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Vårens I-type vill belysa den mångsidiga I:aren. 
Bra studieresultat, mycket engagemang och 
många spännande dolda talanger! I detta num-
mer får vi möte en FN-soldat, en politiker, ett 
rockband och en golfare, alla har gemensamt att 
de läser på I. Vi får även veta sambandet mellan 
att vikariera som studievägledare och en ny kit-
eutrustning. En krönika av Mikael Sjöholm finns 
också, för att mildra inriktningsångesten som 
blommar ikapp med vintergäcken mellan VB-
facken. En nypremiär finns också att beskåda, 
den gamla I-björnen har råkat ut för en Extreme 
MakeOver och finns att hitta i ny tappning, I-
Bear. Komplett med hårextensions, rätt frisyr 
och I-slips. 
Artiklarna om Björn, Zanna, Luke Astray och 
Fredrik har fått mig att minnas gamla drömmar. 
Drömmar om att bli veterinär, landslagsryttare, 
marinbiolog och hundutställningsdomare. Så-
dant som har fått stå tillbaka för förverkligandet 

av en annan dröm. Jag cyklar då och då förbi 
hästhagarna på väg upp mot Delphi, bara att 
blunda, känna lukten och bli jättesentimental. 
Visst saknar jag allt sådant jag inte har tid eller 
pengar till nu. Kan man inte kombinera gamla 
intressen med det liv man för tillfället lever, 
så måste man odla dem i minnet. För att sedan 
kunna förverkliga gamla drömmar med hjälp av 
nya möjligheter. Kan du inte spela golf just nu? 
Dröm om att du kan göra det sedan när du läst 
klart. Kan du inte genomföra alla resor eller 
öva på alla de språk du vill lära dig just nu? Som 
färdig I:are har
du alla möjligheter.
Keep on dreaming. 

 
Anna Rosenberg, 
redaktör 

INNEHÅLL
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”Det är svårt att få folk som aldrig varit engag-
erade att förstå varför man lägger ner så mycket 
tid och ork på något man inte får ekonomisk 
ersättning för. Man gör det ju för att ge alla 
andra studenter mervärde med utbildningen på 
I-programmet.”

Dessa ord hörde jag yttras igår av en av våra 
sektionsaktiva och har hört så många gånger 
tidigare. Fenomenet med ideellt engagemang är 
kanske inte unikt för studentvärlden men finns 
här i väldigt stor utsträckning. Vi är många som 
har en önskan om att göra studietiden rolig och 
minnesvärd och ta tillvara på möjligheten att 
göra utbildningen till en av de bästa. Det enda 
man kan begära är att arbetet blir uppskattat 
och till glädje för många.

Mycket arbete har lagts ner på vår planerade 
arbetsmarknadsdag i slutet av april och nu i 
dagarna skulle det praktiska genomförandet 
iscensättas. I början av veckan kom beskedet att 
två av företagen drog sig ur vilket innebär att en 
arbetsmarknadsdag inte längre är möjlig att ge-
nomföra. Med det faller också planerade aktiv-
iteter för Estiems Vision som arrangeras samma 
vecka. Vad gör man? Svaret ligger i att tänka 
om. Se vilka möjligheter som finns kvar och hur 
de kan utnyttjas på bästa sätt. Och möjligheter 
finns! Innan terminen är slut är det mycket kvar 
på agendan. För det första hålls sektionens vår-
terminsmöte den 19 april. Som vanligt är ni alla 
mycket välkomna och styrelsen hoppas på god 
uppslutning. Det är då dags att välja nästa år 
styrelse och övriga funktionärer, prefekt för de 
nästkommande två åren samt presentera arbetet 
som utförts under våren. Vi har Estiems vision 
som tidigare nämnts vecka 17. Tandemstafetten 
kommer i år att arrangeras tillsammans med 
M-sektionen i början av maj, passa på att vara 
med på en av Lunds galnaste studentaktiviteter. 
Kick off för vårt nystartade mentorsprogram är 
planerat till den 4 maj. Arbetet med att hitta 
lämpliga mentorer går över förväntan och i dag-
släget ser vi ut att kunna engagera ett trettiotal 
studenter i programmet. Vi hoppas att många 
uppskattar denna nya möjlighet att skaffa sig 

en personlig kontakt i den verklighet som väntar 
när man är färdig. Styrelsen åker på I-konferens 
i Linköping i mitten av april där sektionsarbete 
i allmänhet och på I-programmet i synnerhet 
kommer att diskuteras. Vi har en härlig vår att 
se fram emot. Det är nu den bästa tiden i Lund 
börjar med Valborg, uteserveringar, grillkvällar, 
ligga utomhus på en filt och läsa, sol, äta glass 
på Stortorget osv osv. 

Projekt genomförs, idéer dyker ständigt upp och 
möjligheter tas tillvara, precis som det ska vara, 
oberoende om det är i ett företag eller inom en 
ideell förening. I-sektionen växer, saker börjar 
falla på plats, rutiner och traditioner skapas och 
entusiastiska studenter fortsätter att engagera 
sig. Detta kan jag bara tolka på ett sätt – det är 
otroligt roligt och givande att vara engagerad! 
Tack alla aktiva! Utan er hade det inte gått att 
genomföra. 

Hoppas på en riktigt varm och solig vår!
 
Elin Dahlberg 
Ordförande, I-sektionen

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Engagera sig!?!
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Till final - igen!

I november anordnade det internationella 
utskottet på I (InUtI) för andra gången case-
tävlingen TIMES (Tournament In Management 
and Engineering Skills). Liksom året innan hade 
vi flera laddade lag som ställde upp. 

Lagen började i olika omgångar och fick lösa ett 
omfattande case från Roland Berger. Det första 
momentet gick ut på att läsa igenom caset, 
frammana ett lösningsförslag och förbereda 
en presentation. Allt detta skulle göras på 3,5 
timmar. Det andra momentet handlade om att 
presentera detta för en jury, i år bestående 
av experter från LTH och en representant från 
Intentia, under 15 minuter och sedan besvara 
eventuella frågor. Under hela tävlingen blev de 
tävlande servade av medlemmar i InUtI, samt 
frivilliga köksarbetare. Jag vill rikta en stor 
eloge till samtliga medlemmar, men framförallt 
Emily Eriksson, som var ansvarig för dagen! 

Tävlingen blev en jämn kamp där framförallt 
två lag dominerade. Överlag märktes det dock 
att vissa lag låtit sig inspireras av fjolårets 
vinnare av hela TIMES-tävlingen, de hade både 
vassa lösningar och intressanta presentationer. 
Vinnare av tävlingen blev Sofie Hagströmer, som 
gjorde sitt ex-jobb, Fredrik Wallmark, Martin 
Böhm och Michael Eriksson-Hultberg, som alla 
läser fjärde året.

I februari var det så dags för laget från Lund 
att visa vad de gick för med motståndare 
från Chalmers, KTH, Luleå, S:t Petersburg, 
Lappeerannta och Oulo. Efter två case där 

Lundalaget framförallt gjorde bra ifrån sig i 
det andra, stod så Lund som segrare! Laget var 
något annorlunda denna gång, Sofie som börjat 
arbeta var ersatt av Andreas Kamvissis. I år såg 
semifinalerna dessutom något annorlunda ut 
jämfört med tidigare eftersom man försökt göra 
dem mer regionala. Detta innebar för Lunds 
del att de historiskt sett fick möta väldigt svåra 
motståndare eftersom det bara är Svenska, 
Finska och Tyska lag som vunnit TIMES under de 
omkring tio åren tävlingen pågått. Detta gör det 
naturligtvis segern extra kul!

Finalen kommer att gå av stapeln mellan den 
3: e och den 9: e april i Zürich och vi i InUtI ger 
naturligtvis laget många lyckönskningar!

Av: Martin Schultz Ordförande InUtI

Vision i Lund
 
Den 24e till 29e april är det dags för Lunds 
första Vision-seminarium! Varje år anordnas ca 
20 Vision-seminarier av ESTIEMs medlemsgrupper 
runt om i Europa och nu är det vår tur. Under 
temat ”Eastern Europe, the Hub of Change” 
serverar I-sektionen 20 I-are från till exempel 
Frankrike, Norge och Turkiet sex spännande 
dagar med föreläsningar, bastuparty och 
sittningar. De kommer att bo hemma hos Lunda-
I-are som kan se fram emot en intensiv vecka. 
Men det finns något för alla, missa inte att gå på 
intressanta föredrag eller maskeradsittningen.

Vi tycker det är fantastiskt att studenter från så 
många länder kan träffas på ett ställe, lära sig  
saker tillsammans, festa och ha roligt, allt med 
hjälp av mer eller mindre bra engelska.

Vi är säkra på att många av er i slutet av april 
kommer att ha blivit smittade av ESTIEM-
bacillen. Någon som verkligen blivit det är Ilker 
från Istanbul. Förra läsåret var han på nio (9!) 
Vision-seminarier! Vad sägs om det? Hittills har 
I-are från Lund varit på Vision i Cambridge och 
Berlin. Det kommer att bli fler…

Vision-organisatörerna genom Maria Jansson 

INTERNATIONELLT
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Om att välja… framtid?

För tre månader sedan sökte jag ett jobb på ett 
strategikonsultföretag. I mitt personliga brev till 
företaget förklarade jag på knagglig engelska att 
min inriktning på Industriell Ekonomi var fokuse-
rad på ”corporate strategy”, vilket låg helt i 
linje med arbetsuppgifterna på jobbet jag sökte. 
För några veckor sedan sökte jag ännu ett jobb, 
och då visade det sig i mitt personliga brev att 
jag har inriktat mig mot logistik. I nästa jobban-
sökan kommer min inriktning vara mot inköp. 
Hur viktig är utbildningens inriktning för vilket 
jobb du kommer få? Måste jag fortsätta ljuga för 
att få det jobb jag vill ha?

Jag är sen födseln svag på att fatta beslut. Att 
argumentera för och emot olika alternativ har 
alltid tilltalat mig, men att sedan väl bestämma 
sig för vilket som ska genomföras är jag dålig 
på. Det kräver ett långsiktigt mål som jag saknar 
i min vardag. Att jag lyckades bestämma mig för 

 

att studera på Industriell Ekonomi i Lund betrak-
tar jag mer som ett icke-val än ett val eftersom 
det varken innebär tekniskt tunga studier eller 
avancerade ekonomiföreläsningar (eller om det 
var tvärtom?). Dock levde jag i tron att jag hade 
fattat mina beslut för en lång tid framöver. Men 
icke. Inom programmet ska det väljas teknisk 
inriktning, det ska bestämmas valfria kurser, och 
slutligen ska studenten fokusera en ekonomisk 
inriktning. Vad ska man som student ha som 
grund när man gör sina val? Vad ska jag säga att 
jag är bra på när jag söker jobb? Denna artikel 
är tänkt att underlätta för de studenter som 
känner att de har beslutångest. För att hjälpa 
er med att fatta ert beslut har jag frågat en 
student, en representant från skolan, samt en 
representant för näringslivet om vad de tycker 
är viktigt inför valet av inriktning. Alla har fått 
följande två frågor.

INRIKTNINGAR

1. Hur stor roll spelar min inriktning när jag söker jobb? 

2. Vad är viktigast att fokusera på när inriktning ska väljas?

Studenten
Christian Malmström är I-00a och skapade en egen teknisk inriktning som fokuserade på Risk Man-
agement. Anledningen att han valde den inriktningen är att han från början ville läsa till brandin-
genjör, men så av en tillfällighet sökte han Industriell Ekonomi. Genom att läsa en inriktning mot 
riskkurser så kunde han kombinera sina två intressen.

1. Jag upplever att min ekonomiska inriktning spelar större roll än den tekniska inriktningen när 
jag söker jobb. Det beror kanske på vad man är intresserad av för typ av jobb. Men jag tror inte att 
företagen kollar på specifika kurser och betyg. Det kan nog vara en fördel att ha en inriktning mot 
det man söker, men jag tror inte det är avgörande för om man får jobbet.

2. Jag tycker det är viktigt att man läser det som man är intresserad av. Dessutom tror jag att det 
är viktigt att man har möjlighet att själv sätta ihop en egen inriktning. Det är bra om man lyckas 
hitta en koppling mellan den tekniska och ekonomiska inriktningen. Det tycker jag att jag lyckats 
med genom att kombinera Risk Management och Supply Chain Management. Det är också bra om 
man har en målbild för vad man vill jobba med i framtiden, eller vad man vill skriva sitt exjobb om. 
Eller kanske man bara ska gå efter intresse?
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Professorn
Sven Axsäter är professor på Produktionsekonomi och även inspector för sektionen Industriell Eko-
nomi.

1. Jag tror att många studenter sätter större betydelse i valet av inriktning är vad företagen gör. 
Jag tror att studentens val av inriktning kan ge vägledning för företagen när de väljer anställda, 
men samtidigt så är inriktningen en så liten del av utbildningen att den inte är avgörande.

2. Jag tycker att studenten ska välja det som verkar roligt och spännande. Inriktningarna har trots 
allt ganska olika profil. Det vore synd om en student tycker en inriktning verkar rolig och sen väljer 
en annan inriktning för att den passar bättre med vad företagen vill ha. Sen kan studenten också gå 
efter de förutsättningar de har. Bland de ekonomiska inriktningarna är Finansiering och Risk mest 
matematisk, och Industriell Marknadsföring och Företagsutveckling den ”mjukaste”.

Näringslivsrepresentanten
Ingela Lindell arbetar som med traineeprogrammet och som studentkontakt på Scania. Scania kän-
ner väl till programmet Industriell Ekonomi, framförallt har de erfarenhet av I:are från Linköping.

1. Jag tror inte det har så stor betydelse vilken inriktning studenten har. Har man läst Industriell 
Ekonomi har man gått igenom en gedigen utbildning både teknisk och ekonomiskt. Jag jobbar fram-
förallt med traineeprogrammet, och till det söker vi generalister. Då har olika inriktningar inte så 
stor betydelse.

2. Jag tycker studenten ska välja det som verkar mest intressant, för det är då det går bäst. Det är 
nog fel att göra ett strategiskt val och tröska sig igenom kurserna för att man tror att den framtida 
arbetsgivaren efterfrågar en speciell inriktning. Istället ska man välja det man vill veta mer om.

Slutsatser och Rekommendationer
Efter att ha pratat med folk om hur man ska gå 
till väga för att välja inriktning kände jag mig 
lättad. Kan det vara så enkelt att man ska välja 
det som man tycker är roligast och finner mest 
intressant, och att det också kommer ge dig det 
jobb du vill ha? Då gäller det ju bara att känna i 
magen vilken inriktning som känns absolut bäst 
och sedan välja den. Det innebär att jag måste 
ha valt rätt inriktning, för jag har verkligen 
tyckt att kurserna den senaste tiden varit både 
roliga och intressanta. Och om man känner att 
den inriktning man läst inte riktigt passar in på 

beskrivningen på det arbete man vill söka kan 
man ju alltid anpassa sitt ordval något, så länge 
man kan motivera det. Ni undrar kanske vilken 
inriktning jag har läst. Till den tjänst jag ska 
söka som kravanalytiker på SonyEricsson har min 
inriktning på utbildningen varit mot kravhanter-
ing för stora system. I alla fall är det vad som 
kommer stå i mitt personliga brev till företag-
et…    

Av: Mikael Sjöholm
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CITAT
Långa, jobbiga föreläsningar kan ibland, när 
man minst anar det, lättas upp betydligt av en 
klockren kommentar från föreläsaren. Eller så 
är det någon kursare som lyckas kläcka ur sig 
något bra. Vem det än är som slagit huvudet 
på spiken, finns det vissa citat som lever kvar:

”Istället för matematik: förvirring.”
 /Patrik Nordbeck om linjär algebra

”Om ni tycker att jag beter mig lite 
konstigt, kanske det beror på den kraftiga 
elektromagnetiska strålningen under min 
forskning.” 
 /Baloo, alias Sven-Göran Petersson
 
”Man kan inte bara bygga en 1 meter hög mur 
och fylla den med öl och mäta hur mycket öl 
som gick åt.”
 /Patrik Nordbeck ang. beräkningar av
 integraler
 
”Det är onödigt att fråga vad du heter och 
skicka in en fyra.”
 /Christian Söderberg skriver operationen
 getName() i Java

”Går det för en så går det för alla.”
 /Pelle Pettersson om ngt i linjär algebra 

”Det känns nästan som studentplågeri det här.”
 /Patrik Nordbeck. I-04:or fattar ingenting
 av Lagranges restterm.

”Det verkar vara rätt slappt att vara vice, han 
bara raggar brudar hela tiden.”
 I –01:a (avundsjuk?)

”Det är väldigt mörkt här under trappan, då är 
det ingen som ser vad man gör.”
 I:are till I:are, sen kväll under trappan på
 Kålles

”Alltså, man måste ju minst bli magister.”
 I –01:a om det där med att läsa extra.

”…och sen måste vi hitta G-punkten.”
 I –03:a räknar mekanik

”Spinning, det är ju som att cykla fast man 
kommer ingenstans.”
 I –03:a har förstått precis

Har du en egen goding du sitter och håller inne 
med? Skicka den då genast till tsiinfo@i.lth.se

I-BEAR
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Bankkort VISA
Banken via Internet med betaltjänst

Banken via Telefon
Privatkonto

e-kort

Studenterbjudande

Denna heltäckande uppsättning av banktjänster erbjuder
vi dig kostnadsfritt. Våra krav? Du är student, över 18 år
och har CSN-insättning på konto hos oss. Intresserad?

Den enda bank du behöver.
 www.fofspar.se

Ute 
 
1. Snö
Det räcker nu. 
 
2. Formatet på fysikböckerna 
Kommentar överflödig. 
 
3. ET-slasque 
C’mon, join the joyride! 
 

 

Inne 
 
1. Jokk bärdryck 
Namnet, smaken, färgen.  
 
2. Partytrick 
När om inte på en fest är det hur kul som helst 
att någon kan prata baklänges eller sätta benet 
bakom huvudet? Våga visa era onödiga talanger. 
 
3. Kläder för väder 
Det finns tydligen en marknad för blommiga 
gummistövlar.

INNE- & UTELISTAN
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Björn – FN-soldaten

Till skillnad från de andra intervjuade i den här 
artikeln har inte Björn Olsson (I1) ett intresse 
som han kombinerar med studerandet. Han 
gjorde militärtjänst som eldledare på P7 i 
Revinge. En eldledare är den som ska se till 
att granatkastare och artilleri träffar rätt. Det 
betyder alltså att om eldledaren bestämmer 
fel så kan det gå riktigt illa. Lagom till att han 
muckade fick han frågan om han skulle kunna 
tänka sig att åka iväg som FN-soldat. Han skrev 
på ett kontrakt men trodde inte att det skulle 
bli aktuellt så han tänkte inte så mycket mer på 
det.

Hösten 2003 började Björn på I och planen var 
att det var studier han skulle syssla med nu. 
Men tji fick han… I december kom samtalet 
som han inte trodde skulle komma. Björn fick 
erbjudandet att åka med en beredskapsstyrka 
till Liberia och det tog inte lång tid innan han 
tackade ja. Januari och februari ägnades åt 
utbildning för att anpassa soldaterna till FN:
s regler och i mars bar det iväg till Monrovia i 
Liberia där han skulle tillbringa de kommande 
sex månaderna.

Mellan 1989 och 2003 hade det varit 
inbördeskrig i Liberia och FN-soldaterna var nu 
där för att samla in vapen som de även betalade 
befolkningen för. Det var den första svenska 
beredskapsstyrkan som åkte till Liberia och 
självklart kan man känna sig lite orolig när man 
ska åka till ett land där det nyss har varit krig. 
Det var Björn också, men det var inget som han 
lät sig stoppas av och med facit i hand så var det 
inte särskilt farligt. Visst var det små spänningar 
i landet och det förekom mindre skottlossningar, 
men FN-soldaterna välkomnades med glädje. 
Invånarna dansade och vinkade när de kom för 
att samla in vapnen och eftersom engelska är 
det officiella språket i Liberia så blev det inte 
heller några kommunikationsproblem.

 

Äventyret i Liberia är ett avslutat kapitel men 
Björn skulle kunna tänka sig att åka iväg igen, 
fast då till ett annat land. FN-tjänsten gav 
honom chansen att uppleva ett land som han 
aldrig skulle ha åkt till annars men nu är det 
dags att uppleva studentlivet. Några ambitioner 
om karriärsklättring inom försvarsmakten finns 
inte, så förhoppningsvis kommer Björn att bli en 
framgångsrik I:are.  

Björns tips till dig som vill bli FN-soldat:
Gör lumpen – gör den bra.

5 snabba frågor:
Stampat jordgolv/Korridorrum
Kofi Annan/ Caffè Latte  
Ak5/Miniräknare
Stridsvagn/Cykel
Befälens pool/sjön Sjön

DOLDA TALANGER
I:are är en speciell sorts tekologer. De ska skriva 5:or på alla tentor, vara aktiva i sektionen och 
nationen och gärna ha ett extrajobb. Sen finns det de som satsar på sin hobby också. Här är 
några av dem.
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Filip och Pontus – Rockstjärnorna

Dimman av tentaångest låg tät när vi träffade 
Filip Johansson (I-02) och Pontus Axelsson (I-
04) på Studiecentrum bara några dagar innan 
tentaveckan. Som de flesta vet så är det här 
två coola killar och de gav, trots tentornas 
närhet, ett kolugnt intryck. Vad kanske inte 
alla vet är att Filip och Pontus inte bara är I:
are, de är även musiker. De spelar tillsammans 
i bandet Luke Astray som bildades för ca tre år 
sedan, och av de fem medlemmarna i bandet 
är det bara Filip och Pontus som är kvar från 
orginaluppsättningen. I bandet som spelar 
rock- och popmusik med vissa soulinfluenser 
har Filip tagit på sig rollen som leadsinger och 
låtskrivare. Pontus står för gitarrspelandet och 
även om det låter lite konstigt så började han 
spela gitarr i samma veva som bandet bildades. 
Det kom fram att även Filip har spelat gitarr 
tidigare i livet, men på grund av en olycka 
(som vi valde att inte gå in närmre på eftersom 
han blev lite blödig) gör han inte det längre. 
Däremot spelar han både trombon och mungiga. 
Dock inte så mycket i Luke Astray-sammanhang. 

Hur hinner man då med både studierna och 
musiken? Bandet repar tre gånger i veckan och 
pluggandet tar ju sin tid. Filip berättade att om 
man vill så hinner man. Det var inga problem 
men man fick kanske låta bli att titta på tv. På 
Pontus pillimariska leende förstod vi att han inte 
riktigt höll med och det kom fram att Filip visst 
tittar på tv ibland.  
 
Luke Astray har redan spelat in en studiodemo 
och en demo på egen hand. Studiodemons titel 
talar för en framtid för bandet. Den heter ”Luke 
Astray – The Band”. För de flesta låter det nog 
som en väldigt fantasilös titel men det är den 
första delen i en trilogi; The band, the myth, 
the legend. De fick oss att förstå att det här 
med trilogier är något som de stora håller på 
med. Och vad är det då som är inspirationen till 
låtarna? Efter en lång tystnad sa Filip: ”Det låter 
tråkigt men…kärlek…och ensamhet.” 

Båda killarna är eniga om att de helst vill syssla 
med musik i framtiden, men en utbildning är bra 

 

att kunna falla tillbaka på. Det är roligare att 
plugga än att jobba och studierna och musiken 
är en bra kombination. De vill visa att man kan 
vara bra på saker inom helt olika områden. Vad 
det gäller musikkarriären har de lagt upp en två-
stegs-plan: Lund. Världen. Tanken är att man 
efter sommaren ska kunna se Luke Astray på 
de stora scenerna i Lund men redan om några 
veckor har de en spelning i Malmö. När ni läser 
det här har spelningen redan varit men om ni 
vill läsa mer om det kan ni gå in på bandets 
hemsida: www.lukeastray.tk.

 Så ställde vi den självklara sista frågan: ”Men är 
det musiken som är den stora passionen?” 
Filip: ”Det är mest att vi är scenkåta.”
Pontus: ”Det är brudarna.”

Pontus och Filips tips till dig som vill bli 
rockstjärna:
Om du vill ha replokal i Lund – ställ dig i kö! 
Skaffa dig många bra kontakter.
Det är inte så viktigt med talang – bara vilja.    

5 snabba frågor:
Kostym/Skinnbrallor
Spela i garaget/Spela i Bingolotto
Groupies/Flickvän
Backslick/Pudelkrull
Rundgång/Sångarstridskörsång
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Fredrik – Sportstjärnan

Han är inte bara grym på matte, han är grym 
på golf också. Fredrik Himmelman (I-04) är 
sektionens alldeles egna sportstjärna. Som 
åttaåring plockade han upp golfklubban för 
första gången och hans självklara talang var 
svår att missa. Nu, 14 år senare, har han nått 
hcp +1. För alla som inte kan så mycket om 
golf kan vi nämna att det är väldigt bra. Han är 
medlem i Malmö golfklubb men favoritbanan är 
Barsebäck. Gladast är han när han får ta fram 
sin favoritklubba, puttern och imponera med sitt 
närspel som är hans starkaste sida. Men killen 
kan slå långt också. 250 meter med drivern.

Fredrik började tävla när han var 12 år och var 
helt sjukt lovande fram till 21 års ålder då han 
fick ryggproblem. Detta var väldigt traumatiskt 
för honom även i livet utanför golfen. När 
kompisarna spelade fotboll fick han stå bredvid 
och titta på. En kompis som gärna följer med 
ut på golfbanan är Pontus. Ja, samme Pontus 
som är gitarrist i Luke Astray. Pontus har vid 
ett flertal tillfällen agerat caddie och har själv 
börjat spela golf sedan han fick ärva Fredriks 
gamla golfklubbor.

På vintern blir det inte mycket spel. Vintergolf 
är tydligen riktigt tråkigt så han satsar för 
tillfället på att vara student på heltid men 
när snön har smält ska han börja tävla. Han 
ska i år spela på Ecco-touren som är Danmarks 
professionella golftour. Eftersom han har 
passerat 21-årsgränsen är han nu senior vilket 
betyder tuffare motstånd än tidigare. Den 
pressen hanterar han bra, men för att klara 
pressen från media har han börjat meditera. Det 
visade sig i och för sig att det här var hans första 
intervju någonsin. Autografer har han aldrig 
heller fått skriva men namnteckningen sitter 
där den ska efter många års övande, så ger du 
honom en penna och ett papper så ska det nog 
gå bra.

Framtiden? Golfproffs eller Civilingenjör? Ja, 
vem vet? Det får tiden utvisa. Men om han 
vinner Ecco-touren ska han dansa på ”Svampen” 
i Stockholm. Gärna med Martin Stenmarck om 

han vinner Melodifestivalen. Fredrik skulle inte 
heller tacka nej till att få en golfbana uppkallad 
efter sig. Om så blir fallet skulle han helst vilja 
att den låg utanför Eslöv. 

Fredriks stora idol är varken en golfspelare eller 
en civilingenjör, men dock en golfkommentator, 
den så evigt vältalige Göran Zackrisson. För 
att knyta ihop den här intervjun med en 
golfspelande teknolog avslutar vi med att citera 
Göran Zackrisson: ” Det är svårt att kontrollera 
studsar, det kan man inte ens göra i verkliga 
livet.”

Fredriks tips till dig som vill bli golfproffs:
Börja spela som barn.
Ha talang!
Klä i chinos.

5 snabba frågor:
Öl/Sportdryck
Kugga fysiken/Dubbelbogey
Tiger Woods/Elin Nordegren Woods
Fore/Kor
Järnnia/75:a



Kontakta vår student-
ansvarig Nanna Norling 

eller kom in på vårt 
kontor vid Stortorget!

SEB:s Studenterbjudande 
ger dig allt du behöver för att 
hålla koll på din ekonomi 
– utan kostnad.

Vad innehåller 
studenterbjudandet?
• Privatkonto

• Bankkort Visa

• Internetkontoret privat

• Betalservice via Internet

• Kundcenter dygnet runt

• Studentlån

• Värdepappersdepå

• Rådgivning

Allt detta för 0:-Ring 046-18 09 59 eller e-posta till nanna.norling@seb.se
om du vill ha mer information!

Patrik Nordbeck, 
A legend in his own time

Efter endast en termin på 
I knep Patrik Nordbeck den 
åtråvärda utmärkelsen ”Årets 
lärare”, och har därmed 
gett Christian Söderberg en 
konkurrent värd namnet ute 
på föreläsarnas slagfält. 

Patrik tillhör den yngre 
generationen föreläsare. Han 
tog sin doktorsexamen 2001, 
och doktorerade såklart inom 
matematik, men ville inte gå 
in på detaljer.

Dock förklarade han att han är 
en algebra-kille.

Efter vikariat på LTH och ett 
års gästspel som föreläsare 
på Malmö lärarhögskola, 
återvände Patrik hösten 2004 
till LTH och en fast tjänst. Med 
introkursen som mjukstart 
inleddes en givande relation 
med de nya I:arna som skulle 
vara hela första läsåret.

Patrik har själv läst matte och 
en del fysik på universitetet, 
men till skillnad från vad 
ryktet säger har han ingen 
pedagogikutbildning. 

 

Vi citerar:
”Jag har ingen kompetens 
alls. Jag är helt outbildad vad 
gäller pedagogik”. Trots detta 
har han insett att han är här 
för att motivera studenterna 
och alltid göra det bästa av 
situationen.

När institutionstomtarna 
kommer på tal säger Patrik 
att det är viktigt med distans. 
”Tycker man att matte är hela 
livet kan det kanske vara lite 
skadligt. Har man ett yrke 
där man tänker mycket är det 
viktigt att ha en hobby där 
man får pula och snickra”. 
Därför ägnar han just nu 
mycket av sin fritid åt att 
renovera huset.

Och vad tycker då Patrik 
egentligen om I:are? Mycket 
diplomatiskt svarar han: ”I:
arna har ju haft bäst resultat 
på samtliga mattekurser. Det 
är en väldigt stark sektion”. 
Betyder det att han gillar oss 
bäst?

Patrik hälsar och tackar för 
utmärkelsen, och hoppas att 
han kommer tillbaka till nästa 
års ettor.

Vi gratulerar även Patrik till 
Teknologkårens Pedagogiska 
pris.

Av: Josefine Carlsson och 
Catarina Bojesson

ÅRETS LÄRARE PÅ I



McKinseystipendiet

Mycket i livet handlar om ett prestera något. 
Många lägger ner mycket tid på att få bra stud-
ieresultat, andra på att vara aktiv inom nation, 
sektion eller inom något annat som de verk-
ligen brinner för. Vissa gör till och med båda 
delarna. Detta var den gemensamma punkten 
hos de elva finalister som hade blivit utvalda 
bland över hundra sökande till Mc Kinsey Award 
i Lund

En torsdagskväll i februari träffades finaliste-
rna, representanter från Mc Kinsey, rektorerna 
från Ekonomihögskolan och LTH, en represent-
ant från F-sektionen och jag på Grand Hotell. 
Varken finalisterna eller jag visste riktigt vad 
som väntade, men trots att de var nervösa 
var det en väldigt bra stämning när alla sam-
lades. Anledningen var kanske de 60 000 kr 
som skulle komma att delas ut under kvällen 
av Mc Kinsey. Mc Kinsey är en världsledande 
managementkonsultfirma som finns i mer än 
40 länder. De jobbar primärt med affärsut-
vecklande frågeställningar av olika karaktär 
och deras uppdrag kan behandla allt från att 
utveckla en ny global strategi till att förfina 
ett företags forskningsprocesser. Jag, som inte 
hade någon del i de stipendier som skulle delas 
ut, glömde under den trevliga kvällen nästan 
bort av vilken anledning som middagen hölls. 
Det var först då middagen avbröts av utdeln-
ing av diplom som gästerna tystnade. Mellan 
prisutdelningarna diskuterades det om allt från 
kändisar och mataffärer till framtida satsnin-
gar på högskolan. 

 

Till sist kom vi fram till den stund som ma-
joriteten av gästerna väntat på. Nominerin-
garna och de tre vinnarna lästes upp och på 
tredjeplats kom I-sektionens representant 
Emily Eliasson som gjort ett oerhört betydande 
arbete för sektionen som studievägledare 
under hösten. Vinnaren kom från F-sektionen, 
som för övrigt var överrepresenterade bland 
finalisterna, och andraplatsen togs av den enda 
deltagaren från Ekonomihögskolan.

Jag frågade Emily innan utdelningen hur det 
hade gått till när hon sökt och vad hon hade 
tänk när hon skrivit sin ansökan. När hon kom 
för att lämna in sin ansökning märkte hon 
att hon var en av de personer som inte hade 
tagit med sig en hel hög med papper. Vad det 
gäller det personliga brevet så är det enligt 
Mc Kinsey viktigt att försöka skriva personligt 
och berätta om sig själv, sina prestationer ska 
man skriva på sitt CV. Tydligen föll Emily ju-
ryn i smaken och de ringde upp henne för en 
intervju. Eftersom hon vid den tidpunkten var i 
Canada var det svårt att komma till Stockholm 
som de övriga finalisterna fick göra. Istället 
fick det bli på telefon, mitt i natten för Emilys 
del. Det hela slutade ju lyckligt, som vi nu alla 
vet. Förmodligen surfar Emily runt nere i Syd-
ney med sin nya kiteutrustning. Det var första 
gången Mc Kinsey delade ut stipendiet, men 
det kommer förmodligen ett tillfälle till hösten 
för er som missade denna gång.                       

Av: Maria Andersson

STIPENDIE


