
i-type
Industriell Ekonomi Lund

yp
nr 

yp
1

ypyp
1

yp
 hösten 2007 

Senaste nytt från sektionen

Poetry in Nollning

Ett I-phös bekännelser

Vilken I-typ är du?

Snobbar som jobbar

och mycket mer...



Master’s thesis on
Supply Chain Management?

Candidate
Candidate

Ernst & Young is a leading audit fi rm network on the global market. Confi dentiality, quality, and professionalism characterize our customer proposition. Our services include auditing, accounting, management consulting plus 
tax and transaction consulting. To enable top accessibility and provide local market expertise, we employ 1,830 persons in our offi ces throughout Sweden. Worldwide, Ernst & Young offers auditing and advisory services 
in 140 countries in which we engage 130,000 employees. Thanks to our global organization, we can create expert teams to meet specifi c market needs. Regardless of whether functioning locally or globally, our goal is the 
same: helping customers and employees achieve all that is possible by creating value and building trust. Ernst & Young AB is part of the global Ernst & Young network in which each member is its own legal unit.

The Art of Supply Chain Management in the Steel Industry

Supply chain development and optimization has long been a hot topic, especially 
regarding how companies position themselves in the value chain. There is a con-
tinuous development of theories and methods in this area. These are often very 
good at pointing out key issues from a macro perspective. However, implementing 
the theories is much easier said than done.

Some companies have just begun their quest to optimize supply chains, while others 
fully challenge every part of them. What are the underlying reasons of these
differences in supply chain development? Are the differences directly correlated 
to the type of industry or position in the value chain, or are there other determining 
factors? 

To fully understand the underlying differences in supply chain development, there is 
a need to thoroughly investigate and understand how specifi c companies within an 
industry manage their supply chains. 

Ernst & Young invites two students to write their master’s thesis covering the steel 
industry with the following potential scope:
– How do companies within the steel industry view their supply chains today?
– What strategies are at present deployed for management and (continuous)  
 development of supply chains?
– What role do enterprise resource planning and supply chain management
 systems play in the development of supply chains?
– What improvement areas and trends do key decision-makers see?
– How do companies co-operate with their suppliers and customers?

In order to answer the these questions, an extensive research will need to be con-
ducted. The students will be provided guidance and tools necessary to complete the 
tasks. Ernst & Young is looking for two students with a strong academic record and 
technical know-how. You are preferably studying economics, business administration, 
industrial engineering and management, or a related fi eld of study.

Ernst & Young would like the successful candidates to complete this task before the 
end of June 2008. 

Please apply online at www.ey.com/se/ledigatjanster before December 5, 2007. Please apply online at www.ey.com/se/ledigatjanster before December 5, 2007. Please apply online at www.ey.com/se/ledigatjanster before December 5, 2007
Your joint application should cover a summary of your proposed approach and 
include personal cover letters, CVs, academic transcripts and other relevant docu-
ments. After the interviews, the chosen candidates will be contacted before the end 
of 2007. If there are any questions prior to application, do not hesitate to contact
Björn Viksten at +46 8 520 598 46 or bjorn.viksten@se.ey.com. 
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Så här i terminens sista skälvande, kalla dagar är det 
en ära att få servera det hetaste och tyngsta numret 
av I-type hittills. Det är ett sant nöje att vara redak-
tör när sektionsmedlemmarna öser bra texter över en 
- fortsätt så! Istället för att på klassiskt vis rapa upp 
och kommentera innehållet, tänkte jag presentera 
det här numrets toplista:  

• Wannadies – Easier to sing 
• Petter (ft. Dirty Granlund) - Det Går Bra Nu 
• Little Man Tate (Little Man Dan) – Court Report
• Nitin Sawhney - The Conference
• The Libertines – Time for Heroes
• Merz - Mentor
• Onslaught – Contract in Blood 
• Kitkerät Neitsyet  - Nollien nolla
• Jimmy Dean - I won’t go hunting with you, Jake 
                            (But I’ll go chasing women)

• Puffy Amiyumi – True Asia
• A.F.I. – Take the Test
• Evert Taube - Fritiof  i Arkadien
• Van Morrison – All work and no play
• Serge Gainsbourg – Comic Strip 
                                    
Avslutningsvis vill jag tacka för 
förtroendet under mitt år som 
info-ordförande och önska min 
mer än värdige efterträdare Nils 
all lycka på posten! 

Good night and good luck.

Jonas Heller
redaktör
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I det mörka och höstruskiga Lund kan vi glädjas åt att 
sektionen ekonomiskt går över all förväntan. Företag 
har aldrig tidigare varit så intresserade av Lunda I:are. 
Ernst & Young tyckte att vi var så bra att det ville bli 
sektionens huvudsamarbetspartner.  Det är inte bara 
företag som tycker vi är bra, utan vi tar även emot 
beröm från skolan och andra sektioner på LTH och 
andra I-sektioner i Sverige.

Både Inka och mentorsprogrammet har utvecklats 
till två viktiga ambassadörer för sektionen där den 
senare uppmärksammats av högskoleverket, som valt 
att följa programmets fortsatta utveckling.  

Det har dock inte bara varit ljuspunkter. Inbrottet 
härom veckan får väl ses som en liten ”downer” och 
som om inte det var nog så passade en av institution-
erna på att stjäla veckor av plugg för våra 
06:or. Polisen och SRI gör vad de kan och resultatet 
blir antagligen bra, i alla fall gör SRI det. 

Höstterminsmötet är avklarat och sektionen har 
fyllts upp med nya duktiga medarbetare, så nu kan vi 
gå in i juletiden tryggt medvetna om att våren kom-
mer bli minst lika bra som hösten. Speciellt skulle jag 
vilja framhålla styrelsens tre nya medarbetare, Eme-
lie Åkerlund, ny sexmästarinna, Nils Axiö, ny ord-
förande för informationsutskottet och Staffan Jöns-
son, ny kassör. 

Jag vill passa på att tacka alla som ställt upp och en-
gagerat sig i sektionen under hösten. Ni har alla gjort 
ett superjobb och bidragit till sektionens framgångar. 
Efter jul väntar nya spännande utmaningar för oss 
med evenemang som I-skidresan, I-konferensen, Inka 
och tandem-staffetten. Känner ni att detta verkar 
spännande och att ni skulle vilja vara med och ar-
rangera något av dessa tillställningar så får ni gärna 
höra av er till oss i styrelsen. Våren kommer sedan 
avrundas med en wIkend på hemlig ort för våra ak-
tiva. 

Avslutningsvis skulle jag vilja dela ut en känga till 
tjuvarna som stal vårt kassaskåp och Hallands Na-
tion för den urdåliga maten på vår aktivasittning.

Eder ordförande

Axel Granlund
i-ordf@tlth.lth.se

ORDFÖRANDE ORERAR

Deadlines är ofta något som är svårt att hålla. Min 
gick ut för tre dagar sedan, och däremellan kom I-
konferensen i Linköping. Alla stöter på deadlines förr 
eller senare, jag själv måste lära mig att hålla dem. 
Detta skall dock inte handla om deadlines eller lärdo-
mar om deadlines, det skall handla om vad som hänt 
på sektionen och vad som är på gång i framtiden.
Vid den här tidpunkten känns det naturligt att börja 
med att berätta om höstterminsmötet. Uppslutnin-
gen var i alla avseenden, för att inte använda för star-
ka uttryck, liten. 32 stycken närvarande avspeglar 
inte en sektion som har 550 medlemmar. Vi är alla 
teknologer och jag vet att ni undrar över hur många 
procent av medlemmarna som dök upp, 5,8% är sva-
ret. På mötet diskuterades vad som skulle kunna få 
er intresserade - kall pastasallad räcker uppenbarli-
gen inte. Vad hade kunnat göra er intresserade utav 

att deltaga på sektionsmötena? Har ni någon idé får 
ni gärna skicka ett mail och berätta. Sektionen fi nns 
här för Er, för att driva Era frågor , för att se till att 
Ni har de 5 roligaste åren i Era liv (hittills) och för att 
se till att Ni får den bästa möjliga utbildningen.
För alla er som inte närvarade på sektionsmötet kom-
mer här en brief  recap av det som hände:
• Nytt förråd för utskotten har skaffats fram 
• Hemsidan kommer att få nytt utseende
• M:Ina kommer att fl yttas, sektionen önskar att ha     
   studieplatser där datorsalen är nu istället
• Informationsfolder till gymnasieelever har tagits fram
• I-konferens kommer att anordnas i Lund till våren 
• E&Y är sektionens första huvudsponsor
• Alumniträff   kommer att arrangeras under våren 
• Emma Sundling avgår för att arbeta som PQE på 
 VG:s nation, Staffan Jönsson fyllnadsväljs som  
  kassör.
• De fl esta kurser som läses fungerar bra, förutom 
  funktionsteorin 

Vice fyller på 
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• Sektionens överskott fördelas ut på en Aktivahelg,   
 Tandemcykel, Terrormål, Lundakarnevalen och en    
 Projektpott.
• Skidresa i januari 
• Sektionen skall ha en periodiserad avsättning till I-
 konferenserna
• Julfest i december 
• Ett nytt utskott är på väg att skapas
• I-Type utökas 
Aktivitetsutskottet
Det (förhoppningsvis) nya utskottet Aktivitetsuts-
kottet kommer i framtiden arrangera events såsom 
en I-dag (föreläsningar, tävlingar, m.m), Aktivahelg, 
I-konferens och världsrekordförsök till hösten 2008. 
Events som syftar till att stärka oss som grupp och 
breddar våra vyer.

Sångbok
Projektet med sektionens egen sångbok har startat, 
målet är att första tryckningen skall nå er studenter 
under våren. Har ni några sånger från er nollning eller 
liknande som ni vill ha med, tag kontakt med mig så 
ser jag till att ni kommer i kontakt med rätt person.

Alumniträff
Jag har även som mål att se till att sektionens första 
alumniträff  kommer att anordnas under våren. Ni 
kanske undrar varför ni skulle bry er om en alumni-
träff, “jag har ju många år kvar tills jag är färdig.” 
Men tiden går fort, många åker utomlands, hamnar i 
olika inriktningar o.s.v, vilket leder till att man kan-
ske inte ses lika ofta längre. Alumniträffarna är ett 
sätt att ge er möjligheten att återigen träffa gamla 
kursare på familjär mark även efter att ni är klara 
med er utbildning, återknyta kontakterna, få tips om 
jobb och kanske skryta lite.

Daniel Lundin
Vice-Ordförande
i-vordf@tlth.lth.se

SEKTIONEN

Som en del av er vet eller kanske märkt av har styrelsen 
varit på konferens i Linköping med landets övriga sektions-
styrelser för Industriell Ekonomi. Tankar, tips och snaps-
visor har utbytts, beslut har fattats och nya hjärnceller 
tillkommit när gamla dränkts. Här är resultatet:

Ordförandegruppen
Diskuterade hur de olika sektionerna var organiserade. 
Linköping och Luleå är organiserde precis som här i Lund 
medan Chalmers och KTH skiljde sig en del. Chalmers har 
tolv komitéer där alla aktiva väljs vid ett terminsmöte. 
Vilka komitéer som ingår i styrelsen varierar från år till år. 
På KTH sitter förutom ordförande, vice ordförande och 
kassör även 6 ledamöter i styrelsen. Dessa ledamöter är 
alltå inte knutna till något utskott. Styrelsen har sedan 
möten med representanter från styrelsen.
   Styrdokument var en annan punkt som diskuterades. In-
tressant här var att man i Linköping tog fram en verksam-
hetsplan för varje år, som sedan följs upp ett år senare.
   Det tredje som diskuterades var ledarskap och en-
gagemang i en ideell förening. Feedback var alla överen-
som var viktigt. I Linköping bjöd man in till I-forum där 
medlemmar kunde komma och ställa frågor och säga vad 
de tycker  till styrelsen.

I-konfrensen
Under detta diskussionspass diskuterade vi vad syftet med 
konferensen skulle vara i framtiden. Alla var överrens om 
att konfernsen var jättenyttig och att vi skulle fortsätta 
utbyta erfarenheter även i framtiden. Diskussionen result-
erade slutligen i ett dokument med riktlinjer för hur de 
framtida konferenserna skulle vara arrangerade.  

Näringslivsgruppen
Vi hade en väldans massa att diskutera då det är stora 
skillnader i hur sektionerna arbetar gentemot företag. 
Linköping har t.ex. kommit väldigt långt med
en arbetsmarknadsdag som lockar 70 företag. Erfarenhet-
sutbyten präglade fredagens diskussion. Under lördagen 
kom vi fram till ett viktigt beslut, och det var att jobba 
för att kunna anordna ett event tillsammans, men utanför 
Sveriges gränser - antingen i Köpenhamn, London eller 
Norge och målet är att det blir av nästa höst. Vi i NGI 
kommer att se efter vad man kan hitta på i den danska 
huvudstaden. Det blir i så fall fem stycken från vardera 
av de fem sektionerna som får åka. Slutligen måste jag 
bara få påpeka att konferensen var ruskigt givande vilket 
förhoppningsvis leder till att NGI når ny höjder.

I-konferensen i Linköping
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Alumnigruppen
Temat var vad som kan intressera alumner att återvända 
till respektive lärosäte. Ett utskick av en alumntidning 
var ett förslag som vi alla ville genomföra. Vi diskuterade 
inriktningsspecifi ka alumnträffar och olika events som 
skulle kunna genomföras i samband med en sådan träff.

Casegrupp
Dag två pratade vi om case - hur case idag används i ar-
betsintervjuer och hur stor nytta man ofta har av det tänk 
man lär sig vid caselösning i arbetslivet.
   Ett nationellt beslut på alla I-program togs om att 
försöka starta lokala casegrupper på LTH, KTH, Chalm-
ers, Luleå Tekniska Universitet och Linköpings Tekniska 
Högskola. Casegrupperna skall till en början ansvara för 
att arrangera en casetävling för studenterna på sina res-
pektive högskolor och förhoppningsvis utökas med målet 
att ha en nationell tävling mellan alla industriell eko-
nomiprogram i Sverige. Är du intresserad utav att vara 
med i en sådan grupp som kommer att ha löpande kon-med i en sådan grupp som kommer att ha löpande kon-
takt med övriga I-program i landet så skicka ett mail till takt med övriga I-program i landet så skicka ett mail till 
i-vordf@tlth.lth.sei-vordf@tlth.lth.se

InformationsgruppenInformationsgruppen
Diskussionerna inom informationsgruppen rörde sig föga Diskussionerna inom informationsgruppen rörde sig föga 
överraskande mest kring hur man förbättrar sektions-överraskande mest kring hur man förbättrar sektions-
tidningar, webbplatser och övriga kommunikationer till tidningar, webbplatser och övriga kommunikationer till 
sektionens medlemmar. Bland de intressanta idéer vi fi ck sektionens medlemmar. Bland de intressanta idéer vi fi ck 
med oss kan bl.a. nämnas information via SMS, en insän-med oss kan bl.a. nämnas information via SMS, en insän-
darspalt, tävlingar på hemsidan för att locka blivande darspalt, tävlingar på hemsidan för att locka blivande 
studenter, ett kalendarie i vcf- format för att spara i mo-studenter, ett kalendarie i vcf- format för att spara i mo-
bilen, en fotokatalog med mobilnummer och mycket mer. bilen, en fotokatalog med mobilnummer och mycket mer. 
Förutom detta deltog vi också i en del övriga diskussioner Förutom detta deltog vi också i en del övriga diskussioner 
ur ett informationsperspektiv, bl.a. en del praktiskt kring 
casetävlingen. 
   En av programpunkterna under konferensen som också 
bör nämnas var föredraget med den galne norrmannen 
Reidar, en intelligent man med mycket energi som äger 
både hotell, pokersajter och resebolag. Han gav oss alla en 
ny syn på hur det är att arbeta i grupp och vad det egent-
ligen innebär att producera medlemsnytta för sektionen. 
Jag lovar att ni kommer att märka av detta i sektionens 
framtida arbete!

Studieråden
Det som jag mest fi ck ut av konferansen var:
Många nya ideér om CEQ (studieutvärdering) och fem 
konkreta förslag om hur CEQ hanteringen kan förbättras 
och hur man kan få en ökad svarskvot. Bland annat ska 
jag införa en genomgång/föreläsning om vad CEQ är och 
syfte med den för alla nollor i början på varje läsår, ev. 
termin. Ska även se om det är möjligt att lägga in en typ 
av betygssystem i KA då man väljer kurser. M.a.o ska det 
fi nnas en möjlighet att se hur bra föreläsaren är, baserat 

på CEQ-svaren. Detta är ett system som fungerar bra på 
bla LiTH.
   Vi disskuterade även ett eventuellt samarbete med de 
andra I-sektionerna för att “ragga” gymnasister och om 
hur detta skulle gå till, något som vi första ska disskutera 
med varje skolas kansli och programledning osv. för att se 
hur ex. LTH ställer sig till att vi från I-sektionen har en  
egen monter gemnsamt med andra I-sektionerna under 
t.ex. SAKO-mässan i Stockholm.
  Jag ska själv på SRX möte nu på torsdag då jag kommer 
ta upp allt detta vi disskuterade på konferensen och föra 
vidare tipsen...

Kassör och Sex
Då det var en blandad kompott av styrelseposter i vår 
grupp diskuterades lite olika saker:
Främst kom vi fram till att det är av stort intresse att ha 
en uppdaterad informationssida för utlandsstudier. I dags-
läget fi nns en sida ”STARS” som fungerar så att studenter 
får skriva in en utvärdering av deras utlandsvistelse, vilken får skriva in en utvärdering av deras utlandsvistelse, vilken 
riktar sig till alla studenter, inte något specifi kt program. riktar sig till alla studenter, inte något specifi kt program. 
Denna fungerar dock inte så bra i och vi diskuterade om Denna fungerar dock inte så bra i och vi diskuterade om 
det inte skulle fi nnas möjlighet att skapa en hemsida för det inte skulle fi nnas möjlighet att skapa en hemsida för 
enbart I-are. Denna skulle i sin tur länkas från respektive enbart I-are. Denna skulle i sin tur länkas från respektive 
hemsida. Sidan skulle komma att innehålla eventuella hemsida. Sidan skulle komma att innehålla eventuella 
utvärderingar men framför allt att kontaktuppgifter till utvärderingar men framför allt att kontaktuppgifter till 
studenter som varit ute nyligen. Att få hjälp med allt från studenter som varit ute nyligen. Att få hjälp med allt från 
vilka kurser man får och inte inte får läsa till hur man bäst vilka kurser man får och inte inte får läsa till hur man bäst 
får tag i kurslitteratur eller hur man fi xar boende är några får tag i kurslitteratur eller hur man fi xar boende är några 
förslag.
   Dessutom presenterade Linköping en folder ”I-arens    Dessutom presenterade Linköping en folder ”I-arens 
guide till utlandet”. Den samlade all viktig information guide till utlandet”. Den samlade all viktig information 
som man kan tänkas behöva inför ett urbytesår. Främst som man kan tänkas behöva inför ett urbytesår. Främst 
genom att presentera erfarenheter från studenter som va-
rit ute samt vad som erbjuds i de olika länderna utifrån de 
inriktningar som Linköping själva har hemma i Sverige. 
Detta är något vi tagit med oss och som vore ypperligt för 
Internationella Utskottet att jobba vidare med.
   Sektionsbilen vara eller icke vara kom upp. Den frågan 
har kommit och gått lite hos oss i Lund och vi fi ck nu 
bekräftat att en sådan investering inte är lönsam, precis 
som vi också trott. Linköping och Chalmers var de som 
hade bilar, och visst är det i vissa avseenden smidigt och 
en service för sektionens medlemmar men de rekomend-
erade oss dock att avstå.

SEKTIONEN
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SEKTIONEN

Jag heter Nils Axiö och är 24 år. Jag är uppvuxen i Nacka, senare Söder-
malm, båda i Stockholm. Efter naturvetenskapligt internationellt gym-
nasium har jag spenderat vintrarna utomlands (Spanien, Sydamerika, 
Frankrike, Ostasien, Norge - i den ordningen) och somrarna/höstarna i 
Sverige. Utomlands har jag rest, studerat (franska/spanska) samt jobbat 
och i Sverige har jag jobbat med allt möjligt för att pröva på lite olika 
saker. Däribland kan jag till exempel räkna lärarvikarie, bar, mäklaras-
sistent, försäkringssäljare och lagerarbetare. 
   På fritiden har jag några beroenden: en bred musiksmak, puderåkning 
(på bräda!), ett genuint fi lmintresse (jobbat 6 år på Stockholms fi lmfesti-
val), och en hel del datorrelaterat. Som ny ordförande för informationsu-
tskottet kommer jag, förutom att se till att hålla det dukade bord Jonas 
serverar mig i samma enastående  kvalitet, främst se till att hemsidan 
arbetas om och görs mer användarvänlig och intressant!arbetas om och görs mer användarvänlig och intressant!

Jag heter Emelie Åkerlund och går i I2. Jag kommer från och är uppvux-
en i Norrköping. Anledningen till att jag valde att studera i just Lund var 
att jag ville bort och iväg; komma till nåt helt nytt, som Lund verkligen 
var för mig. Jag hade aldrig varit här och kände ingen som bodde eller 
pluggade här. Under min tid i Lund har jag hunnit med en hel del och 
lärt känna så sjukt mycket goa människor. Jag har förutom att engag-
erat mig i sektionen även varit aktiv på Göteborgsnation, nu senast som 
marskalk under GA-balen. 
   Till vårterminen ska jag alltså ta över efter Tor och bli eran sexmäs-
tarinna. Det känns extremt kul och jag hoppas att vi i sexet ska lyckas 
tillfredställa er, framfört allt med många extremt roliga fester. Nu först 
blickar vi fram emot skidresan, jag har redan börjat ladda! Vi ses!blickar vi fram emot skidresan, jag har redan börjat ladda! Vi ses!blickar vi fram emot skidresan, jag har redan börjat ladda! Vi ses!

Jag heter Staffan Jönsson är 22 år, läser 3:e året och trivs väldigt bra. Jag heter Staffan Jönsson är 22 år, läser 3:e året och trivs väldigt bra. Jag heter Staffan Jönsson är 22 år, läser 3:e året och trivs väldigt bra. 
Kommer från Helsingborg och fl yttade till Lund för att börja läsa på 
I-programmet efter ett år i fl ottan. Jag tycker om att ha många järn i 
elden och har under mina år i här i Lund både jobbat och varit aktiv i elden och har under mina år i här i Lund både jobbat och varit aktiv i 
nation vid sidan av studierna. nation vid sidan av studierna. 
   Mitt sektionsengagemang började i NGI hösten ‘06 och jag jobbade    Mitt sektionsengagemang började i NGI hösten ‘06 och jag jobbade 
under det läsåret mestadels med INKA vilket jag har fortsatt med även under det läsåret mestadels med INKA vilket jag har fortsatt med även 
i år. Jag är nu ansvarig för vårens INKA och jobbar för att återigen i år. Jag är nu ansvarig för vårens INKA och jobbar för att återigen 
spräcka budgeten och ge alla I:are en grym arbetsmarknadsdag. Att 
vara aktiv i sektionen är och har varit väldigt roligt. Därför känns det vara aktiv i sektionen är och har varit väldigt roligt. Därför känns det 
naturligt att ta mig an posten som kassör och med en plats i styrelsen naturligt att ta mig an posten som kassör och med en plats i styrelsen 
hjälpa till att fortsätta utveckla I-sektionens verksamhet.hjälpa till att fortsätta utveckla I-sektionens verksamhet.

Alla som var med på sektionsmötet fi ck bevittna en raffl ande valvaka när tre poster i styrelsen skulle tillsät-
tas. Trots att dramatiken var mer att likna vid vad som väntas i det kommande ryska valet än det i Pakistan, 
är det en stor ära att låta eran nya Sexmästarinna, Informationsordförande och Kassör få presentera sig.

Nya Hjältar
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Sedan 2005 fi nns, som många säkert vet, ett mentorspro-
gram på I-sektionen. Programmet går ut på att ge stu-
denter från årskurs tre och fyra en personlig relation med 
någon från näringslivet, för att få en inblick i vad som kan 
tänkas vänta efter examen.
Idag har vi 35 mentorer från bl.a. Sony Ericsson och E.ON 
som hjälper sina adepter att se kopplingen mellan studi-
erna och det framtida jobbet – alla kan nog hålla med om 
att det inte är helt självklart när man sitter på SC och 
tentapluggar. Att ha någon man kan bolla idéer med kring 
inriktningar, utbyten och liknande är något många av 
adepterna uppskattar, speciellt när det är någon som varit 
i samma situation själv. Många mentorer tycker också att 
det givande och roligt – att återigen få en dos av det ljuva 
studentlivet, träffa mentorer från andra företag och få en 
inblick i hur morgondagens civilingenjörer tänker och ut-
bildas. De fl esta träffar sina mentorer fl era gånger per år, 
dessutom arrangerar vi i mentorsgruppen träffar, där alla 
mentorer och adepter får chansen att träffa varandra.

Träffarna
Fem gånger om året har vi träffar för hela programmet. 
Verksamhetsåret börjar med en kick-off  i maj, sedan två 
tematräffar under hösten, en på våren och en avtackning i 
mars. Träffarna har olika teman och aktiviteter med ank-
nytning till utbildningen och näringsliv. Ofta bjuder vi på 
middag och kanske ett glas vin, och det ges tid åt min-
gel och samtal om kvällens tema. Första träffen i år, som 
hölls i september, hade temat mentorsrelationen där men-
torscoachen Cecilia Agrell talade om hur man skapar en 
bra mentor-adept relation. Därefter höll några mentorer 
kortare presentationer om sina roller på sina arbetsplat-
ser. Nu i november kommer adepterna få lösa ett case med 
sina mentorer, lett av Carl-Johan Asplund. 

Vill du bli adept?
Ansökningsprocessen öppnar varje vår i månadsskiftet 
mars/april. Håll utkik på hemsidan efter aktuella datum 

och information om vad ansökan ska innehålla! Vid an-
sökningsperiodens början går information ut till de stu-
denter som ska börja årskurs tre eller fyra nästa höst. 
På februariträffen kommer några intresserade studenter 
ha möjligheten att få vara med för att få en försmak av 
programmet – mer info om hur man anmäler sig kommer 
senare,

Vill du vara med i mentorsgruppen?
I-mentor drivs av oss i studenter i mentorsgruppen. Föru-
tom att arrangera de fem träffarna varje år så har vi ett 
nära samarbete med näringslivet för att värva mentorer, 
administrerar ansökningsprocessen och försöker förbättra 
programmet. Vill du vara med i gruppen? Har du idéer 
och vill påverka? I januari kommer vi att söka nya med-
lemmar, främst från tvåan och trean, så håll utkik på hem-
sidan och anslagstavlan, eller skicka gärna ett mail redan 
nu så tar vi kontakt med dig när det närmar sig. 

Läs mer på www.isek.lth.se/imentor 

Tove Svärd Norbäck
I-Mentorsgruppen, imentor@i.lth.se

MENTOR
I-Mentor
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HUVUDSPONSOR
På bordet ligger ett tunt blad av pappersmassa. Det fi nns 
i fl era ex och än så länge fattas några ack så viktiga kru-
melurer längst ner. Målet är att de ska fi nnas där inom 
halvtimme. Hur ska jag hinna?
Jag kollar på klockan och inser att jag inte kommer att 
hinna äta upp baguetten förrän vi är färdiga, på vägen 
till tåget. Rummet är litet, inglasat och inger en känsla av 
lyx. Utanför ser jag att det sitter folk kvar och jobbar. När 
slutar de egentligen? Stämmer det att man jobbar ihjäl sig 
som konsult? 
   Tänk på kroppsspråket. Luta dig tillbaka, se avslappnad 
ut. En pulsmätare hade antagligen visat 210 nu. Den ene 
av de två berättar hur de har tänkt sig aktiviteterna. Den 
andre håller med. Frågetecken uppstår. Frågetecken sud-
das ut. De korta grabbarna berättar och jag ställer frågor. 
Kaffet börjar bli kallt. Jag som inte ens egentligen ville ha 
något, varför tackade jag inte nej? Förmodligen för att jag 
vill att alla svar den här kvällen ska vara ja, ja och ja.
   Gonggongen är slagen, ingen har kastat in handduken, 
men var är pennorna? Ska det falla på en sån sak? Nej, 
hittar en. Två kopior av likadana papper får de efterläng-

tade krumelurerna på sig. Jag tar upp kameran. Har man 
ingen presskonferens får man göra sin egen.
   Det benvita, tunga pappret som nyss skrivits ut i Göte-
borg transporteras nu med X2000 tillbaka till Lund. Där 
det hör hemma, i styrelserummet. Det är påskrivet av 
Martin du Hane, nationellt ansvarig för Ernst & Young:s 
studentrelationer och Erik Bergelin nyanställd I-are.
I-sektionen på LTH har fått sin första huvudsponsor. 
Win-win situation? – Det vet vi om ett år. Men om jag 
kände mig som en kung för en dag? - You bet!

     

Kung för en dag Text och kontrakt: André BogsjöKung för en dag

     

Varför väljer ni att bli våran huvudsammarbetspartner?
Vi väljer att bli huvuds för I-sektionen i Lund för att vi Vi väljer att bli huvuds för I-sektionen i Lund för att vi 
känner att vi inte har visat upp oss tillräckligt för I-arna känner att vi inte har visat upp oss tillräckligt för I-arna 
i Lund och då i synnerhet inte vår konsultverksamhet. Vi i Lund och då i synnerhet inte vår konsultverksamhet. Vi 
vill att studenter på tekniska högskolor ska veta att de vill att studenter på tekniska högskolor ska veta att de 
kan göra en karriär hos oss både som managementkon-kan göra en karriär hos oss både som managementkon-
sulter men även som analytiker på vår Corporate Finance-sulter men även som analytiker på vår Corporate Finance-
avdelning, Transacation Advisory Services. Vi hoppas nu avdelning, Transacation Advisory Services. Vi hoppas nu 
då självklart att fl er I-are från Lund ska söka sig till oss då självklart att fl er I-are från Lund ska söka sig till oss 
då de har ett rykte om sig att vara väldigt duktiga och då de har ett rykte om sig att vara väldigt duktiga och 
hungriga studenter som vill göra en karriär i vår expand-hungriga studenter som vill göra en karriär i vår expand-
erande verksamhet.

Vad kan ni erbjuda en I:are hos er? 
Vi på Ernst & Young erbjuder nyutexade studenter möj-Vi på Ernst & Young erbjuder nyutexade studenter möj-
lighet att jobba som klassiska managementkonsulter inom lighet att jobba som klassiska managementkonsulter inom 
Risk & Business Advisory Services (RBAS), men även som Risk & Business Advisory Services (RBAS), men även som 
Corporate Finance-analytiker på Transaction Advisory Corporate Finance-analytiker på Transaction Advisory 
Services (TAS). Förutom detta så har vi ett mycket up-Services (TAS). Förutom detta så har vi ett mycket up-
pskattat intership varje sommar där några studenter får pskattat intership varje sommar där några studenter får 
prova på att i 5 veckor jobba på TAS och i 5 veckor jobba prova på att i 5 veckor jobba på TAS och i 5 veckor jobba 
på RBAS. På detta sättet får studenten både ett pre-deal på RBAS. På detta sättet får studenten både ett pre-deal 
perspektiv på exempelvis ett förvärv av ett bolag men perspektiv på exempelvis ett förvärv av ett bolag men 
även ett post-deal-perspektiv där den operativa och strat-även ett post-deal-perspektiv där den operativa och strat-
egiska förbättringen äger rum. Samtidigt söker vi också egiska förbättringen äger rum. Samtidigt söker vi också 
kontinuerligt exjobbare, där vi både utannonserar färdiga kontinuerligt exjobbare, där vi både utannonserar färdiga 
problemställningar och tar emot spontanansökningar. problemställningar och tar emot spontanansökningar. 

Hur har du själv hamnat på E&Y?
I grund och botten är jag en I-are från Linköping men I grund och botten är jag en I-are från Linköping men 
jag har både studier från Italien, Irland och Vietnam/Ma-
laysia i bagaget. Exjobbet gjorde jag i Vietnam där jag 
tittade på hur Vietnamesiska företag skulle anpassa sin 
strategi för att bli uppskattade leverantörer till företag i 
västvärlden, och jag tror det var entreprenören i mig, som 
alltid vill testa nya sak-er som tillslut gjorde att jag val-
de Ernst & Young. Verksamheten är bara några år gam-
mal och vi växer explosionsartat just nu. Detta gör att 
det fi nns otroliga möjligheter att, om man brinner för det 
man gör och vill mycket, få mycket ansvar från början och 
bidra till verksamhetens uppbyggande. Andra bolag lock-
ade mindre då strukturen i dem redan var satt och man 
hamnar i ett speciellt fack direkt, och detta är något vi vill 
motverka. Man ska från början få testa olika projekt men 
då man hittar vad man vill göra så blir man om man vill 
taggad till det erbjudandet. 

Vad är det bästa med er?
Det bästa med oss är ändå att vi är ett så grymt skönt 
gäng. Den dagen jag satte foten på vårt kontor i centrala 
Stockholm så bestämde jag mig för att här vill jag jobba. 
På något sätt sitter den sköna stämningen och kompisan-
dan i väggarna, vassa armbågar är helt obefi ntliga. Det 
är en perfekt blandning av personligheter och jag förstår 
nu att så länge jag jobbar på Ernst & Young, kommer jag 
tycka att det är kul att gå till jobbet varje dag.

Intervju med Erik Bergelin, Ernst&Young Risk & Business Advisory Services



Uppropsdag & pubkväll
Nio noll noll i Kårhusets hörsal,
nybliven teknolog led stora kval.
Främmande ansikten, ynklig och ensam,
men snart vi badade i samma damm.
”Nya eliten” var nyckelorden för dagen,
shit, tänkte vi och fick ont i magen.
Phöset gjorde en storartad entré,
ingen tvekan om att detta skulle bli en djävulsk succé!
På kvällen ramlade vi in på Cornelis, Kårhusets pub,
nu hade vi entrat LTH’s klubb.

Nollesöndagen
Uppstyrd och utklädd, skurkar var temat,
tävling, fjäsk och fylla stod på schemat.
Ön Ön i sjön Sjön fick frekventa besök,
detta tack vare ett ihärdigt krök.
För den röda giganten gick det katastrofalt,
det var ju givet; vårt phös var fenomenalt!

Partybrännboll
Iklädda ouverall, knutna runt magen,
hinkarna var det självklara målet för alla lagen.
När regnet kom var mellanfesten inte långt bort,
på ED-discot röjde teknologer av alla dess sort.

På kvällen ramlade vi in på Cornelis, Kårhusets pub,
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Poetry in Nollning

Inte sedan Shakespeare nollades in på Stratfords grammar school år 1582 , med allt vad det innebar av ale, dopp i 
Avon  och olovlig jakt, har en nollning blivit besjungen på ett så ljuvligt sätt som årets.Avon  och olovlig jakt, har en nollning blivit besjungen på ett så ljuvligt sätt som årets.



Internatet
Uppdraget var solklart, gelehallon materialet,
efter fem hemska timmar var vi i valet och kvalet.
Är I något för oss,
 vi som kom för att bli boss?
”Optimering” och godistorn hit och dit, 
herregud, tyckte vi, det var mest bara skit.
Men Micke-på-lagret var ju briljant,
där har vi I:s oslipade diamant.
När hallonpärsen var över och vi fick rast,
kände vi ändå att på I är vi nog fast.

Hur-man-går-på-sittning-sittning
Återigen, nollor och phaddrar krökade ihop,
detta skulle bli vårt sittningsdop.
Bordsdamen till höger och Stad i ljus vi fick lära,
erkändes runt borden att vi alla i Phöset var lite kära.
Alla vi kände, på cykel genom lundanatten,
åh, älskade I, där satt den för katten!

Skidfest
Uppladdning med goggles, fejkbränna och ”Anton aus Tirol”,
störtlopp till Lophtet med Jägershots som mål.
Jägern satt där den skulle och zinkpastan likaså,
de som senare mindes livebandet var ganska få.
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Dammiddag
Fina servitörer och tysk innanlårsorkester,
maten var så god att ingen lämnade rester.
Alla flickors dröm; en locktång vi fick,
yes, tänkte vi, vilken tur att vi gick!
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Togafest
Vissa i lakan och andra i velour,
i heta romare somliga satte sina klor.
Rödvin överallt och kycklingklubban i högsta hugg,
smaskigt skvaller dagen efter; det blev ett väldigt tugg.

Nollelördag/Nollegasque
Upp till bevis i Lundagård, I:sbjörnen var laddad,
men efter tjugo sekunder var lådbilen kvaddad.
Nollegasquen stundande med välkända servitörer och levande ljus,
när Phöset sen strippade gick det genom publiken ett suktande sus.
Vårt oslagbara Phös åkte i sjön Sjön som tack för allt de gjort,
nu var vi ettor, hoppas att vi någon gång kan bli något stort!

Regatta/regattabal
Parad genom stan, hos besättningen var promillehalten hög,
på grund av dagsformen många i publiken bakom solisar smög.
En igloo, ett flygplan och Fredag på en flotte,
var den någon som kom torrskodd i land? Inte en kotte.
På kvällen var det världens drag i Gasquesalen,
ingen ouverallklädd gick missnöjd hem från Regattabalen.

Sarkofag
Med sax i handen och neonband runt armen,
för att få alla färger gällde det att koppla på charmen.
Sarkofagen var nollefinalen och vår slutsats stod fast,
detta var beviset för att valet av I blev vårt lyckokast.
Stort TACK till Phös och phaddrar för en oförglömlig start,
vi laddar redan inför nästa höst, såklart!

Text och rim: 
Elisabet Wahlstedt 
& Charlotte Möller
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Långsamt men sakta börjar jag acklimatisera mig 
till det normala livet, eller… så normalt det kan bli 
i denna fördömda charterort till studentstad.  Jag ser 
tillbaka på den tid som gått med nostalgi men samti-
digt glädje. Ack så mycket jag lärt mig!

Tillexempel. Bara sisådär en vecka in på nollning 
slog det mig att detta med att vara phös, det är lite 
likt att vara dagisfröken... Eller näe, det är väldigt 
likt… väldigt, väldigt likt. Bortsett från att man inte 
får betalt och att barnen är sisådär 20 år äldre (och 
därmed tillräckligt stora för att brotta ner en när 
man inte låter dom leka med “det där roliga man har 
på huvudet”) så är det ganska exakt samma sak fak-
tiskt. Man leker lekar, alla barnen har på sig overall 
när man går ut, somliga behöver hjälp med att knyta 
skorna. De lite äldre (läs: nyktrare) sjunger remakes 
på Disneylåtar samtidigt som de yngre (läs: fullare) 
har svårt att prata, dreglar och snubblar(det ÄR fak-
tiskt svårt att gå när man är liten och full). Ibland 
spyr dom och börjar gråta, då får man hjälpa dom 
hem. Om mamma fi nns hemma så hjälper hon dom 
i säng, annars kanske dom somnar på en toa… eller 
två… eller kanske i en grässlänt.

Vi var inte bara dagisfröknar, vi var mattanter också. 
And bloody fi ne suches too! (men dock inte engelskaf-
röknar). Nu vill jag inte vara den som är den, men allt 
är relativt! För på fullaste allvar, ska vi ta och jämföra 
våran gourmeklassade lasagne med vaddetnuvarvi-
fi ck på regattan? Det må vara lite jag minns, men nog 
minns jag allt att det fanns en imponerande livsvilja 
i dom fl addrande kroppsdelarna på tallriken, och i 
kväljningsattackerna mellan intagandet av broskbi-
tar och tattueringsbläck (grisens nummermärkning) 
slogs jag av tanken att denna gris helt enkelt inte vill 
vara död (Detta kan mycket väl ha varit en av många 
orsaker till varför mina grisbitar slutligen hamnade I 
Silvias hår, varefter mina öron visserligen blev fyllda 
med hennes couscous).

I vissa fall har jag fått agera psykolog istället. Som-
liga behöver hjälp, andra vill bara tala ut. Jag vågar 
väl inte påstå att jag blivit en fullkomlig expert på 
området, men tillexempel kan jag numera ana en viss 
schizofreni bland våra fulla nollor, bl.a. ambivalens, 

autism och associationsrubbningar (mest förekom-
mande i värre fall av fylla). Faktum är att såhär i 
efterhand har jag faktiskt skrivit inte mindre än 3(!) 
avhandlingar av herpetologisk karaktär. Mina under-
sökningar har baserats på f.d. nollor, bland annat en 
subtraktiv intensitetslös karaktär med narcisstiska 
drag även känd under alias ”fågeln roger”.  Just den-
na patient visade sig vara en svårbotad art, men med 
ett halvår stark psykofarmaka i form av ”Haldol” 
och en näve ”Sobril” lugnades patienten ner till en i 
samhället godtaglig nivå.

Som ni kanske märker så lär man sig ohyggligt myck-
et på att vara phös. Tyvärr har jag inga planer på att 
bli varken dagisfröken mattant eller psykolog, varför 
det inte har varit givande på något sätt. All denna 
tid, blod, svett och tårar jag lagt ner var alltså helt 
och hållet för nollans skull. Totalt osjälviskt. Ni kan-
ske ser vart jag är på väg? Jag tycker helt klart det 
inte är mer än rätt att ni bjuder mig på en öl nästa 
gång ni ser mig på krogen. Även om just du nu inte 
var nolla i år, så har jag ändå sett till att just din sek-
tion kommer leva vidare ytterligare ett år.

Nu kanske du undrar, har idioten tagit upp en helsida 
i vår dyrbara i-type för att han är för snål för att köpa 
öl själv? Ja, precis! För jag är ond, snål och egoistisk, 
och kommer aldrig ändra mig.

Tack!
/er vän Jakob

Fotnot: Av juridiska själ bör vi påpeka att Jakob faktiskt inte 
alls anser att någon novisch har några som helst psykiska störn-
ingar. Han tycker förövrigt att det var jätteroligt och givande 
att vara phös och rekommenderar säkert dig till att bli det ock-
så. Slutligen bör ingenting han skriver här tas på allvar.

NOLLNING
Ett I-Phös bekännelser Text och förolämpningar: Jakob Johansson
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MOTIVATION
Vi känner alla till fenomenet att backpacka i Asien. 
När jag precis gått ut gymnasiet satt jag hemma 
hos en kompis och diskuterade detta med henne och 
hennes mamma. Hur alla ska åka till Asien och fi nna 
sig själva. Vad är det alla tror att de ska hitta i Asien?
Det tog mig ytterligare några år att inse att jag också 
ville åka till Asien och leta men till slut blev det så att 
jag stod där på Kastrup med en ryggsäck och min vän 
Tanja. När vi klev på planet visste jag nog inte riktigt 
vad det var jag letade efter, men nu vet jag vad jag 
hittade. När man ger sig ut på ett sådant här äventyr 
gäller det att inse sina begränsningar. För många är 
10 månader med livet i en ryggsäck en lätt match. 
För mig som aldrig reser bort ens en helg utan hår-
fön och platt-tång kändes det som att 7 veckor var en 
mer rimlig tid. Det var det också. Det krävs nämligen 
inte längre tid än så för att ta sig genom Kambodja, 
Vietnam, Laos och Thailand och därmed inse att det 
är ganska så mycket med livet här hemma som man 
inte uppskattar tillräckligt. Tempel, marknader, mu-
seer och stränder i all ära, men det fi nns en anledning 
till att uttrycket ”Borta bra, men hemma bäst” är så 
välkänt. 

Att vänja sig vid värmen tog inte så lång tid men det 
är trots allt väldigt skönt att få känna sig mer eller 
mindre ren i en hel dag. Underskatta heller aldrig lyx-
en av ett badrum som innehåller en hel toalettsits, ett 
handfat där vattnet inte rinner rakt ner på dina föt-
ter och en dusch med tillräckligt tryck för att du ska 
orka med både schampo och balsam. Men främst av 
allt kunde vi erkänna för oss själva, efter veckor med 
en begränsad garderob och sedan hämningslöst shop-
pande i Thailand, att vi är materialister och står för 
det. I:are som vi är lyckades vi ändå skrapa ihop till-
räckligt med erfarenheter för att få en affärsidé. Den 
är fortfarande i utvecklingsstadiet men innehåller 
nyckelingredienserna tuk-tuk, Avocadoshake och 
lambadalåten. Jag har en känsla av att det kommer 
bli stort. 

Snart väntar Matteannexet, microköer och automat-
kaffe. Även om det i skrivande stund inte känns allt-
för lockande så jag måste erkänna att det har sina 
tjusningar det också. Men när allt kommer omkring 
så var de sju fantastiska veckorna en välbehövlig paus 
från vardagen som gav möjligheten att tänka efter. 

Så vad var det egentligen jag hittade då? Ja, jag vet 
inte om det var när jag innan frukost gick tre och en 
halv kilometer genom skog och uppför berg för att se 
ett vattenfall eller när jag överlevde en mobbningsat-
tack av tre riktigt kaxiga hemlösa hundar som jag 
fann mig själv. Kanske var det till och med när jag 
och Tanja lyckades komma fram till att det inte kan 
bo 13 miljarder människor i Kambodja. Eller varför 
inte när jag insåg att jag nyss hade köpt tre par jeans 
för en summa som inte ens skulle ge mig ett halvt 
byxben i Sverige? Kanske var det då.

Phin Dïg ChelvPhin Dïg Chelv Text och insikt: Catarina Bojesson
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Efter månader av föreberedelser drog den äntligen 
igång; LTHs stolthet och stora inkomstkälla – ar-
betsmarknadsmässan ARKAD. Rekordmånga (140 
stycken) företag hade anmält sig till årets mässa och 
förväntningarna var höga när dörrarna slogs upp den 
7:e november. 
Som företagsvärdar stationerade vid montrar i mat-
teannexet befann vi oss mitt i det smärre kaos som 
föregick mässans öppnande på onsdagsmorgonen. 
Trots bristande kunskaper i monterbyggande, för-
lorade skarvsladdar och företagsrepresentanter 
som irrade bort sig vid Ekonomicentrum lyckades 
vi trots allt skapa illusionen av full kontroll då de 
första besökarna anlände. Gratisgamandet började 
direkt och redan under första kvartsrasten hade de 
fl esta samlat på sig pennor och godis nog för att ta 
sig igenom resten av terminens föreläsningar. Men 
ARKAD är ju så mycket mer än gratis godis (man 
får vattenfl askor också!). Under två dagar möttes 
LTHs studenter av genuint intresse och ibland snudd 
på maniska rekryteringsförsök från företag inom en 
rad branscher som alla har behovet av kvalifi cerade 
ingenjörer gemensamt. 

Allt handlade om att synas i mässlokalerna; ett 
trångt studiecentrum och fullsmockat matteannex 
(fi rman som levererade heltäckningsmattorna till 
ARKAD trodde det hette Matt-annexet). Företagen 
tog till alla knep och mutor för att locka de fram-
tida arbetstagarna till just sin monter. Gratisprylar, 
tävlingar och naturligtvis mängder med godis gjorde 
att många förutom ett nytt nätverk även fi ck med 
sig ett antal välfyllda platskassar hem. Många tog 
även chansen att ha kontaktsamtal med företagen, 
samt att besöka en rad intressanta föredrag och före-
tagspresentationer. Mest uppståndelse skapade dock 

matlagningsstunden med Mat-Tina, megakändisen 
på årets ARKAD, som genererade hysteri likt biljett-
släppet för GA. ”Tina is the shit!” utropade en konsult 
från Cap Gemini exalterat då vi besökte företagets 
monter. På sin hypade digitalkamera visade han stolt 
upp en nytagen bild på sig och sin idol och förklarade 
att han skulle lägga upp den på Facebook och tagga 
Tina. Våra utsända hörde till de lyckliga som lyck-
ades ta sig in på Tinas ”föreläsning” i kårhusets hör-
sal, och gav den bra betyg.  Alla hade dock inte turen 
på sin sida. Utanför kårhuset stötte vi på ett slokörat 
I-phös som med tårar i ögonen förkunnade att ”dom 
har stängt till Tina”.

För oss funktionärer kom ARKADs höjdpunkt på 
onsdagkvällen då vi fi ck en ursäkt till att festa jär-
net mitt i veckan. ARKADgasquen gick av stapeln 
i AF-borgen och bjöd på utsökt middag, förstklassig 
underhållning och en kaskad av gratis drinkbiljetter. 
Studenter och företagsrepresentanter hade roligt och 
slog klackarna i taket. Inte fullt så roligt var det mor-
gonen därpå när väckarklockan ringde in ARKAD-
dag 2. Som en skänk från ovan hade Sony Ericsson 
m.fl . kaffeautomater i sina montrar och dessa utnyt-
tjades fl itigt (till stort förtret för de företagsvärdar 
som var tvungna att fylla på maskinerna stup i kvar-
ten). Tillsammans med ett jämnt sockerintag gjorde 
detta att vi tog oss igenom den andra dagen med ett 
leende, och till och med orkade ha roligt när vi stä-
dade och röjde efter mässans stängning.

I slutändan tror vi att alla; såväl besökare som före-
tagsrepresentanter och funktionärer blev nöjda med 
årets ARKAD, och vi kommer leva vidare på våra 
fi na minnen från mässan (och alla överblivna bullar 

ARKAD – en betraktelse (och bekännelse?)(och bekännelse?)
ARBETSMARKNAD

ARKAD i superlativ
Årets största trender: 
1) Guitar-hero i monterarna skapade långa köer (och drev innehavarna av grann-montrarna till vansinne). 
2) Frukt och grönt och nyttigheter. Världens snudd på osunda nyttighetshysteri har nu även nått mäss-världen vilket 
resulterade i frukt, nötter, low-fat chips, vattenfl askor och till och med körsbärstomater i företagsmontrarnas bjudskålar. 
Bästa godisskålen: Softhouse (toblerone, mozartkulor, kexchoklad, plopp etc)
Äckligast kaffesort i Sony Ericssons kaffeutomat: Wienermelange
Mest generösa företag: P&G - säg den som inte fi ck med sig ett Pringles rör (eller fem..?)
Mest färgkoordinerade monter: Purple Scout, som även såg till att folk gick runt med lila hår.
Mest tidskrävande tävling: Nordeas ”svara-på-jobbiga-frågor-och-spela-kulspel”-tävling.
Favoritmonter over all: Yahm (glassmaskinens förtjänst).
Bästa gratisprylen: Svårt val mellan Södras julgranplanta och Epsilons hopfällbara skruvmejsel – äkta MacGyver!  
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direkt och redan under första kvartsrasten hade de 
fl esta samlat på sig pennor och godis nog för att ta 
sig igenom resten av terminens föreläsningar. Men 
ARKAD är ju så mycket mer än gratis godis (man 
får vattenfl askor också!). Under två dagar möttes 
LTHs studenter av genuint intresse och ibland snudd 
på maniska rekryteringsförsök från företag inom en 
rad branscher som alla har behovet av kvalifi cerade 

Allt handlade om att synas i mässlokalerna; ett 
trångt studiecentrum och fullsmockat matteannex 
(fi rman som levererade heltäckningsmattorna till 
ARKAD trodde det hette Matt-annexet). Företagen 
tog till alla knep och mutor för att locka de fram-
tida arbetstagarna till just sin monter. Gratisprylar, 
tävlingar och naturligtvis mängder med godis gjorde 
att många förutom ett nytt nätverk även fi ck med 
sig ett antal välfyllda platskassar hem. Många tog 
även chansen att ha kontaktsamtal med företagen, 
samt att besöka en rad intressanta föredrag och före-
tagspresentationer. Mest uppståndelse skapade dock 

För oss funktionärer kom ARKADs höjdpunkt på 
onsdagkvällen då vi fi ck en ursäkt till att festa jär-
net mitt i veckan. ARKADgasquen gick av stapeln 
i AF-borgen och bjöd på utsökt middag, förstklassig 
underhållning och en kaskad av gratis drinkbiljetter. 
Studenter och företagsrepresentanter hade roligt och 
slog klackarna i taket. Inte fullt så roligt var det mor-
gonen därpå när väckarklockan ringde in ARKAD-
dag 2. Som en skänk från ovan hade Sony Ericsson 
m.fl . kaffeautomater i sina montrar och dessa utnyt-
tjades fl itigt (till stort förtret för de företagsvärdar 
som var tvungna att fylla på maskinerna stup i kvar-
ten). Tillsammans med ett jämnt sockerintag gjorde 
detta att vi tog oss igenom den andra dagen med ett 
leende, och till och med orkade ha roligt när vi stä-
dade och röjde efter mässans stängning.

I slutändan tror vi att alla; såväl besökare som före-
tagsrepresentanter och funktionärer blev nöjda med 
årets ARKAD, och vi kommer leva vidare på våra 
fi na minnen från mässan (och alla överblivna bullar 
vi har frysen).



Text och uppriktighet: 
Amanda Berninger och Fanny Sjöberg
Foto: Joacim Larsen

Den 8:e april kommer 
företagen till Dig, 

läs mer på: 
www.isek.lth.se/inka

ARBETSMARKNAD

inaktiv?
Då ska du aktivera dig i AktI 

- Aktivitetsutskottet på I!

Det här är sektionens nya grupp som skall ansvara för att ar-
rangera events. Planer finns för en I-dag, en aktivahelg där 
alla aktiva i sektionen bjuds på en grym wIkend samt ett värld-
srekordsförsök under nollningen 2008. Temat för utskottet är 
att skapa ett mervärde för oss I-are och eftersom gruppen är helt 
ny finns det inga regler, inga gränser. 

Är du intresserad utav att vara med, tag kontakt med vice ord-
förande på i-vordf@tlth.lth.se
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Det är den 20 i månaden och som vanligt börjar pengarna sina. Visserligen kanske man inte behöver, likt kly-
schan, äta nudlar de sista dagarna i månaden men det är svårt att ha råd att gå på sittning eller köpa de där 
skorna man just sett på Pavement. Så vad är då lösningen för att öka likviditeten i slutet av månaden och 
kunna roa sig lite kungligare? Ja, alla har vi inte möjlighet att ringa pappa och be om pengar och det är rätt 
få av oss som råkar bo på rätt ställe, vara född i rätt stjärntecken osv. för att kunna få ett stipendium. Det 
självklara alternativet blir i stället ett extrajobb. Men vart kan man hitta ett?  Är det lätt att få? Hinner man 
med och plugga? Hur mycket kan man tjäna? Vi har frågat ett par I:are med extrajobb vad de tycker och om 
det har nått tips till dem som än så länge inte våga sig på (läs: är för lata för) ett extra jobb. 

$nobbar som jobbar$nobbar som jobbar
ARBETSMARKNAD

Patrik Norén, I-06
Vart jobbar du? 
Dormy Golf, Malmö
Och vad gör du där?
Butikssäljare
Hur fi ck du ditt jobb?
Kontakter på företaget sedan innan (som alltid...haha)
Hur mycket tjänar du?
Ca 100kr/timme och sedan 50-100% OB på helgerna.
Hur fungerar det att kombinera studierna med jobbet?
Ganska bra tycker jag. Min chef  ar ganska fl exibel och 
säger man bara till i god tid så lägger han mitt schema så 
att mina tentaperioder inte drabbas.
Påverkas studieresultatet?
Nja, inte än så länge i alla fall, men det är nog mest tack 
vare effektivt tentaplugg. Att ligga i fas i någon kurs är 
dock nästan omöjligt.

Vad gör du med de extra pengarna?
Bor lite dyrare och sedan ska jag resa en del till våren.
Hur mycket nytta har du av din civilingenjörsutbildning på 
ditt nuvarande jobb?
Nästan ingen, bara lite från kursen i tillverkningsmetoder 
(sic!).
Hur mycket nytta tror du att ditt extrajobb har för din 
framtida karriär? 
Den sociala biten och förmågan att prata mycket och obe-
hindrat med främmande människor är väl det som utveck-
lats och som kan bidra till en framgångsrik karriär
Vad hoppas du få ut av ditt jobb mer än lite extra pengar?
En rolig tillvaro, tycker om det jag gör nar jag jobbar och 
träffar otroligt mycket nya människor. 
Tips till andra som funderar på att skaffa ett extra jobb?
Hitta ett jobb med fl exibla tider så att man slipper jobba 
8 h dagen innan tentan.

Joel Odland, I-06
Vart jobbar du? 
Jag arbetar extra 4 timmar i veckan (á 2 h) som övningsle-
dare för matematiska institutionen. 
Och vad gör du där? 
Just nu har jag en övningsgrupp med I-ettor som jag 
försöker banka in lite linjär algebra i.
Hur fi ck du ditt jobb?
Jag såg att institutionen sökte övningsledare i våras, så då 
ansökte jag helt enkelt.
Hur mycket tjänar du?
Lite drygt 2000 kr per månad netto blir det väl om man 
slår ut det på en termin.
Hur fungerar det att kombinera studierna med jobbet? 
För min del har det fungerat bra, men framför allt i början 
var det en markant ökning av arbetsbördan. Men efter ett 
tag när man kommer in i kursen så fungerar det bara bra.
Påverkas studieresultatet?
Inte hittills.
Vad gör du med de extra pengarna?
Lägger väl undan lite för att förhoppningsvis kunna åka 

iväg lite längre nästa sommar.
Hur mycket nytta har du av din civilingenjörsutbildning på 
ditt nuvarande jobb?
Det är ju självklart en förutsättning att man har läst kurs-
erna när man är övningsledare i själv…
Hur mycket nytta tror du att ditt extrajobb har för din 
framtida karriär? 
Det är väl en av fl era meriter som kanske ser bra ut i en 
framtida CV, men jag tvivlar på att det har en allt för stor 
inverkan.
Vad hoppas du få ut av ditt jobb mer än lite extra pengar?
En positiv bieffekt är ju självklart att man lär sig kurs-
erna väldigt bra när man får upprepa dem igen, och sär-
skilt de första kurserna i matematik är ju extremt viktiga 
att ha en god förståelse i då många andra kurser bygger 
vidare på dessa.
Tips till andra som funderar på att skaffa ett extra jobb?
Det gäller att planera tiden i ännu högre utsträckning än 
innan, och ha någon snäll kamrat som tar föreläsnings-
anteckningar när man är borta.

Text och arbete: Johan Eriksson 
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Du kan bidra till att människor får ett bättre liv
Varje dag förbättrar vi livet för miljoner människor över hela världen med hjälp av 
våra produkter. Våra molekyler skyddar liv och egendom, ser till att kvaliteten på 
mjölken är hög och ersätter miljöfarliga kemikalier med nya gröna alternativ. Hos oss 
väntar en kreativ och internationell arbetsmiljö som präglas av stora utmaningar.

{ }innovativ kemi

www.perstorp.com 




