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Mina nyttiga år på KTH

Gymnasiet hade gått som en dans. Mycket talade för att jag skulle välja V-
sektionen efter studenten: pappa var ju civilingenjör V, farfar hade varit 
byggmästare, farfars far timmerman på Flottans varv på Skeppsholmen och 
redan farfars farfar lämnade Uppslaslätten och livet som bonde för byggjobb 
i Stockholm. Klart att grabben ska gå på Teknis! Själv tvekade jag mellan 
Handels och Teknis, valde det senare med avsikten att ”ta Handels sen”. Ett 
felaktigt livsval? Sannolikt inte.

Värdet av att fullfölja
Efter ett par terminer var min slutsats att livet som teknolog visserligen 
innehöll mycket skoj men att högskolestudier inom väg-och vattenbyggnad 
egentligen inte var min grej. Att jag trots detta fullföljde studierna är väl den 
största nyttan med dem. Tanken att ”göra nånting annat” dök upp med jämna 
mellanrum, inte minst då närmste studiekompisen Olle efter nästan fyra år 
bestämde sig för att bli arkitekt. Men i min uppfostran ingick att fullfölja sina 
åtaganden, och så gjorde jag
.
Inkörsporten
Men visst fanns det andra och mer direkta nyttor. Ämnet Stadsbyggnad 
väckte ett livslångt intresse för städers utveckling och den kulturella och 
ekonomiska spjutspets städerna kan vara för människan. Stadens 
infrastruktur i form av hållbara hus, vägar och broar var förvisso viktiga, men 
att i få ”det hela” att fungera låg utmaningen! Exjobbet om ”Expressbussar i 
storstadsregioner” var varken innehållsmässigt eller litterärt någon höjdare, 
men gav kontakter inom Stockholms stad, landstinget och SL. Det blev 
ingången till mitt yrkesverksamma liv med fokus på samhällsplaneringen och 
kollektivtrafiken i Stockholms län.

Problemlösning
Att lära sig lösa problem är i långa stycken en generell kunskap. Man kan 
träna sig även på sånt som inte ligger närmast hjärtat. Mekanik del 2, till 
exempel, som jag till slut klarade med betyget 4 – i muntlig tentamen. Sen 
dess har jag aldrig bangat för muntliga kontakter.

Alla metoder för att lära sig lösa problem är inte lika nyttiga. Det ymniga 
kopierandet av ”förelägg” och inläsning av gamla tentor var ett dåligt sätt att 
”lära för livet”. Utmaningen låg ju inte i själva problemlösningen, utan att hitta 
bra förelägg. Det var inte ens särskilt skoj. 

Om förelägg var populära så hade föreläsningar ett dåligt rykte i mina öron. 
Att undvika att närvara på sådana var något jag snart anammade. Det fanns 
ju så mycket annat att göra. De föreläsningar som jag trots allt bevistade var 
förvisso inte alltid lysande, vare sig till innehållet eller presentationen, men 
säkert var det många barn som åkte ut med badvattnet i takt med att 
föreläsningarna blev icke-företeelser i min teknologtillvaro. 

Att verka i en organisation
Efter ett par år blev jag aktiv i kårlivet i form av sektionsstyrelse, SVRs 
juniorverksamhet och SSCOs byggnadsnämnd. Eftersom jag senare kom att 



tillbringa många år i ledningsfunktioner i eller i närheten av den politiska 
världen så var dessa övningar säkert nyttiga. Samtidigt bidrog de länge till att 
avhålla mig från mer målmedvetna studier.

Få favoriter, många glömda ämnen
Ska jag peka ut ett favoritämne så dyker den lilla kursen ”Industriell psykologi 
och arbetsledning” snabbt upp, vid sidan av de som handlade om människan 
och staden. Men när jag nu snart ett halvsekel senare tittar i tentamensboken 
finns där massor av ämnen som jag inte minns alls, eller bara till namnet.

Min största nytta av ”Training Camp KTH” är kanske trots att den 
målmedvetenhet som jag utvecklade under det femte året: då fullföljdes 
studierna med en effektivitet som jag fram till dess på inget sätt hade 
uppvisat. Ett bra avstamp för de kommande 40 åren i samhällets tjänst!


