projekten, dom som teknologerna ägde själva, där 
överlevde 20% av projekten enligt samma definition. 
Hälften av dessa fick en framtid som groddföretag med stöd av en stiftelse 
Nfo, som var knuten till högskolan. 
Vi hetsade studenterna att bilda egna företag. Och vi hetsade 
dem att söka patent. Vi betalade nyhetsgranskningar för 
patent. Pengar till patentansökan kunde de söka hos Nfo. 
 
1992 ordnade vi själva ett symposium om teknikutbildning. 
Jag skrev ett paper tillsammans med prof. Torkel Wallmark från Chalmers. 
Det var bra att ha honom som medförfattare eftersom vi jämförde U-tvingarna 
med Chalmeristerna. Och jämförelsen utföll till Halmstads förmån enligt 
följande: 
27% av U-tvingarna hade lämnat in patentansökningar. Jämför Chalmers 2%.  
23 % av U-tvingarna återfanns som spin-off companies. Jämför Chalmers 10%. 
Det gällde att mäta i % och inte i absoluta tal. Det sagda avsåg fram till 1992. 
 
1996 hade vi nytt symposium. Nu citerar jag Lennart Andréns uppföljning:  
# Var tredje U-tving väljer att starta egen verksamhet, skriver han,  
# och ungefär hälften av dessa förblir egna företagare, allså var sjätte (17%). 
 
Intressant nog gäller ungefärligen  
samma statistik idag. Dock att fler 
studenter väljer egna produktidéer.  
 
Ja, det hände mycket:  
U-linjen blev program.  
Påbyggnad till magisterexamen gjordes. 
  
Nu till något annat.  
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(rekvisita Ut-expokatalog 1991) 
En sak lärde jag i industrin. Vikten av ett oändligt självförtroende. Det 
budskapet förmedlade jag till studenterna. Jag ska läsa upp vad en U-tving skrev 
om sig själv i Ut-expokatalogen 1991. Hans jobbsökarannons alltså. 
”Jag är mycket trevlig och sympatisk och inte minst kreativ, smart, intelligent 
och för att inte nämna mycket kompetent att göra allt som vi här på jorden kan 
göra och hitta på och faktiskt lite till.” 
Vad månde bliva? Jag tog reda på det. Han åkte till Navarra i Spanien och tog en 
master i Business and Marketing. Det var innan vi hade masterutbildning här.  
Sedan emigrerade han till Singapore, driver eget konsultföretag där, har gift sig 
med en singaporianska, har en son på 8 år. Ni kan googla fram hans CV på 
Linkd In. Den är på flera sidor. Han heter Per Dahlén. Han har godkänt att jag  
citerar honom. 
 
(rekvisita sopkvasten fram igen) 
Nu kommer geväret fram! 1989, samma år som jag var i Neapel, kom jag att 
hamna på en teaterscen. Jag hoppade på en amatörteater som ordnades i 
FolkParken.  
Mina studenter uppvaktade mig på premiären. Dom kom med en sopkvast i 
stället för en blomsterkvast. Varför en sopkvast?.. Jo, jag spelade den filoso-
fiske gatsoparen i pjäsen Momo eller Kampen om Tiden.  
Detta är en uppfinning. Man fäster manus på kvastskaftet här för att slippa lära 
sig replikerna utantill. 
  
(rekvisita lakan fram igen) 
Slutligen. Vid sekelskiftet lämnade jag tjänsten som studierektor. Då blev jag 
grandiost avtackad: U-tvingar i gula overaller bildade äreport i långt led här 
utanför. Det var tal och presenter. 
Det här fick jag. Vad är det? Nej, ingen flagga, ingen 
duk. Det är ett lakan. Varför ett lakan? Jo, när man 
räknar mekanik, gör man s.k. solidifiering 
(avgränsning). Jag sa alltid: ”Här lägger vi ett lakan!” – Så jag fick ett lakan!  

 
Sedan trodde jag att allt var klart. Då kom dom inkånkandes på en 6 
meter lång gatlykta. Uppenbarligen lånad från arbetsplatsen utanför. 
Varför en gatlykta? Jo, när man räknar dynamik, så behöver man en 
fix punkt. Jag sa alltid: ”Här ritar vi en gatlykta!” – Så jag fick en 
gatlykta! 
Tack för att ni lyssnat! /jeb 
Bilder från free clipart på nätet 


