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Första dagen  
är bara början

Första dagen. Det är då du börjar få utdelning för allt hårt 
arbete du lagt ned. När du sätter dina mål, infriar dina 

ambitioner och skördar framgångarna. Framtiden ser ljus ut 
och det bästa ligger framför dig. När du börjar hos oss är vår 

främsta målsättning att hjälpa dig uppnå din fulla potential. 
Så oavsett om dina karriärdrömmar handlar om revision, 

redovisning, skatt, transaktioner eller management 
consulting, borde inte din första dag vara hos oss?

Vad är nästa steg i din framtid?
www.ey.com/se/student
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Framför dig håller du ytterligare ett nummer av I-type 
späckat med mer spänning, romantik och action än Hen-
ning Mankell, Fäbodjäntan och Die Hard tillsammans! 
Som ordförande för Informationsutskottet kan jag bara 
tacka alla på sektionen och extra mycket utskottet som 
tillsammans har skapat ett magasin av detta kaliber.

Vi slipar inför varje nummer på både innehåll och de-
sign, och kommentarer är alltid välkomna. Kanske har 
du ett designöga och tycker att det vore kul att hjälpa till 
med tidningens layout? Roligt och lärorikt!

Jag lämnar i och med årskiftet över fanan till Emanuelle, 
som jag med all säkerhet vet kommer att göra ett minst 
lika gott jobb som ordförande, men kommer själv 
naturligtvis att fortsätta inom Info-utskottet! 

Nils Axiö
Ordförande Informationsutskottet
ordf@isek.se

Som redaktör för tidningen hoppas jag att ni uppskattar 
det nummer vi med blod, svett och tårar knåpat ihop! 
Jag antar att ingen missat att I-programmet vid LTH 
firar tioårsjubileum i år? Ta gärna del av baltipsen, läs 
på om olika I-sektioner eller djupdyk i statistik om na-
tionstillhörighet – allt för att bli mer I-smart lagom till 
jubiléet. Glöm inte tävlingarna på sidorna 10 och 19!

Efter nyårsraketer, sovmorgonar och en och annan 
snöflinga tar jag efter Nils över som ordförande för In-
formationsutskottet. Visionen är en mer omfattande 
tidning, ett väl fungerande informationsflöde och en 
ordentlig dokumentation av vår framgångsrika sektion. 
Jag ser fram emot att dra i denna utveckling av utskottets 
verksamhet och har ni idéer eller synpunkter så får ni 
mer än gärna höra av er! 

Emanuelle Alm
Redaktör
redaktor@isek.se
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Är det bara jag som tycker att det känns sjukt gjort att 
inleda en sådan här text i november med ord i stil med 
”vart tar tiden vägen” och ”då var vi här i höstrusket 
igen”? Att sedan fortsätta med floskler som ”det går 
bra nu” och ”vilket härligt engagemang vi har inom 
sektionen” känns också ganska hösten -07. Men tiden 
flyr. Mörkret sänker sig. Det går bra nu. Och vi har ett 
härligt engagemang.

Som vanligt har sektionen fått sig en injektion värdig 
Mika Myllylä i form av våra underbara I08or. Deras 
framfart har redan synts på olika håll, inte minst på ak-
tivasittningen häromdagen, där i och för sig även övriga 
aktiva höll bra hov. Vidare har de i stort sett tagit över 
den nybildade casegruppen, vilket borde få äldre gen-
erationer att darra. Naturligtvis är dessa wunderkinder 
inte ensamma om att föra sektionen framåt, alla ni en-
gagerade ska ha ett stort tack för era insatser! Ni icke-
engagerade skall inte heller förglömmas, vi uppskattar 
att ni uppskattar våra arrangemang och dessutom är det 
lättare att knyta samarbetsavtal med E&Y om vi kan 
visa upp ett stort medlemsantal…

Ovannämnda casegrupp kommer förövrigt garanterat 
låta höra talas om sig, både i samband med Swedish IEM 
Challenge, vilket är namnet på den nyfödda casetävling 
för alla Sveriges I-are som hålls i Lund i vår, men även 
i den löpande verksamhet som redan planeras. Hit hör 
workshops, mini-tävlingar och föreläsningar, något vi 
har haft alldeles för lite av tidigare. Skam den som ger 
sig! 

När vi ändå blickar in i kristallkulan; våren har också 
mycket i pipeline. En skidresa, vår arbetsmarknadsdag 
INKA och den dödsföraktande tandemstafetten för att 
nämna några. Vik, eller riv ännu hellre ut dagar i kal-
endern, så att ni har tid och glöm inte att anmäla ert 
intresse till lämplig person!

För att återgå till saker som sagts förut och lätt blir ut-
slitna: ”Sektionen tuffar inte på, vi accelererar” - 

IVENT springer snabbare än någonsin på sina joggin-
grundor, NGI har lagt in ännu en växel för att knyta 
ytterligare prestigeföretag till sektionen och SRI har 
plockat fram stora piskan för att få oss att inse vikten av 
att sätta betyg på vår utbildning. Vidare kan man plocka 
fram ”Vi har god vind i seglen” och applicera den kly-
schan på faktum som att INUTI:s utsända blåste hela 
vägen till Cypern på årets Council Meeting, SEXET i 
flygande fart lyckats segla hem en jubileumsbal trots 
farliga rev och kastvindar, och beviset på att INFO inte 
ligger i lä håller ni just nu i era händer. Touché!

Vi ska slutligen inte glömma att Becks från Lidingö 
(kassör Rebecka Casselbrant, reds anm) sitter bra på 
cashen och att jag och min Sancho Panza fäktar på 
mot väderkvarnarna bäst vi kan. Förhoppningsvis 
har det mesta av det vettiga vi sysslar med nått ut via 
nyhetsfilm/-brev och hemsida, med förbehåll för att 
våra mailutskick väl lär fastna i spam-filtret vid det här 
laget. Därför kan jag kosta på mig att skriva en text som 
om jag hade betalt per ord, likt våra älskade författare 
av amerikansk kurslitteratur. Vill ni ha något mer kon-
cist och har tid över (ljuva tanke), gå gärna in och kolla 
på det som finns på hemsidan. Vi behöver granskande 
blåslampor i röven, för att citera Gudrun Schyman. 

Med dessa ord lämnar jag er, förhop-
pningsvis ses vi i Grands gyllene salar 
nästa gång!

Good night and good luck, 
Eder ödmjuka tjänare

Jonas Heller
Ordförande
ordf@isek.se

PS. En belgisk klosteröl utlovas till den 
som kan räkna rätt på antalet floskler, 
mer eller mindre uppenbara, i texten 
ovan. 

Ordförande orerar SEKTIONEN
Det har varit en hektisk tid på I. Aldrig förr har I:are 
varit så lack på att deras e-post blir bombad av sin sek-
tion. Det är mycket i görningen. Framförallt är det 10-
årsjubileum i slutet av november, som ni vet. Vi har pre-
cis skaffat en ytterligare talare i form utav Mattias Leire, 
en examinerad I:are som bl a. varit kårordförande en 
gång i tiden och numera jobbar på McKinsey.

Det var också I-konferens i helgen (v47). Där möts de 
fem största I-sektionerna i landet: Linköping, KTH, 
Chalmers, Luleå och vi. Två gånger per år byts erfaren-
heter ut och gemensamma frågor diskuteras. Höstens 
konferens arrangerades av KTH, och således var vi på 
KTH. Själv brukar jag inte hänga så mycket där och vis-
ste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Eftersom den 
enda personen jag kunde komma på från KTH är Dolph 
Lundgren så fick mitt fördomsfulla norrländska sinne 
mig övertygad om att alla från KTH är manliga underk-
lädsmodeller som får mer rumpa än en toalettsits.

Men jag hade fel. KTH:are är också människor. Precis 
som du, precis som jag: Vissa är dumma, vissa är snälla, 
vissa blir kadängfulla och slickar på en äldre indisk mans 
mustasch för en hundralapp. Jag tycker därför att du, 
nästa gång du ser en KTH:are eller kanske en chalmerist, 
ska fatta deras händer och sjunga We Shall Overcome, 
för vi är ändå alla I:are och, inte minst, människor!          

Nu ska jag inte beröva I-type på mer anonsplatser. Vi 
måste ju bli rika också. För som Donald Trump en gång 
så inspirerande sa: Hellre lite kork i skumpan än en sork 
i rumpan. 

Jakob Johansson
Vice ordförande
vordf@isek.se

...och vice fyller på SEKTIONEN

Dokument Inifrån: I-konferensen HT08
Avslöjande journalistik av Jonas Josefsson
En solig dag i november står en grupp lundastudenter 
på en perrong i den lilla skånska studentstaden. Alldeles 
strax skall ett X2000 rulla in och ta dem till en konfer-
ens för de fem lärosäten där civilingenjörsutbildningen 
i Industriell ekonomi ges, i höst förlagd till Stockholm 
och KTH. Ett par meter från denna klunga står jag, och 
det är på detta avstånd jag skall följa deras minsta steg 
under de kommande dagarna.

Dessvärre får jag inte möjlighet att behålla detta avstånd 
under tågresan upp eftersom jag tagit för givet att de 
reser i första klass, men den sparsamma kassören har 
i ett försök att mörka all förskingring köpt biljetter i 
vanlig kupé. Jag får således gissa mig till att de högljutt 
diskuterar nya sätt att förbruka medlemmarnas pengar, 
samtidigt som jag njuter av gratis frukt och eftertänk-
samt drar i skinnsätet. Kul.

Väl framme i huvudstaden styr man snart ut mot 
Värmdö där kårens stuga och diverse aktiviteter vän-
tar. Turligt nog har jag lyckats få tag på en styrelsetröja 
från Chalmers och eftersom deras organisation inte är i 
närheten av att vara så sammansvetsad som den i Lund 

är det ingen som märker något och jag kan lugnt följa 
aktiviteterna på nära håll. Efter en inledande genom-
gång och presentation av värdstyrelsen delas vi alla in 
i grupper för en teambuildingaktivitet, vilken visar sig 
vara ett svepskäl för att dölja att man från KTH:s håll 
inte lyckats samla ihop tillräckligt många funktionärer 
till konferensen: Gästerna får helt enkelt laga mat, baka 
bröd och göra kakor som skall täcka större delen av 
helgens fikabehov. En slughet värdig riktiga I-are med 
andra ord. Kul.

Nåväl, Lunds styrelse gör bra ifrån sig där de rör i pael-
lagrytor, bakar kolakakor i form av dollar-s och kav-
lar deg. Man hamnar genast i samspråk med de andra 
tillresta och börjar bekanta sig, vilket just är meningen 
med denna kväll. Själv får jag bajsmackan att skala 20 
kg räkor. Kul.

Efter en för alla (utom mig – skaldjursdoft avskräcker 
från samtal) trevlig middag där ämnena varierar mellan 
budgetdiskussioner och fräckisar fortsätter kvällen med 
bastubad, dans och samtal långt efter att ljuset släckts, i 
bästa lägerskola-anda. Jag tvingas skeda med Linköpings 
ordförande. Som lilla skeden. Kul.    (forts.)
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Nästföljande dag väcks alla tidigt. Nu är det dags för 
arbetet att ta vid och inget utrymme ges för sjåpande. 
En bilkaravan avgår direkt till KTH där man delas in 
efter funktion och jag hamnar med bottenskrapet – 
ordförandegruppen. Detta erfarenhetsutbyte där man 
både diskuterar övergripande ämnen och bryter ner 
problem som uppstått i de olika sektionerna visar sig 
vara väldigt givande, även för mig, och det är med den 
varma känsla som bara ett väl uträttat dagsverke kan ge 
man efter många timmar i det kungliga biblioteket åter-
samlas i respektive styrelse. Dold bakom en stolpe hör 
jag ordföranden berätta om nya tankar kring verksam-
hetsplaner, studierådsordföranden slå sig för bröstet om 
hur väl kursutvärderingarna fungerar i jämförelse med 
de andra skolorna och kassörskan samt näringslivsgrup-
pens stand-in avslöja affärshemligheter som de andra 
styrelserna delat med sig av. Vidare kan min konkurrent 
från informationsutskottet redogöra för hur deras tid-
ning kan göras momsfri, internationella rådet delge 
åsikter om tyska studentföreningar och sexmästarinnan 
i samkväm med den eventansvariga förtälja om olika 
upptåg de blivit inspirerade att anordna. Slutligen kan 
vice ordföranden dela med sig av både det ena och det 
andra, men nu stundar en latinamerikansk afton och alla 
skyndar iväg. Jag står kvar och grunnar över vad CEQ 
egentligen betyder. Kul.

Med buken full av kryddiga tacos står jag en stund 
senare i ett hörn och beskådar hur den eldiga, inhyrda 
salsaläraren river av dansstegen i en rasande fart samti-
digt som lundensarnas styrelse mer eller mindre hjälpligt 
haltar runt på golvet. Jag vill känna förakt, men är mest 
svartsjuk när en av de manliga ledamöterna bjuder upp 
en eldig, också inhyrd, spanjorska och trampar henne 
på fötterna. Kul.

Efter detta träningspass är det dags att ta sig till ink-
varteringen vid Fridhemsplan, ett vandrarhem av hotell-
standard, långt bättre än de logement tidningen brukar 
tilldela mig. En del av styrelsen draperar sig i pyjamas, 
en annan marinerar sig i starka drycker och beger sig ut 
i natten tillsammans med de klarast lysande stjärnorna 
från övriga sektioner. Band knyts, man firar I-utbildnin-
gens existens och höjer taket ett par snäpp för att tillslut 
en efter en droppa av från storstadens nöjesetablisse-
mang. Det är en dag av ansvar i morgon också. När ord-
föranden så försvinner mot Spybar kallar jag det hela en 
kväll och däckar inne på donken. Kul.
Dagen därpå, tillbaka på KTH, är alla oförtjänt pigga. 
Särskilt ordföranden, som tackar sina goda frukostvanor. 
Denna dags diskussioner är uppdelade i tre grupper som 

skall avhandla ämnen som benchmarking, den nationella 
casetävlingen, Bolognaprocessen, sektionsengagemang, 
med flera. Man beblandar sig nu över funktionsgränser-
na och ännu intressantare samtal uppstår. Efter en lång 
dag har man en färdig handlingsplan för casetävlingen, 
klara riktlinjer för hur man skall marknadsföra sig och 
nya idéer för att locka fler till arrangemang. Jag önskar 
för mig själv att vårt lands styrande vore lika effektiva 
och tackar min lyckliga stjärna för att mitt parti för en 
gångs skull är i opposition så att jag har möjlighet att 
klaga. Kul.

Konferensen börjar nu gå mot sitt slut och det är dags 
för en bankett i den arrangerande sektionens egna lokal-
er. Gycklen avlöser varandra, där varje styrelse vill över-
träffa varandra i att ösa lovord över de andra i allmänhet 
och KTH:s i synnerhet. Alla är hjärtligt överens över 
att man uträttat mycket gott denna helg och att resul-
taten inte kommer att låta vänta på sig, varken i stort 
eller smått. Traditionella sånger utbyts och man roas 
av lokala egenheter, jag försöker mima med. I samma 
stund som sista droppen punsch sänkts rusar vi alla ut 
till den väntande transporten för att avsluta kvällen på 
café, som till min förvåning mer liknar ett danspalats. 
Någonstans här blir det mesta ganska oklart och jag blir 
tillslut utkastad utan varken jacka eller plånbok, sam-
tidigt som kassören som borde kunna erbjuda likvida 
medel ej står att finna. Inte heller näringslivsgruppens 
representant kan erbjuda ekonomisk hjälp eftersom han 
uppvaktar en äldre indisk man. Jag får senare veta att 
alla haft en på sitt sätt lyckad kväll och att ännu djupare 
band har knutits sektionerna emellan. Kul.

På den yttersta dagen är allt bara tomt. I vandrarhem-
mets foajé sitter mänskospillror med trötta ansiktsutry-
ck men glada ögon. Luleås styrelse är nära tårarna över 
all godhet som visats denna nordliga utpost med den 
lilla budgeten men det stora hjärtat, dock kan tårögd-
heten också bero på att de har 32 timmars tågresa med 
fyra byten framför sig. Konferensen har varit mer än 
lyckad och alla mina teorier om sektionsstyrelsen som 
skräniga maktmissburkare har kommit på skam. De må 
vara skräniga ibland, men det är bara av godhet. De må 
också missbruka sin makt ibland, men det är för allas 
bästa. Utan den minsta bitterhet kan jag nu höja sek-
tionen till höjderna. Och det är kul. Det är kul för att 
det är sant. 

SEKTIONEN

Nya hjältar

I-Konferensen SEKTIONEN
  Första dagen satt jag tillsammans med alla ordföranden från resten av Sveriges 
“NGI-utskott” och utbytte erfarenheter och idéer. Det var nog det enskilt med 
givande möte jag deltagit i någonsin, alla de erfarenheter arbetssätt som många 
andra I-sektioner har samlat på sig under 20-40 år där runt samma bord var en 
guldgruva.  Gemensamma problem adresserades och diskuterades livligt samtidigt 
som vi knöt viktiga kontakter för framtida samarbete. Mot slutet av dagen kunde 
jag bara önska att vi hade fått längre diskussionstid, vad är 5 timmar mot 40 
år av erfarenheter?
       Andra dagen hade helt annat upplägg. Ett antal diskussionsämnen som rör 
I-sektionerna som helhet sattes upp och man fick deltaga i den som intresserade en 
mest. Mot kvällen hade bl a vår gemensamma Case-tävling tagit form och klub-
bats igenom och jag tror alla kom därifrån lite rikare.        Robin Mellstrand

Diskussioner, långa sådana, jämförelser, åsikter, utvärderingar, värderingar. 
LTH versus KTH, LiTH, Chalmers och Lule, livlig, het, stundtals vettig kon-
versation. LTH förbereder, dribblar, satsar och skjuter:
- LTH är det enda universitet som har ett gemensamt utvärderingssystem för alla 
kurser på LTH, CEQ. Point made, 1-0 till LTH. 
- LTH är tillsammans med Chalmers och LiTH bland de universitet som har 
någon form av kontinuerlig utvärdering av kurser där en tillsatt grupp ser till att 
detta jobb görs. Point made, poäng till LTH.                        Maria Björholt

Otroligt roliga dagar i Stockholm med bastu, diskussioner och fest. Jag blev verk-
ligen inspirerad av de andra sektionerna och tror även att de hade stort utbyte 
från oss. Vi kom bla fram till att vi ska bli bättre på att bjuda in varandra till 
olika större events och givetvis också bli bättre på att faktiskt åka till de andra 
skolorna. Det finns en hel värld av dragkamp, baler och evenemang med härliga 
I-are från hela Sverige som väntar på oss, de e bare å åk!!       Emilia Wiking

Mitt namn är Patric Wiktorsson, jag är 20 år och kommer från en liten håla utanför 
Helsingborg vid namn Bjuv. Efter gymnasiet valde jag att gå direkt till högskola, och 
inte ta lite tid för att tänka - jag menar, att bli I:are är väl vad vi alla vill innerst inne? 
Jag går alltså I-07 och det är jag som ska bli er nya Sexmästare. Det vi kommer lägga 
vikt vid nästa år är främst att arbetet ska gå smidigare och att arbetsstämningen ska 
bli ännu trevligare än den är idag, svårt att tänka att det går - men vi ska försöka... 
Annars tänker vi mest försöka göra fler roliga fester, och de fester som vi i dagsläget 
arrangerar ska bli ännu bättre och ännu mer underhållande!  
   Jag ser fram emot att leda Sexmästeriet in i framtiden!

Emanuelle Alm heter jag och jag kommer tillträda som ordförande för Infor-
mationsutskottet. Jag är ursprungligen från Malmö, hinner fylla 20 år innan 
årets slut, tycker om att fylla upp min fritid med ett brett spektra av aktiviteter 
och hittas oftast med en kopp kaffe i handen. Innan jag satte mig med packn-
ing på min trogna cykel och flyttade till Lund för studier spenderade jag ett 
år jobbandes med att utveckla föreningslivet på gymnasieskolor i hemstaden. 
Kunskaper jag har fått där kommer jag att ha med mig och utnyttja under min 
tid som ordförande för Informationsutskottet. 
   Info kommer se till att ni har koll på läget!
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CM Famagusta
Veckans låt: ”So what” med Pink
Veckans skönaste LG:t Trondheim!
Veckans bästa mat: Grillad halloumi
Veckans plåga: ESTIEM-sången - obegripligt löjlig låt med tillhörande dans som funger-

ar som ”energizer” när deltagarna börjar se trötta ut...
Veckans dryck: Effes
Veckans mest efterfrågade: Johannes Ivarsson

En blåsig tisdag läsvecka 1 reste jag och min vice ord-
förande, Fanny Sjöberg till det bortglömda turistpara-
diset Famagusta på Norra Cypern. Anledningen var att 
vi skulle representera I-sektionen på ett Council Meeting 
(CM) för samarbetsorganisationen ESTIEM (European 
Students of  Industrial Engineering and Management). 

ESTIEM är en samarbetsorganisation för I-sektioner i 
hela Europa som i dagsläget har ca 65 aktiva LGs (Local 
Groups, reds anm). Genom ESTIEM anordnas olika 
typer av utbyten i form av seminarieveckor, och den 
populära casetävlingen TIMES (Tournament in Man-
agement and Engineering Skills). Just Lund brukar göra 
särskilt bra ifrån sig i TIMES, och hamnade förra året 
på en imponerande andraplats.

I Sverige finns det fem aktiva LGs: Lund, Göteborg, 
Linköping, Stockholm och Luleå. I Famagusta fanns 
alla svenska LGs representerade utom Luleå. 

Under ett CM är schemat fullspäckat med möten och 
aktiviteter, allt för att få ut så mycket som möjligt av 
de fyra dagarna representanterna är samlade. Så var fal-
let även denna gång; organisationens stadgar skulle dis-
kuteras, ny styrelse skulle väljas, event skulle promotas 
och kunskap föras vidare i organisationen. 

Förutom all tid vi spenderade i konferenslokalen, del-
tog jag och Fanny i arbetsgrupper om TIMES, där vi 
både pratade om hur man bäst organiserar sin lokala 
uttagning, samt Local Responsible Training, där vi fick 
utbildning i hur den ansvarige i varje LG bäst utformar 
sitt arbete.

Enligt ESTIEM’s motto ”Work hard, play hard” anord-
nades varje kväll stora fester. Så var fallet även i Fama-
gusta, där vi hann med både Turkish night med mag-
dansöser och traditionell turkisk mat, beach party enligt 
konstens alla regler, en konsert med en lokal popstjär-
na, galamiddag, samt utgång till en gigantisk nattkubb 
i form av ett palats med pelare och gigantiska lejon-
statyer i guld.

Trötta men glada återvände vi hem till InUtI och kära 
Lund fem dagar senare; en aning brunare, lite klokare 
och fyllda av en ESTIEM-spirit.

Den lokala uttagningen till TIMES kommer hållas i slutet 
av november. För mer info om Internationella utskottet 
och ESTIEM, se isek.se eller estiem.org.  

Council Meeting Text:  Frida Gerhardsson
SEKTIONENSEKTIONEN

Jag heter Fanny Sjöberg och är ny ordförande i internationella utskottet. Jag är 
I-07:a, 21 år gammal och kommer ursprungligen från Stockholm. Efter gym-
nasiet jobbade jag med digital marknadsföring och spenderade även ett år på 
Nya Zeeland innan jag flyttade ned till Lund förra hösten. Jag gick med i in-
ternationella utskottet i början av min första termin och har nu suttit som vice 
ordförande under hösten. Under min tid i utskottet har jag bland annat hjälpt 
till att ordna seminarieveckor för I-are från andra universitet och casetävlin-
gen TIMES. I slutet av oktober spenderade jag dessutom en vecka på soliga 
Cypern för ett Council Meeting för nätverket ESTIEM (European Students 
of  Industrial Engineering and Management). Där träffade jag andra I-are från 
hela Europa och fick mycket idéer och inspiration. INUTI har mycket spän-
nande på gång inför våren och hoppas att ni alla vill vara med!

Mitt namn är Robin Mellstrand och jag har äran att hoppa på posten som ordförande 
för Näringslivsgruppen NGI nu till våren. Vägen dit har varit lång, drygt 22 år för att 
vara mer exakt, och kantad med mycket hörn. Jag är född och uppvuxen i en liten håla 
i bortre Östergötland, men efter några år som förortsbarn i Stockholmsområdet har 
jag till mitt försvar lyckats tvätta bort den grötiga dialekten så att jag iallafall låter som 
om jag kan representera vår sektion. Efter gymnasiet slog jag ihjäl två år som säljare i 
olika branscher men tog sen tag i mitt liv och flyttade till Sveriges bästa studentstad, 
Lund. Trots att jag sen inte ens lyckades charma mig in i NGI under intervjuerna vid 
nollningen står jag nu här med det stora ansvaret som utskottets ordförande utanför 
dörren. Och jag är laddad, riktigt laddad! Det ska bli hur roligt som helst och jag är 
övertygad om att vi kommer lyckas genomföra mycket, oavsett hur konjunkturen 
ser ut. Vi syns på INKA, företagspresentationerna, Rekryteringskvällen, golftävlingen 
INGO, mingelkvällarna på Grand Hotel eller något av våra andra evenemang!

Nya hjältar

Lucas Uhlén heter jag och är blivande ordförande för I-vent. Jag är 21 år gam-
mal och uppvuxen i Stockholm. Efter lite äventyr i Indien och Nepals bergs-
kedjor så flyttade jag till Lund och går nu andra året. Men det finns mycket 
äventyr att söka även här i Lund.  Bland annat så kan jag berätta för er som 
inte vet att Lomma beach bjuder på ett av de bästa Kite-surfar-vattnen i Sver-
ige. Men Lund erbjuder också lätt tillgång till många andra sporter och aktiv-
iteter så som gymnastik, klättring o fotboll vilket passar mig perfekt. Mitt mål 
som ordförande är att ta vara på dessa möjligheter och förmedla dem till er! 
Samtidigt som vi har kul är det också meningen att vi ska lära känna varan-
dra och bygga en gemenskap på I genom t.ex. de lyckade I-kvällarna vi har 
haft och kommer fortsätta med. Håll utkik efter nya och spännande Ivents!

  Visste du att...  I-FAKTA

... det finns en gemensam 
hemsida för I-programmen 
på industriellekonomi.se?
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SRI informerar Text: Niclas Bergström
SEKTIONEN

Från och med detta nya nummer av I-Type du 
håller i handen kommer sektionens eminenta 
studieråd, SRI, att ha en stående sida där vi kom-
mer att informera om allt som rör dina studier 
och din utbildning. 

Vi kommer att beröra kursförändringar, pro-
gramledningsbeslut samt självklart de kursut-
värderingar ni hjälper oss att genomföra. Da-
gens ämne är något oerhört viktigt men av oss 
I-are väldig förbisett: 

C   E  Q
“Course Experience Questionnaire”

CEQ är ett internationellt uppföljningssystem 
i form av utvärderingsenkäter som finns till för 
att säkra kvalitén på de kurser vi läser. Enkäter-
na landar i vår student-mail veckan efter avs-
lutad kurs och man har då tre veckor på sig att 
svara på det webbaserade frågeformuläret.

De  viktiga mitterminsutvärderingar  vi i studi-
erådet brukar genomföra är bara till för kort-
siktiga förändringar. CEQ-utvärderingarna 
däremot är om ännu viktigare, då de ligger till 
grund för hur utbildningsnämnden på lång sikt 
kommer att forma vår utbildning i framtiden, 
exempelvis genom kursval, budgetbeslut mm. 
Det är därför oerhört viktigt att vi alla lägger 
ned de ynka fem minuter det tar att svara på 
CEQ-utvärderingen!
   Gör din plikt som I-are och förbättra din 
utbildning! Fyll i din CEQ nu! Svara på CEQ och vinn 500 kronor!

Efter att vi I-are gång på gång uppvisat när-
mast pinsamma svarsdeltaganden (plats 
51 av 53 bland LTHs utbildningar) instiftar 
vi i SRI en tävling inför de kommande läs-
periodernas CEQ-enkäter. En svarande i 
vardera årskurs 1,2 och 3 vinner ett pre-
sentkort om 500kr att fritt handla för 
på KFS.Vinnarna lottas fram och presen-
ternas så fort utvärderingen är avslutad!

 Rätta svar: 3½ av 6. Slår du 
rektorn? Vänd för rätt svar!

8 snabba till rektorn Text: Carl Fredrik Leifland

 1) I:s björn
 2) Vinröd
 3) 10 år 
 4) Jubileumsdag & bal 28-30 nov
 5) Nina Reistad
 6) Sex stycken

Som vi alla bör känna till så har vi på LTH en relativt nytill-
trädd rektor vid namn Anders Axelsson. Nu har han hunnit 
bli varm i kläderna och det är dags att kontrollera hans kun-
skaper om den mest speciella inriktningen på hans nya ar-
betsplats. Själv är vår käre rektor en gulklädd kemist i själen.

1) Vilket är I:s skyddshelgon?     
 Pass.
2) Vilken är I:s ”färg”?    
 Kan det vara ljusblå?
3) Hur länge har I-programmet funnits på LTH? 
 10 år.
4) Hur ska 10-års jubileumet firas?  
 Frackmiddag helgen den 28-30 november, har fått anmodan 
 men kan tyvärr inte närvara.
5) Vad heter programledaren på I?
 Nina Reistad och biträdande programledare är Jan-Erik.
6) Hur många specialiseringar kan man välja på till åk 3?
 Sex stycken.
– Vad tyckte du om årets nollning, blev den lugnare?
 Jo, det tycker jag absolut, inte minst var den ”mognare”.
– Har du någonsin badat i sjön Sjön?
 Ja. 

Full fart med I-vent
Hösten har gått fort och mycket har hänt i sektionen. 
För I-vents del började det med en sportdag under 
nollningen med Twister, volleyboll och spökboll för 
att slussa in våra studenter i en aktiv livsstil redan från 
första start.
Den 23e september hade vi äran att få presentera Char-
lie Söderberg från TV3s ”Lyxfällan”. Han höll en inspi-
rationsföreläsning om pengar och hur man når dit man 
vill vilket var otroligt uppskattat bland alla studenter.

Som vanligt har vi haft två stycken I-kvällar, något som 
börjat rota sig som en tradition på I-sektionen med 
hembakta kakor och kaffe till I-studenterna för att de 
ska få energi att plugga den där extra timmen.
Vi har även haft ytterligare två sportarrangemang, klät-
tring och det nya inslaget I-jogg med bastu vilket har 
upprepats och troligtvis kommer fortsätta till våren om 
intresset finns kvar. Tanken är att vi ska springa Lun-
daloppet tillsammans i vår.
I skrivande stund pågår förberedelserna för fullt inför 
vår Jubileumsdag som hålls den 28/11. Det kommer att 
hållas tal av Hans Ahlmann som var med och startade 
I-programmet i Linköping, Josefin Carlsson som är 
före detta ordförande på sektionen samt Mattias Leire, 
en gammal I-are från McKinsey. Det kommer givetvis 
att bjudas på tårta för att fira att programmet fyller 10 
år. Har du några frågor eller tips till oss maila gärna! 

Emilia Wiking, 
ivent@isek.se
Ordförande I-vent

SEKTIONEN

Industriell ekonomi AK

Reglerteknik

Godkända 90%

Underkända 10%

Godkända 88%

Underkända 12%
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Lunchjakt Text: Informationsutskottet
NÖJE

Infoutskottet har likt många andra I-are ofta känt sig vilsna i djungeln av nationsluncher. Var måste man komma 
tidigt? Var kan man få en extra portion? Får man kaffe på maten? Vi bestämde oss för att en gång för alla utreda 
vad som gäller. Här följer intryck och slutsatser från de nationer vi besökt under vår lunchinspektionsturné. 

NÖJE
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Nollning 2008
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Vi gillar studenter
Folksam satsar på studenter och studentförsäkring. Här är några exempel på 
vad vi gör för studenter.

student

telefon 070-831 50 91.

Studentförsäkringen
 

folksam.se

A
 2615 08-11

FinanskrI:s björn

Intervju med I:s björn

Stripp: I:s björn

Frågor: Carl Fredrik Leifland

NÖJE

* Utdrag från “The State of  Finances through Wine (1st ed., I-Press, 2008)”:
“The general theory states that the price of  wine (at the table) coincides with the state of  (ones)
 finances, thus, the more expensive the wine, the better the state of  the finances.”

Redaktionen bestämde sig för att mejlledes försöka 
avmystifiera vår mystiske tecknare. Gav det resultat? 

Stämmer det att du är en av oss I-are?
Jag känner till att det förekommer rykten som säger så, men jag 
vill inte kommentera dem i pressen.

Hur kommer det sig att du bestämde dig för att börja 
teckna dessa serier och varför göra det just anonymt?
Det hela började redan under min nollning, då jag upplevde I:s 
björn som den “stelaste” av maskotarna. Till och med F-sektion-
ens (“the late and great”) Hilbert Älg framstod tack vare den dy-
namiska märkesmålningen som mer vital än I:s björn. Det som 
slutligen fick mig att ta beslutet att försöka skapa en mer levande 
I:s björn var dock Joe Cool Band som “uppträder” på väggarna 
utanför Café Woodstock. Visionen var att skapa en starkare re-
lation mellan maskot, sektion och studenter. Naturligtvis har jag 
även en hemlig agenda vilken jag av naturliga skäl inte vill kom-
mentera ytterliggare. En person med min bakgrund och historia 
gör klokast i att inte dra alltför mycket uppmärksamhet till sig. 
Därav har jag valt att förbli anonym.

Dina serier gör ett väldigt uppskattat inslag i tidningen, 
finns det någon möjlighet att du kommer att fortsätta 
teckna för oss även efter examen?
Jag tänker inte stänga den dörren, men sannolikare är att jag 
låter pennan vandra vidare till någon som kan axla manteln

(i ödmjukaste bemärkelse). Viktiga inspirationskällor är min 
omgivning, mina medstudenter samt studentlivet i allmänhet, 
vilka alla försvinner den dagen jag lämnar LTH.

Finns det någon framtid i serietecknarbranschen?
Jag har i princip tecknat så länge jag levt och ser ingen anledn-
ing till att jag inte kommer att göra det i framtiden också. Med 
rätt inspirationskällor och rätt forum är det inte omöjligt att det 
blir en och annan “strip”. Det kommer dock alltid att vara en 
bisyssla (vilket kanske är uppenbart med tanke på mitt val av 
utbildning).

Om du fick ge alla I-are med serietecknarambitioner ett 
råd på vägen till framgång, vad skulle du säga till dem 
då?
Om jag skulle sammanfatta de principer som legat till grund för 
I:s björn (och dess “framgång”) så skulle mina råd vara som 
följer:

Kvalitet – se till att lägga tid på både idén till serien och 1. 
själva tecknandet. De serier som förekommer i I-type har 
tagit mellan 5-10 h effektiv tid från idé till färdigt alster.
Försök anpassa seriens innehåll till målgruppen. Serier får 2. 
gärna vara utmanande men publiken måste förstå poängen 
(kanske med lite hjälp av en kompis).
Börja i liten skala och lär känna dig själv och dina karak-3. 
tärer. Varför inte börja med att teckna I:s björn i I-type?
Lita inte på någon. 4. 

Söndag efter finanskrisenSöndag före finanskrisen



18 19

Uppvuxen på Byggmax Håller kylan i förhandlingar

År 1:

År 2: 

År 3 eller sommaren innan examen: 

Inköp & Logistik sommartrainee

bara billiga byggvaror

I-shoppens vinterkollektion NÖJE

Hood 280 kr

Slips 130 kr

T–shirt 
100 kr

Vill du köpa något? Kontakta prylet 
på pryl@isek.se eller 0768129281

Ölglas, 40 kr

Tygmärken, 20 kr/st

Smartcase 100 kr

Sångbok 
50 kr

TävLINg!
Räkna det totala antalet is-
björnar i detta nummer och 
vinn prylar ur shoppen!
Anmäl på redaktor@isek.se
UTdELnInG EFTER nyåR
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Balsmart

Linköping LiTH

Text:  Carolina Hjort

Text:  Magnus Torstensson

JUBILEUMSBAL

I-FOKUS

Dresscoden för en balkväll är vanligtvis frack, men un-
dantag kan finnas. När det står frack eller högtidsdräkt 
på inbjudningskortet bör damen bära hellång klänning, 
med dekolletage eller axelbandslös. Smycken som pas-
sar klänningen bör bäras på ett elegant sätt. Armband-
suret skall förpassas till den lilla fina aftonväskan. Ett 
tips från en rutinerad balbesökare är att stay-ups, inte 
strumpbyxor, är att rekommendera under klänningen.

Herrar bör bära en traditionsenlig frack eller militär 
högtidsdräkt i dessa sammanhang. Det är även tillåtet 
att bära folkdräkt eller kaftan, om man är präst, men 
detta är lite ovanligare. Fracken kan vara lite knepig att 
få på sig första gången innan man får ordning på spän-
nen och knappar så lite tid kan vara att rekommendera, 
och en extra fördrink.

Till fracken hör byxor med revärer, vit eller champag-
nefärgad frackskjorta med enkel, stärkt manschett, vit 
fluga och vit näsduk (vilken bör synas som en smal rand 
i bröstfickan) samt svarta strumpor och svarta lackskor. 
Frackskjortan kan vara omönstrad eller med bröst-

våffelpiké. Det råder delade meningar om huruvida 
frackens vita väst eller gördel ska synas eller inte. Många 
anser att det är snyggare om ett par centimeter är synligt 
och bryter det helsvarta intrycket. Glöm inte att ta av 
armbandsuret - eller byta ut det mot ett fickur.
Militära och akademiska ordnar är tillåtna att bära och 
gör ett vackert inslag till den annars ganska så mörka 
högtidsdräkten. Idrottmedaljer och ordnar som inte är 
ens egna är inte tillåtna.

Herrarna får gärna ta med en liten present till bords-
damen. Detta fungerar oftast väldigt bra som samtal-
sämne och stämningshöjare vid den långa middagen.

Efter middagen är det dags för dans till orkester. Man 
dansar vals och foxtrot. Första dansen dansas alltid med 
bordsdamen. Efter dansen är det dags för Sexa och dans 
hela natten lång tills sista gästen går hem. För damer 
rekommenderas då, att man med sitt sällskap går hem 
till sig. Bussresan från Delphi i balklänning eller prom-
enaden hem över Mårtenstorget  dagen efter är en resa 
man inte gärna gör, eller gör om. 

I-type har beslutat sig för att sektionen ska bli lite mer 
allmänbildad i området Industriell ekonomi. Det är inte 
investeringsbedömningar i Mona Beckers anda, utan 
våra kära kusiner i norr vi tänker på, nämligen Chalmers, 
Linköping och KTH och Luleå. Först ut är Linköping!

Industriell ekonomisektionen i Linköping har funnits 
sedan 1970 och har idag över 1000 studenter som läser 
programmet. Inriktningarna som kanske är mest spe-
ciella för I i Linköping är deras språkinriktningar i fran-
ska, spanska, tyska, kinesiska och japanska. 

Eftersom Linköping är Sveriges äldsta I-utbildning 
har de också hunnit skaffa sig den största sektionen 
med lite fler utskott än vad vi har. Några exempel är 
Marknadsföringsutskottet, Alumniutskottet och Inten-
dentutskottet (motsv. vår Prylgeneral, reds anm). De 
har även lite olika föreningar som t.ex tjej-gruppen Iris, 
en casegrupp, en kulturförening (IQ), samt Clubmäs-
teriet (CM). Clubmästeriet har hand om Festeriet och 
nollningen. De mottar de nya nollorna i augusti och 
har som mål att vara allmänt mystiska för de nyblivna 
I-rna. CM kommer från ”bortom bergen” och bär sol-
glasögon. Killarna som väljs in i CM under vintermötet 
får inte raka sig förrän nollningen är över.

Industriell Ekonomis färg i Linköping är gul, och deras 
gula overaller använder de på deras ”fulsittningar” även 
kallade kravaller. På deras overall finns också en grön 
revär och deras klasstillhörighet. T.ex. har de som läser 
fransk inriktning också en fransk flagga på sina revärer.

Någonting i Linköping som borde göra oss lundastu-
denter gröna av avund (trots grekens tragiska krasch i 
havet, reds anm) är studenternas nyinköpta I-bil vid 
namn Ikaros. Den är en Volvo V70 som vilken I-stu-
dent som helst kan hyra till priset av 30kr/mil, inklusive 
bensin! Tänk vilka användningsområden detta skulle 
kunna ha... 

Från student till VD Text: Caroline Reber
I-FOKUS

Mattias Tyrberg började sin karriär som en vanlig student i Industriell ekonomi på LTH. Lika stressad som alla 
vi andra varvade han plugg med fest samt jobbade med designen av I-type. När det efter några långa år var dags att 
lämna in examensarbetet tog hans liv en drastisk vändning. Examensarbetet visade sig innehålla så bra idéer att 
han var tvungen att söka patent innan han vågade lämna in det. Det var för drygt ett år sedan. Idag driver Mattias 
företaget Saplo tillsammans med en professor i beteendevetenskap på Lunds universitet, och deras bolag har redan 
beskrivits som den mest intressanta nystartade verksamheten på den svenska marknaden. Hur gick Mattias från 
lundastudent till VD?

När jag intervjuar Mattias blir det över telefon eftersom 
han är en upptagen kille som flyger mellan Stockholm, 
London och Silicon Valley i USA med jämna mellan-
rum. 

Utvecklingen av företaget har gått snabbt, från att 
ha gått vidare som enda svenska tävlande i en entre-
prenörstävling i London, till att ha skapat sig ett brett 
kontaktnät och blivit anlitade av kända namn som Syds-
venska Dagbladet. Även om de inte gick ur tävlingen 
som vinnare fick de en unik chans att möta några av 
IT-branschens jättar och få tips och idéer hur de ska 
föra sitt företag framåt.
Nätverk är otroligt viktigt, betonar Mattias.

Affärsidén bygger på artificiell intelligens och är en pro-
gramvara som kan läsa en text och förstå innebörden på 
samma sätt som en människa. Det handlar om en sorts 
textanalys vilken kan mäta hur postivt eller negativt ett 
företag framställs i en text. Verktyget kan sedan använ-
das för att ta fram hur företaget framställts i media över 
en tidsperiod och lättare hitta orsaken till varför det 
beskrivs på ett visst sätt vid en viss tidpunkt.

På frågan vad som fick honom att våga ta steget till 
egenföretagare svarar han utan att tveka,
Var inte så svensk! Många väntar på rätt tillfälle eller tror att 
man måste vara färdig med allt pappersarbete innan, när ändå 
allt ändras i så snabb takt att du måste uppdatera det. Faktum 
är att affärsplaner längre än en sida är bullshit.

Han förklarar att han hamnade i rätt sammanhang och 
fick mycket hjälp av föreningen FENA, en student-
förening för entreprenörskap och nyföretagaranda. 
När jag frågar hur en typisk arbetsdag ser ut skrattar 
han och säger att det vill jag inte veta. Han berättar att 
han sov tre timmar föregående natt och inte räknar med 
att få fler timmar kommande kväll. Han påpekar dock 
att det är så att starta eget och så länge man tycker det är 
kul blir det inte att man tvingar sig till någonting. 

Den tid jag lägger nu kommer jag ha igen tusen gånger i fram-
tiden.
Det är inte ofta det går så bra för ett nystartat företag, 
men så har Mattias också stora visioner: 
Vi ska bli nästa Google!

Lite nyfiket undrar jag vad han har för tips till andra på 
LTH, och han svarar snabbt att man ska våga testa sina 
affärsidéer. 
Särskilt medan man pluggar, då har man ju startkapital i form 
av CSN! Snabbaste sättet att bli rik är inte att vara anställd på 
ett känt företag, det är genom att starta eget.

Han menar att man inte ska satsa på att bli störst i Sver-
ige, när man då väl ger sig ut på den internationella 
marknaden har någon redan tagit ens idé och blivit rik 
på den.
Satsa stort från början istället så tar du hela världen! 
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Knowledge and skills are essential, 
personality is decisive.

For our success we need the right people and we are 
committed to providing our employees opportunities 
for growth. For more information, visit www.hilti.se. 

Hilti. Outperform. Outlast.

www.hilti.se Nationsstatistik

Sektionsstatistik

I-FAKTA
Lund som helhet
Fördelning nationsmedlemskap hos 
studenter vid Lunds universitet. 
I särklass störst är Lunds nation 
med strax över 5100 medlemmar. 
Därefter kommer Malmö (≈2900) 
och Östgöta (≈2700).

Göteborgs 7%

Malmö 11%

Lunds 19%

Östgöta 10%

Helsingkrona 7%

Hallands 7%

Krischanstad 7%

Sydskånska 7%

Wermlands 6%

Blekingska 5%

Kalmar 5%

Västgöta 5%

Smålands 5%

Sektionen 
startades

Antal 
platser 08

Betyg 08 HP 08 Antal alstrade 
börs-Vd:ar 07

Färg

Lund 2002 105 19,08 1,5 5 Vinröd
Chalmers 1983 120 19,38 1,5 12 Lila
KTH 1991 120 19,60 1,6 33 Brun
Linköping 1969 250 18,60 1,4 21 Gul med grön revär
Luleå 2003 60 11,73 0,1 Ingen uppgift Ljusblå

Teknikprofiler Ekonomiprofiler
Lund Industriell produktframtagning, energi-och 

miljöteknik, matematisk modellering, system-
och programvaruutveckling, egen profil. 

Affär och innovation, Finansiering och risk, Integre-
rad programvaruutveckling, Logistik och produk-
tionsekonomi, Produktion, Produktutveckling.  
Även Technology Management (ej I-specifik). 

Chalmers Maskin, informationsteknik, Kemiteknik och 
kemi, System och matematik.

Management and Economics of  Innovation, Qual-
ity Technology and Management, Supply Chain De-
sign and Management, Business design, Industrial 
ecology, samt fler beroende på teknikbas.

KTH Bioteknik, Energisystem, Finansiell matema-
tik, Integrerad produktion, Kommunikation-
ssystem, Mekatronik, Programvarudesign.

Inga specifika.

Linköping Bioteknik, Datateknik, Maskinteknik, Kom-
munikationssystem.

Ekonomiska Informationssystem, Industriell 
Marknadsföring, Industriell Organisation, Finan-
siering, Logistik, Kvalitetsutveckling, Produktion-
sledning.

Luleå Maskinsystem, Teknisk design - produk-
tutveckling, Teknisk design - ergonomisk 
produktion, Produktionssystem, Bygg- och 
anläggningssystem, Digitala system.

Strategiskt arbete och företagsutveckling, Kvalitet-
sutveckling, Industriell logistik, Industriell marknads-
föring.
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Känner du många I-are som är med i Göteborg? Ingen i Smålands? Kanske är det ingen slump. 
Redaktionen har grävt ner sig i siffrorna och presenterar nedan lite statistik om nationerna! 

Göteborgs 30%

Malmö 14%

Lunds 13%

Östgöta 9%

Helsingkrona 8%

Hallands 7%

Krischanstad 6%

Sydskånska 4%

Wermlands 2%
Blekingska 2%

Kalmar 2%Västgöta 2%Smålands 1%

Nationsstatistik Grafik: Jonas Ytterfors
I-FAKTA

Nationstillhörighet
Fördelning nationsmedlemskap hos 
studenter vid Industriell ekonomi.

Andel av respektive nation
Antal procent I-are av totala antalet medlemmar. Kan tänkas 
vara ett mått på hur stor makt I-arna har på respektive nation.


