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å var den äntligen här igen, 
lundavåren! Efter ett halvår av 
regn, mörker och snö är det dags 
att njuta av allt en vår i Sveriges 
mesta studentstad har att erbjuda. 

Vi har varit både på hemliga resor och resor 
av mer tacksamma slag. Härnäst hägrar en 
helg av stadsparkshäng, nationsevent och 
fulla studenter. Men det är tyvärr inte bara 
valborgseldar som brinner, varken i Sverige eller 
världen. I världen regnar bomber och människor 
flyr, i Sverige brinner hat och flyktingbostäder 
ikapp. Hur löser vi då dessa utmaningar? Jo, 
genom att stänga broar och gränser, slå öronen 
runt oss och hoppas att det går över. Vi i 

Info vill i detta nummer få lite perspektiv på 
den tillvaro vi lever i, vare sig det är ett galet 
presidentval eller en galen b-kändis.

Kanske är det just bristen på perspektiv som 
leder till att I-arens generella stressnivå ligger 
högre än vad som borde vara tillåtet. Det är 
lätt att sitta inne i den berömda bubblan med 
alla andra Industriella ekonomer och bara se 
varandra. Men hittar du bara den där nålen i 
höstacken som lugn och självförtroende är och 
använder den för att sticka hål på bubblan så 
kommer du att upptäcka att världen utanför är 
så mycket större. Och att du är fantastisk precis 
som du är!

av chefredaktör CHRISTOFFER HANSSON

S
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I N F O R M A T I O N S U T S K O T T E T  H T  2 0 1 5

Olof Lagerberg
Det är när man träffar 
på folk som inte vill 
erkänna kycklinghjärtats 
överlägsenhet som 
protein. 50 kronor kilot, 
det kan ju inte bli bättre.

I det här numret försöker vi i Info att skaffa lite perspektiv på 
tillvaron, men frågan är när känner vi oss som mest trångsynta?

Christoffer Hansson
När jag ser personer gå 
runt med shorts mitt i 
vintern, jag kan och vill 
inte förstå!

Gerda Sidwall Thygesen 
När folk inte förstår varför 
CSN är slut i slutet av 
månaden trots att de 
snittat två kaffe om dagen 
och Grönt&Gott alla dar i 
veckan.

Claudio Gandra
När folk inte vill lära sig vad 
“tack” på polska är. 
Dziękuję!

Sara Åkerblom
Människor som inte tycker 
klipp på extremt gulliga 
djur… är extremt gulligt!!!

Johanna Ögren
När folk inte lägger den där 
pinnen efter varorna på 
bandet i mataffären och jag 
passiv aggressivt måste 
demonstrera deras miss.

den fantastiska redaktionen
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Johan Hansson
När vänner inte förstår 
frustrationen kring 
radiotjänst och glädjen 
när man blivit av med 
dem.

Moa Mahlberg
När folk bara smyger sig 
in i kön framför en utan 
något samvete alls.

Hedda Malmström
När folk tror att de ska 
hinna in i snurrdörren på 
ICA men den stannar 
(SURPRISE?!) och de 
bara “oj, hehe”. Försöker 
acceptera, men se 
mönstret, please?

Anton Nystedt
När Q-park är hårdare 
med parkeringsreglerna på 
Delphis studentparkering 
än fångvaktarna var mot 
judar i andra världskrigets 
koncentrationsläger. Då har 
jag inte mycket kärlek till övers.

Johanna Wendesten
När jag försöker 
säga upp mitt 
telefonabonnemang, 
HUR SVÅRT KAN DET 
VARA!?

Eric Trulsson
När personer tror att 
cykeldäck och cykelhjul 
är samma sak. Däcket är 
det där med gummi och 
hjulet det där med ekrar 
och grejer, däcket är 
alltså inte gjort av metall, 

Abtin Salahshor
När jag fastnar bakom 
långsamma personer i köer 
och andra allmänna platser. De 
vill mig ont och det finns ingen 
annan förklarning. 



Ordförande
orerar...
Jag har alltid beundrats av ideella organisationer. 
Det som beundrar mig mest är hur mycket dessa 
organisationer tenderar att betyda för människor. 
I-sektionen betyder och är så mycket för så många. Det 
är svårt att sätta ord på vad Sektionen är, men jag ska 
försöka.

Sektionen är de skratt, upplevelser och den glädje som 
vi delar under våra år här. Den är inspirationen man får 
genom att se drivna människor göra saker de älskar. Den 
är inspirationen man får genom att se drivna människor 
göra saker de inte älskar. Den är hamburgare till hemlösa 
EU-migranter. Den är en bubbla. Den är hela världen. 
Den är en stark gemenskap och älskvärda ansikten. Den 
är en bal på Grand. Den är en togafest i ett partytält. 
Den är 200 000 kronor till människor på flykt. Den är 
välkomnande för alla. Den är påverkan, förändring och 
utveckling. Den är röjig fuldans till stängning. Den är 
överlevnad av obligatoriska moment dagen därpå. Den 
är påskäggsjakt och internationella casetävlingar. Den är 
älska-reageranden på facebook och krammar i slutet av 
alla mejl.  Den är stress och omhändertagning. Den är 
smala perspektiv men stor öppenhet. Den är möjligheter. 
Den är den längsta svansen på campus. Den är otroliga 
eldsjälar. Den är gamla och unga. Jag menar Patrik och 
unga. Den är sist kvar i E-tysta och sist kvar på Metro. 
Den är att vara aktiv. Den är att inte vara aktiv. Den 
är 12 timmar arbetandes i styrelserummet. Den är 12 
timmar på en uteservering i Krakow. Den är en unik 
blandning av seriositet och humor. Den är inte mitt 
allt men det är typ trevligt. Den är mitt allt. Den är en 
utvecklande miljö. Den är från Smygehuk till Östersund. 
Den är 5 långa år. Den är över på en sekund. Den är 
pastasallad i näven redo att kastas. Den är 7 rätter på 
porslinsfat. Den är en full kalender. Den är vänner för 
livet. 

Sektionen har gett mig oerhört mycket. Hit kom jag 
direkt från gymnasiet som en liten påg. Här har jag 
mognat och formats. Här har jag fått självkänslan som jag 
sökt hela mitt liv. Här har jag fått mina bästa vänner och 
mina bästa minnen. 

Tack för allt, nu drar jag på nya äventyr!

Svante
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Jag älskar att kramas.

Helst lite från sidan, halvt inborrad i någons armhåla med 
huvudet på sned. Eller varför inte en riktigt hård bamsekram, en 
sådan jag alltid avslutar mina mail med. Eller kanske den bästa av 
alla, att krama en sittande person bakifrån. Knasigt och mysigt. 
Jag älskar helt enkelt kramar. En av de bästa sakerna med att vara 
vice sektionsordförande är att man får kramas. Mycket, hårt och 
hela tiden.

En av kramarna jag minns mest, är den jag fick från dåvarande 
vice ordförande Hedda efter att jag blivit vald på sektionsmötet. 
Sedan dess har det gått ett år. Förutom mina, på mötet, 
uttalade visioner om välmående, lokaler och transparens, har 
jag fått arbeta med och vara med om så otroligt mycket mer. 
Högt och lågt. Lockat med glass på en phadderutbildning, 
kapat tågräls till MaskinerI:et och skickat in en äskning för en 
husvagn. Hälsat 120 nya sektionsmedlemmar välkomna till 
familjen, kämpat för studenternas rätt i husstyrelsen och slösat 
på superlativ. Fått en ros och ett tal av phøset, varit med om ett 
galet välgörenhetsprojekt och tackat i hatt. Skrivit 49-att-satsers-
propositioner, gråtit över rekryteringen och visat styrelserna i 
I-Sverige hur man dansar fuldans i Lund. Hållit spontantal, varit 
stolt över allt häftigt engagemang och haft positiv-feedback-
rundor. Infört funktionärsutbildning, spenderat 10-timmars-pass 
på Talk Shows och låtit löftet om rapp glida ut i sanden.

När jag träffar företag och ska besvara frågor om vad som 
intresserar mig och vad jag vill göra i framtiden (ja ni vet), är 
svaret alltid detsamma. Precis det som jag fått göra som vice 
ordförande. Att känna med (och för den delen lära känna!), 
utveckla och stötta andra. Att få samordna, leda och inspirera. Att 
få brinna för verksamheten jag är i och känna att den verkligen 
skapar värde för människor. Ser ni något sådant jobb i sikte så 
hör av er!

En annan sak som är fantastisk med posten är att man får ett helt 
kompani nya vänner - en hel styrelse full. Tack för den här tiden! 
Svante, Hanna, Emil, Dani, Mathias, Clara, Carolina, Albert, 
Astrid, Elin, Sofia, Filippa, Abtin, John och Filip Östlund. Så 
mycket bättre!

Snart fortsätter jag mitt sökande efter framtid och visdom i 
Sydney.  Men innan dess, vill jag hinna kramas mycket till!

Tack för allt!  Elin

...och Vice fyller i
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Det var ett drygt hundratal förväntansfulla I-are som möttes i 
smörjgropen för att åka iväg på en av årets absoluta höjdpunkter: 
InUtI-resan 2016! Den stora frågan var bara: vart skulle det bära 
av? Var det till Bora Boras vita stränder, Chicagos skyskrapor eller 
Vladivostoks… charm? Teorierna var många men när bussen väl 
avgick från kårhuset visade det sig att det ju såklart var mot Krakow vi 
for!

Efter oräkneliga timmar med glada I-are kom vi så fram till våra 
drömmars stad. Hotellet var flott och schemat för resan lika så! Först 
på agendan stod en sittning på en grill, en grande grill! Tre-rätters 
blandades med vin och sång, bordsskålar och hattar i alla dess slag. 
När natten smög sig på stack 100 I-are iväg till närmsta pub, satte sig 
i källaren och blev älskade av den “gästvänliga” personalen! Kvällen 
avslutades med att sektionen fell in love with the Coco, nattklubben 
alltså. 

Efter en god natts sömn var det dags för en ny dag, ny möjligheter 
så att säga. För en stor mängd av resesällskapet innebar dagen en resa 

Info på 
utflykt
med inuti
av:  C H R I S T O F F E R  H A N S S O N
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"
till de mörkaste hörnen av människans historia, Auschwitz. För 
de andra blev det en dag på stan där de flesta insåg sitt lokalsinnes 
begränsningar. För alla blev det en sittning på Grand Hotel på 
kvällen. Inte ens en parodiskt långsam bartender kunde stoppa den 
fantastiska stämning som rådde på plats. Det var innehållsrika tal, 
runda bord och en ensam John Felix. Ville man mot förmodan 
ha något i baren så var det bara att springa tvärs över gatan. Efter 
sittningen for hundra i-are iväg som yra höns åt alla håll, men vi 
hittar ju alltid tillbaka till varandra och på något mirakulöst sätt 
sågs vi alla på Baccarat och dansade oss förbi natten!

Sista dagen var helt klart den piggaste. Vid frukostbuffén på 
morgonen riktigt såg man hur glöden lyste i ögonen bland I-are 
som ville uppleva den nya dagen! De flesta tog tillflykten till 
första bästa uteservering, där drinkar konsumerades och gårdagens 
bravader avhandlades. När den sista kvällen skulle avverkas stod 
barrunda på tur, och vi visade Krakow att vi inte är rädda för 
trängsel och närhet. Kvällen avslutades med en kär gammal vän, 
I-are verkar aldrig kunna få nog av the Coco, ja klubben alltså!

Att det blev en lite längre bussresa hem än planerat var det helt klart 
värt. Ett avslutande tack till InUtI som styrde upp en så fantastisk 
resa är på sin plats. Längtan efter nästa års äventyr är enorm och 
började ju egentligen redan på detta års resa. Frågan är bara vart det 
bär av då.

Na zdrowie!

- I-sektionen, Krákow, 2016
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MÖRKER
- eller hur sommaren är kort och vintern snart slukar 
allt i sitt allomfattande gap

 
Då kan jag glatt meddela att inget av det 
kommer spela någon roll över huvud taget, 
eftersom vi alla ändå kommer dö.

Ända sedan man drog sitt första andetag, 
vilsen och rädd, har tiden obönhörligt 
marscherat framåt, fullständigt okänslig för 
ens egen dödsångest, ända tills man möter sin 
ofrånkomliga bortgång. Inget man någonsin 
kommer åstadkomma, inga femmor man 
får på funken eller soten kommer någonsin 
kunna stoppa denna irreversibla process.

Självaste tiden i sig, en naturkraft som för 
oss från punkt A till punkt B i våra liv, har 
egentligen ingen mening i och med sig själv. 
Tittar man ur ett längre perspektiv, från 
det att hela världsalltet påbörjades, med en 
explosion av massa och energi, till dess att 
allting slutar igen, i en lika allomfattande 
förintelse, kommer ens egna, personliga 
upplevelser betyda mindre än ingenting. 
Vi kan inte göra ett dugg för att  förhindra 
universums ofrånkomliga undergång, lika 
lite som vi har någonting att säga om dess 
uppkomst. Det enda människosläktet är 

bra för är att förvilla oss själva, och i detta 
avseende har vi en närmast outsinlig källa 
av självförvillelser att dra från. Alltifrån en 
klarad tenta till en osedvanligt vacker dikt 
man har läst, allt har samma sluteffekt på ens 
slutdestination.

Ingenting alls.

Blott mörkret kommer finnas för att 
välkomna oss när vi når vägs ände, utan 
ens minsta trasa att skyla oss från dess 
bitande kyla, utan minsta tillstymmelse till 
medmänsklig kärlek att beskydda oss från 
den allomfattande ensamheten.

På så sätt är mänsklighetens naivitet 
dess främsta sköld. Blotta tanken på ett 
sammanhang, hur naiv och dumdristig den 
än må vara, skyddar oss från den oundvikliga 
sanningen att vi alla kommer vara lika 
oskyddade, lika oförberedda, och lika 
oackompanjerade i döden.

Så glädj er åt den begynnande våren, åt de 
lyckliga dagar som väntar oss i sommarens 
solsken, men glöm aldrig bort; vintern och 
mörkret kommer lika ofrånkomligt att 
konsumera solens varma strålar, och mörkret 
kommer i slutändan vinna.

MÖRKER
- eller hur sommaren är kort och vintern snart slukar 
allt i sitt allomfattande gap

av:  O L O F  L A G E R B E R G

Gick tentan inte bra? Har din bästa 
kompis från hemstaden inte tid för dig 
längre? Undrar du vad du ska göra med 
ditt liv efter examen?

Gick tentan inte bra? Har din bästa 
kompis från hemstaden inte tid för dig 
längre? Undrar du vad du ska göra med 
ditt liv efter examen?
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JAKTEN PÅ LTH'S PRINSESSA

av:  O L O F  L A G E R B E R GLänge hade han legat nedbäddad i ett av sjøn Sjøns gyttjiga hål vid vattenbrynet. Han tänkte tillbaka till då 
han var nästan nykläckt och hörde sin mors röst eka i huvudet: ”om du en dag kysser en vacker prinsessa 
blir du en ståtlig prins”. Han hade dock tappat hoppet om den drömmen sedan en lång tid tillbaka. ”Jag 
blir väl en sån som hittar första bästa dam och blir farsa till några tusen tjabbande ungar”, tänkte han.

Han satt och tuggade på en slemmig mask och funderade på om han skulle slå till på stort och sörpla i 
sig några smaskiga alger till efterrätt, då han hörde radion spela introt för dagens “Grodnytt – ingenting 
för paddor”. Han kunde inte tro sina öron. På radion pratade de om det största som hade hänt grodorna 
i sjøn Sjøn sedan några fulla studenter slogs mot varandra på konstiga båtar i höstas. Det ryktades om en 
livs levande PRINSESSA någonstans i de ståtliga tegelmurade slottsbyggnaderna några tusentals grodhopp 
från sjøn Sjøns grumliga vatten. Han tvekade inte en sekund. Han skulle ut på sitt livs största äventyr. 
Kyssen skulle bli hans.

Det gigantiska palatset, som tydligen kallades för LTH, var större och mer utspritt än han trott. I vilken 
ände skulle han börja sitt letande? Nog för att grodor är små, men med syn som en pilgrimsfalk kunde 
han urskilja de ståtliga byggnadernas namn. Han bestämde sig för att ”i Mattehuset, där ska jag börja 
mitt sökande”.

Efter några timmars hoppande var han framme. Han skulle precis börja söka efter bästa möjliga väg in 
då han hörde dunsande kliv bakom sig. Han vände sig hastigt om och såg två nakna fötter endast iklädda 
sandaler som följdes av två milslånga lurviga ben. Var det inte fortfarande vinter? Han var ganska säker på 
att det fortfarande var februari och att människor brukade ha något som tydligen kallades vinterkängor 
på fötterna. När den okände gestalten kom närmare hörde han endast ett långt rabblande av siffror 
”3,1415926536…”. Han tänkte för sig själv att ”det här var en märklig plats, här bor nog ingen prinsessa?”, 
och tog sikte mot nästa byggnad: M-huset.

ur en grodas perspektiv
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Det beslutet var något han senare ångrade. Utanför M-husets port hade han fastnat i någon kladdig 
herrparfym-doftande sörja som han gissade tillhörde en halvöppen burk med texten ”hårvax” som låg 
precis bredvid. Vid ett tillfälle trodde han att han skulle få hjälp att komma loss då en förbipasserande tjej 
böjde sig ner mot honom. Det visade sig att hon bara skulle plocka upp en skrynklig papperslapp där det 
stod ”1 000 kr” på för att sedan, konstigt nog, slänga den på marken igen och utropa till sina tjejkompisar 
”haha, bara 1 000 kr, vask på den”. 

Framåt gryningen, då han nästan gett upp hoppet, kom ett gäng gulklädda människor gående mot honom. 
”Nämen titta, en groda! Precis vad vi har letat efter” utbrast de. Äntligen kommer min räddning, tänkte 
han. Än en gång ekade hans mors röst i huvudet på honom ”prinsessor bär alltid gula eller rosa puffiga 
klänningar och har en gul tiara på huvudet”. Han kände plötsligt pirret i magen. Det är såklart att dessa 
gulklädda människor kommer leda mig till prinsessan, sa han tyst för sig själv.

Färden till dessa människors palats blev inte riktigt så graciös som han tänkt sig. Han hade blivit nedstoppad 
i en glasburk med endast några få lufthål i locket. Väl inne i palatset möttes de av fler människor klädda 
i gult, men än så länge ingen prinsessa. Till slut anlände de till något som verkade vara slutdestinationen. 
Han gnuggade bort lite imma från glasburken för att kunna läsa skylten ovanför dörren. Med stora tydliga 
bokstäver kunde han tyda ”LABORATORIUM”. Det måste vara ett fint ord för platsen där prinsessor bor, 
tänkte han och kände sig exalterad som aldrig förut. Dörren öppnades. Direkt möttes han av människor i 
vita rockar och glasögon. Locket på burken vreds upp. ”Nu äntligen får jag träffa prinsessan” utbrast han 
och i samma ögonblick som han öppnade munnen kände han ett stick i ryggen. Han kände sig plötsligt 
yr och allt blev svart.

LABORATORIUM

-  I T Y P E  3 1  -
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“Det är ganska rörigt. Min far 
var inte tysk. Hans föräldrar var 
tyska, svenska och egentligen 
från hela Europa. Jag funderade 
på att förtydliga detta i den andra 
utgåvan av min bok eftersom jag 

fick så många brev från Sverige: 
kan jag komma dit och tala i 
parlamentet? Kan jag ta ett möte 
med presidenten?”

Den Amerikanska valrörelsen är i full gång 
och den ena Superelecetiondayen efter 
den andra kan följas av den intresserade. I 
skrivande stund ser det ut som att kampen 
om det Ovala rummet kommer att stå 
mellan demokraternas Hillary Clinton och 
republikanernas Donald Trump. Trump har 
dock visat sig ha ett helt eget sätt att se på 
politik och sanningen, ett av många exempel 
på detta är hans ursprung. 

I Trumps bok The art of deal berättar han om sin 
pappa och menar att han var född i Sverige. Vid 
vidare efterforskningar har det visat sig att hans 
pappa, Fred Trump, i själva verket var uppvuxen 
i Tyskland. Som svar på denna motsägelse 
förklarade han, lika tydlig som alltid:

“Det är ganska rörigt. Min far 
var inte tysk. Hans föräldrar var 
tyska, svenska och egentligen 
från hela Europa. Jag funderade 
på att förtydliga detta i den andra 
utgåvan av min bok eftersom jag 

fick så många brev från Sverige: 
kan jag komma dit och tala i 
parlamentet? Kan jag ta ett möte 
med presidenten?”

Bristen på en svensk president gör det svårt att 
uppfylla Trumps önskningar men Info har, som 
alternativ, bjudit in honom till I-sektionens eget 
vårterminsmöte. Hans stab har lovat, dyrt och 
heligt, att han kommer och för att förbereda 
sektionens medlemmar på detta unika möte har 
Info återigen tittat in i spåkulan. Här kommer 
nu ett exklusivt förhandsreportage av en rafflande 
kväll i maj.

Vårsolens ljuva strålar letar sig in i en 
fullsatt föreläsningssal. Sorlet är högt och 
fyllt av förväntan. Styret har förberett bättre 
stadgeändringar än någonsin, Prylet har 
produktutvecklat glaset till en goodiebag och CafI 
bjuder ikväll på trerätters! Men tyvärr kommer 
de alla att överglänsas av kvällens största ego, 
bortsett från Svantes givetvis. Hans svarta SUV:ar 
står uppradade bakom M-huset och Abbe verkar 

TRUMP SÖKER SINA 
RÖTTER I

av:  J O H A N N A  W E N D E R S T E NLund
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lite nervös över att intervjua denna minst sagt 
rutinerade mediamannen.

Efter de inledande artighetsfraserna får Abbe inte 
en syl i vädret eftersom Trump helt tar kontroll 
över golvet. Han verkar ointresserad av att 
uppfylla stabens syfte med besöket utan slänger 
istället ur sig några ogenomtänkta tankar om 
I-sektionen. En kort sammanfattning följer:

- Bygg en mur runt M-huset. Som det ser ut idag 
kan vem som helst komma och sitta i ert hus, 
sådant kan inte accepteras. Och släng ut M-arna. 
Ni måste börja vinna igen!

- Gå ur teknologkåren. Ni ska inte låta någon 
bestämma över er. För att göra ISEK störst (igen), 
kan inte kåren fortsätta inneha kontroll över ert 
styre. 

- Phøset bör efter nollningens slut enbart låta de 
bästa nollorna få bli medlemmar av I-sektionen. 
Elitism är ledordet på I och att låta antagning.se 
bestämma vilka som ska forma detta vackra land 
är vansinne. 

- Han avslutade talet med att uppmana oss att 
stämma alla som någonsin gjort oss illa på något 
sätt. (HUSSTYRET SKA FÅ!)

Efter att han så till slut har tystnat står Trump 
mitt på golvet och inväntar applåderna. Men 
precis där slocknar Infos kristallkula för den här 
gången. Vi får alla besöka Vårterminsmötet för att 
höra om det blir stående ovationer eller fortsatt 
tystnad. 

15



Med en ny solig sommar på ingång kommer även 
glassnyheter i massor. Vi i Info gav oss ut för 
att låta glada och taggade studenter testa vårens 
glassnyheter. Dock tycker väl alla att en glass är 
god en varm, solig sommardag? Frågan är snarare, 
vilken glass är godast en kall, regning och mörk 
sommarnatt? Vi tror oss ha rett ut svaret på den 
frågan. 

Reza Rastegar - Twister Bär

Fan den var ju ändå god ju. Jag tycker att den 
funkar, jag klagar inte. Jag behöver sockret oavsett 
väder ändå iaf. Men jag undrar lite vad twisten är? 
Aj, aj nu fick jag brain freeze!

Anna Klackenberg - Magnum Double Peanut

Det är blött och kallt. Ja vädret alltså… och 
glassen. 

Lukas Svantesson - Rice

Äntligen en vegetarisk glass. Den är ju utan mjölk, 
soja och gluten. En glass för alla helt enkelt! Ja, fast 
smaken hade ju kunnat varit bättre. Den smakar 
ju mest ris, så lite soja till hade nog inte varit dumt 
ändå!

Ingrid Nilsson - Solero Red Berries

Vadå Solero? Vad betyder ens Solero egentligen? 
Men red berries, det e gott det! Jag brukar åka hem 
till K-town ibland och plocka lingon. Mmmm 
mammas gamla himliga lingasyltrecept går inte av 
för hackor. Det slår Solero med histalängder!

Christoffer Hansson - Cookie Dough Wich

Glass handlar bara om inställning. Är det glass 
som vankas så får man skapa sig ett glassmoment 
oavsett var man är. Säg mig en glass som inte passar 
alla tillställningar? Jag kommer inte på någon 
åtminstone!

stort 

glass

test
av:  C H R I S T O F F E R  H A N S S O N
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Claudio Gandra - Lakrits Dröm... eller nej - 
Piggelin

Jag är inte så mycket för sådana där nymodigheter, 
en glass med särskrivet namn? Nej tack. Det finns 
bara en glass för mig, den passar i alla väder, i alla 
städer och den heter Piggelin. Den får Piggelin/5 
varje gång!
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Bilder avslöjar

HÄNT-EXTRA
Så har det gått för 

alla deltagare i 
Lyxfällan: Emil Persson shoppade och åkte på 

lyxkryssningar för i genomsnitt 17 
000 kronor per månad. Med krediter 
och skulder på 300 000 var Lyxfällans 
experter tvungna att rycka in.

”Nu går det runt för mig även om det 
är med nöd och näppe”, säger han.

”Jag säljer de saker jag inte behöver. 
Igår sålde jag en discodress för 600 

Här ses Elin Håkansson 

klottra ”HETS PÅ I” på 

M-husets alla toaletter.

Så har det gått för 

alla deltagare i 
Lyxfällan:

CHOCKBESKEDET: 
Sofia Tenerz vill införa alkoholförbud 
på I-sektionens alla tillställningar.

“Det är egentligen ingen skillnad på oss 
och de som sitter på parkbänkarna och 
halsar. Någon måste sätta stopp för det 
här”.

av:  S A R A  Å K E R B L O M
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bytte blåvitt mot svart och gult. 
”Har insett att Zlatan aldrig kommer tillbaka till MFF” 
Och inte nog med att det trogna Malmö FF-fanet sågs sitta bland 
AIKs flaggor och banderoller: anonymt tips sägs ha hört Svante 
fabbla bort sig i texten till  Timbuktus ”The botten is nådd”… 
Anonym: ”jag trodde inte att det var sant”.

SVANTE NYMAN TALAR UT OM SVEKET: 

Abtin Salahshors 
heta natt med okänd 
gestalt: 
Den uttalade kaffehataren sågs 
under fredagskvällen sitta på ett 
café i centrala Lund och avnjuta en 
rykande het espressp.. 

Norrlänningen i 
tårar: “havsöringen 
har dött ut i sjøn 
Sjøn”En dunk läckande absinth 

vid Sjøn Sjøns strandkant bekräftar 

John Scherrers värsta farhågor: 

inget mer fiske på LTH.  

Fusket avslöjasElin Söderbergs IP-nummer syns på 
majoriteten av samtliga CEQer denna 
termin. “Jag ville bara bättra på statistiken 
en aning”, försvarar hon sig.  

19



20



21



22



informationsutskottets fototeam
har fotograferat perspektiv

23



-  I T Y P E  3 1  -

Ingen djävul

I höstas drog I-sektionen igång ett 
fantastiskt initiativ i form av en insamling 
för behövande flyktingar. Att hjälpa 
människor i nöd är något som alla tycker 
är viktigt, den stora frågan är ifall du 
tycker det är lika viktigt ifall det krävs att 
du ger upp något själv? För att undvika 
“total kollaps” infördes fjärde januari i 
år gränskontroller mellan Sverige och 
Danmark.

Det kontrollerna har inneburit är stora 
förseningar, krångel och de har vad som 
verkar vara viktigast ändå, kostat pengar. Det 
kan låta som små petitesser i samanhanget, 
“Man får offra lite av sin tid för att se till 
att vårt land fungerar”. Men det är inte den 
tid jag offrar som gör mig irriterad, det är 
anledningen till att jag behöver göra det. 
Bron är stängd för att människor på flykt inte 
ska få komma hit till oss. Folk som behöver 
hjälp, personer som är företagssamma nog att 

korsa halva jordklotet borde kunna bidra mer 
till ett samhälle än vad de skulle kosta det. 
Jag är i alla fall inte beredd att offra någon 
av min tid för att förhindra människor en 
skyddad plats. Ska vi verkligen ge upp en 
del av vår egen rörelsefrihet för att inskränka 
andras? Är det verkligen värt att halvera 
tempot i Bron för att Saga Norén måste legga 
varje gång hon kör över bron? Inte en chans.

Ibland benämns Sverige med ord som kaos 
och katastrof. Om vi ser oss omkring, råder 
det verkligen kaos och katastrof? Nej, det 
är ord som bättre beskriver platser folk flyr 
ifrån, inte platser folk flyr till. Jag är i alla fall 
inte beredd att ge upp min egen frihet för 
att förhindra andras. Inte en chans. Vi borde 
bygga fler broar mellan varandra, inte stänga 
de som finns.

over bron

släpp
. .

av:  C H R I S T O F F E R  H A N S S O N 
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Ingen djävul
Eftersom temat i detta nummer är perspektiv så är det även rimligt att kolla på problemet från 
en annan vinkel. Jag har kommit fram till tio punkter som tydigt talar om varför vi faktiskt 
inte kan ta emot fler personer här i Lund. De är som följer:

Anledningar till att inte ta in fler folk 
i lund

Vi kan inte ha en längre kö till 
Metro än vad det är idag

Afb:s bostadskö skulle inte palla trycket
Hur många personer tror ni att vi kan klämma in 
i stadsparken på Valborg egentligen?  

DET ÄR FULLT! 

Hur ska vi kunna hjälpa de på plats om de 
är här? I Lund behöver de ju ingen hjälp, 
här har de det bra!

De vill inte hit egentligen, vi lurar dem! Danskar 
är mycket roligare och trevligare än 
vi svenskar.

Vi har ju knappt mikrovågsugnar så 
att det räcker till oss själva!

Det finns inte nog med internships och sommarjobb för 
alla, inte meriternade sådana i alla fall.

Jag är ledsen men kunde bara hitta 7 anledningar.
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På Lunds universitets sigill går att läsa “Ad utrumque”. Bokstavligen 
översätts det till “Beredd till bådadera”. I detta fall innebär det att 
studenterna vid Lunds universitet ska vara beredda att såväl studera 
som att ta till vapen. Detta känns något mer rimligt om man sätter 
det i sin rätta historiska kontext. LU grundades 1666 vilket bara var 
några år efter det att Sverige återigen erövrat Skåne från Danmark, och 
man kunde givetvis inte lova bort alla unga män enbart till studier. 
Detta signum bör vara inaktuellt 2016, eller?

Vid närmare undersökning och ryktesinlyssning har I-type hittat ett 
antal intressanta påståenden om byggnaderna på LTH. Ett välkänt 
rykte är de underjordiska tunnlar som löper under och mellan samtliga 
hus på campus. De är knappast till för ölkubb.

Vidare verkar det som att baren på toppen av gamla Helskingkronahuset 
kan göras om till en helikopterplatta. Det kan mycket väl vara så att 
det var en I:are som begärde detta som villkor för att hjälpa till med 
projektet men oavsett så verkar det väldigt lämpligt. Och varför har 
kemihuset gasmasker i alla salarna? Så många frågor, så lite svar. Info 
uppmanar därför till provokation av danska tindermatchningar för 
att få till ett sista slaget om Skåne. 

Ad utrumque
av:  J O H A N N A  W E N D E S T E N
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Anna Book är en fantastisk människa. Utan henne tror jag miljoner 
svenskar aldrig hade insett hur pass lyckligt lottade de är, och utan 
henne hade människor världen över aldrig kunnat ta del av hennes 
förtrollande musik. Utan Anna Book hade våra liv varit långt mycket 
mer fattiga än vad de är idag.

Anna Book har haft en lång och gedigen karriär, med många 
framträdanden i diverse nöjesprogram och skvallerpress. Hon har 
lyckats underhålla, utbilda och utmana svenskarna under de mer än 
30 år som hon har varit verksam i nöjesvärlden. Men trots alla dessa 
meriter på hennes CV, så är det i ett annat fält som jag anser att man 
kan finna hennes magnum opus; i sociala medier. Det är genom denna 
plattform, där man kan dela med sig av ens innersta väsen, som Anna 
Book har kommit till sin sanna rätt. Tack vare hennes Instagramkonto 
har miljontals svenskar kunnat ta del av hennes vardag med allt ifrån 
pastarätter till partymingel. Utmärkande är volymen av bilder hon 
lägger ut, vilken får effekten att man får en riktig 360-graders bild av 
hennes liv.

Effekten detta har haft på människan Anna Book är enorm. Hon 
har gått från att vara vilken avdankad kändis som helst, till att bli 
en människa man kan relatera till. Hennes vardagsproblem, de 
motiverande citaten hon postar (såsom det klassiska “you were born 
to be real, not perfect”), allt detta har effekten att göra henne än mer 
mänsklig, långt mycket mer än vad diverse reportage om henne skulle 
kunnat åstadkomma.

Tack vare den häpnadsväckande volymen inlägg hon har producerat 
i sociala medier kan gemene man förstå alla de aber som kommer 
med kändisskapet. Utan Anna Books arbete hade inte svensken haft 
samma bild av kändisar som en hårt arbetande människa, och även i 
förlängningen, alla andra kända människor i Sverige. Det är lätt för oss 
vanliga knegare att titta på kändisar med förakt, se dem som inte mer 
än sinnesslöa gycklare, som inte tillför annat än en kort distraktion från 
våra egna liv.

Tack vare Anna Books arbete är så inte fallet. En kort genomgång av 
hennes Instagram krossar den myten om artister, och fram träder en 
bild av en älskande mor, en vacker hustru, och en fantastisk människa. 
Det är för detta jag älskar Anna Book.

Anna 
Book

av:  O L O F  L A G E R B E R G
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En fras som ofta upprepas i diverse sammanhang är ”det 
var bättre förr”. Huruvida den stämmer är dock något som 
det har tvistats om sedan urminnes tider, då det inte fanns 
särskilt mycket ”förr” att prata om. Denna avsaknad av svar 
är dock något jag inte kan finna mig i, så jag ämnar att med 
denna artikel besvara den frågan en gång för alla.

Den första frågan jag ställde mig själv var huruvida sektionen 
fanns förr i tiden, och svaret jag kom fram till var att nej, 
under den absoluta majoriteten av den kända historien har 
I-sektionen inte existerat. Således stärker detta tesen om att 
det var sämre förr, åtminstone fram till år 2002, då sektionen 
grundades (om man vill vara noggrann kan man också säga 
att 1999 var ett bra år, då inriktningen då grundades, dock 
hos maskinsektionen). Men eftersom även år 2002 kan 
räknas som förr, måste jag säga att detta inte är ett särskilt bra 
argument för att det skulle vara bättre nu. Visst, sektionen 
existerar nu, men den existerade även förr, om än inte förr. 
Det vill säga, det var bättre förr när sektionen fanns, än förr, 
då den inte fanns. Eftersom sektionen både fanns förr och 
nu, kan man inte entydigt säga om det var bättre förr.

Då detta resonemang inte ledde fram till entydigt svar, får 
man söka sig vidare till andra frågor för att finna svar på 
frågan om det var bättre förr, och vilken bättre auktoritet på 
sådana frågor än mig själv? Således tvingas jag rannsaka mig 
själv, för att på så sätt komma fram till om det var bättre förr. 
Det som omedelbart slår mig när jag funderar vidare är att 
förr i tiden fanns tuggummit Jenka, och förutom att smaka 
mycket bra, så kostade det bara 50 öre styck. Detta tycker jag 
stärker tesen om forntidens överlägsenhet markant.

Dock måste man ta i beaktande att jag i forntiden var typ 
sex år gammal, och att jag därmed inte visst ett dugg om 
någonting. Slutsatsen ovan måste därför tas med en stor nypa 
salt, så pass stor att jag inte tror en enda seriös akademiker 
skulle ta den på allvar.

Som en följd av alla dessa grubblerier har jag inte kommit 
det minsta närmare ett svar, trots allt mitt slit. Således kan 
jag konstatera att det var bättre förr, innan jag hade slösat 
bort all min energi på den här skiten.

Info tittar i backspegeln
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Vart tog den goda journalistiken vägen? Ingen som vet, ingen som vet…

Vi i Info vet hur jobbigt det är att läsa mer än bara rubriken till en artikel. 
Därför har vi här tagit fram en guide som just guidar dig genom lika många 
rubriker som snövit har dvärgar. Vi hoppas att det ska vara till hjälp inför 
framtida slösurf på lajkat, aftonbladet och svt.

17 saker som inte får vänsterhänta att gråta
Vi börjar med en seriös och viktig del av dagens journalistik, listorna. Gillar 
du rubriker är det här gjort för dig. Det är bara korta enkla meningar som går 
snabbt att scrolla igenom. Det är dock vanligt att man måste klicka och up-
pdatera en ny sida för att få se nästa sak på listan. Om detta är fallet, kolla bara 
de tre första, resten brukar vara skräp som är lite halvt ihopslängt, märks på att 
texterna blir kortare och kortare..

Så känner du igen den nya kaos-giftiga-godiset
Hade det bara stått “godiset” hade Info viftat bort detta hur enkelt som helst. 
Nu när godiset dock visar sig vara kaos-giftigt föreslår vi i Info ändå att ni tar 
er en kik.

Ernst Kirschsteiger rasar på Robinson Robban. Han har förstört tillräck-
ligt många säsonger nu.
När någon rasar på någon annan blir det ofta en följetong. Det är antagligen 
oviktigt men kan vara bra för att hänga med i det framtida snacket på “nätet”.

Just nu: Göran Perssons nya super-kropp: så skyddar du dig
Just nu indikerar att det händer något viktigt och historiskt as we speak, in, 
läs, nu!

En hund skulle deklarera, du kan inte ana vad som händer sen
Hmm vi vet inte riktigt här, det låter dumt, men vi kan ju faktiskt inte ana…

Här är köttbullen hela internet pratar om
Vadå för himla köttbulle? Har vi aldrig hört talas om?

Öppna kanalen-Kerstin: “Jag gillar inte att kissa i kors”
Vem fan är öppna kanalen-Kerstin. Det låter underhållande

Och en liten bonus: Flash: 4 dumma saker fåglar gör när folkpartister knarkar

Ser du att det står flash! Sluta läs, det är antagligen något dumt...

7 SÄTT ATT TOLKA DAGENS 
JOURNALISTISKA RUBRIKER UTAN ATT 

BEHÖVA LÄSA ARTIKELN

av:  C H R I S T O F F E R  H A N S S O N

Du kan aldrig gissa vad 

nummer fyra betyder!

I-TYPE

  Kontaktannonser

Trevlig tjej för dig som 
tycker att utsidan är 
viktigare än insidan

Är du student och känner att 
du har tid över för att testa ett 
nytt spännande förhållande? 
Då är jag den du söker! 

Jag är en glad tjej född 83 som 
söker en kille eller tjej som 
vill pressa sin kropp till det 
yttersta. Gillar du sena svettiga 
nätter? Då är jag rätt för dig, 
med mig kan du köra hela 
nätterna om du vill!

Vill du hellre ses i grupp än 
på tu man hand så är jag helt 
öppen för det också, ju fler 
desto bättre brukar jag tycka. 
Jag gillar att inspireras av andra 
personers prestationer och 
kan ibland även vara rätt så 
ljudlig när jag tar i.

Jag erbjuder ett helt kravlöst 
provtillfälle så att du kan testa 
vad du ger dig inpå.

Kontakt nås via google.

Jag hoppas höra ifrån dig 
snart, Puss och kram,

Gerda Hallén
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31% kvinnor

vad fan gör InUtI?
AlumnI

Som ett av få utskott som riktar större delen av uppmärksamheten bort från 
Sektionen är det kanske svårt att veta vad fan vi sysslar med. Men om några år 
kommer ni också stå där och längta efter nästa AlumnI-AW. Så fortsätt läs så 
ska ni få ett smakprov på vilka aktiviteter som ni kommer kunna vara med på 
efter att ni lämnat Lundabubblan!

AW Stockholm

Föreläsningar

Alumnhelg
Tänk att än en gång få uppleva 
ölkubb och  sittning i AF-borgen

Mastersittning
När man är lite för gammal 
för andra sittningar

Alumnrapport
Det finns ingen bättre morot 
i plugget än att veta hur 
mycket du kan tjäna om 
några år.

Examensbankett
För att fem magiska år måste 
avslutas på topp!

Föreläsningar
Blir det kanske du som blir 
inbjuden för att inspirera nya 
studenter?

AW Malmö

AW Stockholm
Vem vill inte pimpla vin med 
gamla I-are vid Stureplan?

Mastersittning
När man är lite för 
gammal för andra 
sittningar
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Diagramrubrik
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Diagramrubrik

Undrar du också hur många timmar den genomsnittliga I:aren arbetar under en arbetsvecka? Vad är 
deras ingående respektive nuvarande lön? Vilken kurs har de haft störst nytta av i arbetslivet? Vid vilken 
ålder fick de sitt första barn? Hur många jobb sökte de i samband med första anställningen? Vilken är 
Lunds bästa nation för ragg/hemsläp?

207 alumner har svarat på vår enkät och resultatet kommer presenteras i Alumnrapporten senare i vår. 
Håll utkik!

Vilka är de svarande alumnerna? 
Diagramrubrik
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Diagramrubrik
Här är ett smakprov från rapporten:
Hur många jobb sökte du i samband med din första anställning?

Diagramrubrik

Stockholm Göteborg Malmö

Lund Köpenhamn Oslo

London Annan stad utanför Sverige Annan stad i Sverige

Startår:

Nuvarande arbetsort:

31% kvinnor

AlumnI

31



favoritskurkar!

Batmans nemesis nummer 1! Trots sin 
kyliga karaktär smälter han våra hjärtan. 
I-tofflorna (pling Prylet) och det perfekta 
porträttet av Arnold Schwarzenegger i 
filmen Batman & Robin (halva Phøset 
rekommenderar) gör honom fastfrusen 
på vår topplista!

Den har katten
Phøset relaterar.

I:aren som sitter i ett grupprum 

reserverat för E:are:
Vi vet att du vill väl.

Phosets

favoritskurkar!
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Robin Hood
Vår allas 
favoritkommunist! 
Ibland känner vi, som 
Robin, att allt skulle 
bli bättre av att bo i en 
koja i skogen. Idol för 
många, ledsagare för få. 

The Terminatior
Because Arnold.

Darth vader
En väsande röst, 
mer svartklädd 
än en arkitekt, 
förkroppsligar ondska 
bättre än FUNK-
tentan. Darth Vader 
kastar en skugga över 
galaxen för att våra 
själar ska se ljusare ut. 
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Många på sektionen har säkert hört ordet 
ESTIEM förut. Kanske under en bakis-dimmig 
lunchföreläsning under nollningen, eller från 
en överentusiastik InUtI-medlem, eller kanske i 
anslutning till casetävlingen TIMES. Men ofta 
sträcker sig inte kunskapen om ESTIEM längre 
än att det är en existerande organisation. Många 
I-are säger att de någon gång vill jobba eller leva 
utomlands, så varför inte ta vara på denna möjlighet 
att knyta kontakter runt om i Europa redan nu?

ESTIEM är ett nätverk för “IEM-students” över 
hela Europa. IEM står för Industrial Engineering 
and Management, vilket alltså innebär att alla 
organisationens medlemmar studerar en utbildning 
som motsvarar det vi studerar. Organisationen 
är uppbyggd likt vår sektion fast i större skala, 
med en styrelse och en mängd olika poster och 
underliggande utskott. Organisationens medlemmar 
är alla studenter som studerar på en sektion som 
är kopplad till en så kallad “local group”. Detta 
betyder att du som läser detta är med i ESTIEM i 
och med att du är en del av LG Lund! Nätverket 
är alltså inget som endast vi i InUtI är med i, utan 
varenda medlem i I-sektionen i Lund är lika mycket 
medlem i ESTIEM.

ESTIEM erbjuder ett smörgåsbord av aktiviteter 
och events som alla får åka iväg på. Eventen är 
väldigt prisvärda då anmälningsavgiften brukar ligga 
mellan 60 och 80 euro, och detta innefattar allt från 
boende till mat. Oavsett vilken typ av event man 
väljer att åka på kommer det vara en oförglömlig 
upplevelse där man får chansen att nätverka med 
andra I-studenter runt om i Europa. Om du inte 
övertygas av att utvecklas som person, ha kul eller 
att lära känna nya kulturer och människor så kanske 
vetskapen om alla nya, internationella kontakter 
du kan skaffa på LinkedIn kan övertala dig! Allt 
som krävs för att åka på ett event är ett inlogg på 
ESTIEM-portalen, vilket lätt ordnas genom ett litet 
mail till estiem@isek.se. Där kan man också ställa 
hur många och långa frågor man vill!

Ett eventkoncept som ESTIEM har är Europe 3D. 
Detta koncept går ut på att lära sig mer om ett 
lands kultur, ekonomi och politik under en vecka. 
Vi, LG Lund, kommer att anordna ett Europe 3D 
här i Lund i höst. Detta är ett stort projekt och vi 
är väldigt taggade! Läs också om Mårten Matells 
upplevelser från Europe 3D Azerbaijan på nästa sida.

RESESUGEN?

Mark Kremer, LG Groningen

"I joined ESTIEM four years ago, for the same reason as many others: cheap 
travels and great parties. At that point I could never have expected what 
profound impact it would have on my life. Not only did it provide me with the 
aforementioned cheap trips and memorable parties; it helped me develop myself 
personally and professionally and  brought me a huge international network 
of students around Europe, many of which have become really good friends."

av:  I N U T I

da ar estiem 

nagot for dig!
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Selin Bekir, LG Istanbul-Bogazici

"For me, ESTIEM is friendship. Thanks to ESTIEM, now I have amazing 
friends from different countries. Other than this, ESTIEM showed me how 
to be professional and efficient while working in a multicultural organisation. 
So, ESTIEM helps you to have awesome friendships, personal improvement 
and multicultural working experience."

REKOMMENDERADE 

EVENEMANG

läs mer på

www.estiem.org

Businessbooster är ett projekt som startats upp för att 
främja europeiska studenters entreprenörskap. På de olika 
eventen erbjuds trainings, utbildning och nätverkande 
med andra studenter och företag. Syftet är att ge studenter 
inom ESTIEM självföretroende och verktyg för att lyckas 
som entreprenör.

BUSINESS
BOOSTER

Summer Academy är ett event som pågår under sommaren 
där studenter samlas från hela Europa under ledning av en 
“akademisk ledare”. Syftet är att utbyta perspektiv, skapa 
diskussion och lära sig om kulturer för att kunna utvecklas 
till en bättre framtida ledare. Fokus ligger därför också på 
ledarskapsträning. 

SUMMER 
ACADEMY

BrainTrainer-event är utformade för 
att utveckla deltagarnas ledarskap, 
företagande, sociala kunskaper och 
presenetationsfärdigheter. De pågår 
i en vecka och innefattar tre till fyra 
professionella "training sessions". I år 
har de varit i Grenoble och Novi Sad. 

BRAIN
TRAINER

da ar estiem 

nagot for dig!
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Jag spenderade min påskvecka i Azerbajdzjans huvudstad Baku med den europeiska I-organisationen 
Estiem på ett event som hette Europe3D. Jag hade ingen erfarenhet av Estiem tidigare och var den 
enda skandinaven. 17 nationer var representerade och de flesta var liksom jag ensamma från sitt land. 

Vi lärde oss om landets politik, ekonomi och kultur. Dagarna var späckade med aktiviteter och 
nätterna med fest. Vi träffade en parlamentsledamot, en representant från centralbanken och besökte 
det statliga raffinaderiet. Vi lärde oss lokal dans, musik, konst och matlagning, vi gick på museer och 
besökte monument. 

Baku är motorn i landet. Tack vare oljepengarna som efter sovjets kollaps 
kunde investeras lokalt har en stad med 4 miljoner invånare byggts nästan från 
grunden de senaste 10 åren. Man vet inte hur man ska kunna ställa om sig till 
en framtid utan höga oljepriser då korruptionen motverkar många framsteg. 
Kärleken till sin landsfader Heydar Aliyev, som fick landet på fötter efter 
självständigheten på 90-talet, är gränslös. Man är i krig med Armeninen och 
20 % av landets yta befinner sig under ockupation. Detta har gjort att frågor 
angående demokrati och klassklyftor inte är något som någon egentligen bryr 
sig om. Slut på konflikten och mindre korruption är istället prio ett. 

Det bästa med resan var mångfalden. Vi var alla så olika, och alla tyckte 
givetvis att just sitt hemlands kultur var överlägset. En dag fokuserades på att få alla 
att acceptera andras kulturer,  och med de insikter man fick av det kunde Azerbajdzjan studeras på 
ett helt nytt sätt. Att se hur jag med min bakgrund reagerade på saker jämfört  med andra med sina 

bakgrunder, gjorde att jag lärde mig minst lika 
mycket om Sverige som om Azerbajdzjan. Att 
”open minded Sweden” inte alls är så mycket 
mer öppna, toleranta och fördomsfria än alla 
andra, som vi gärna intalar oss. 

Jag fick en oförglömlig upplevelse och 
många nya vänner och jag tycker att just 
DU förtjänar det också. Håll därför utkik 
efter de 180 (!) Estiemevents som anordnas 
varje år, och spana även in den ännu större 
organisationen BEST för alla typer av 
teknologer.

Mårten Matell

MÅrten i Baku
av:  M Å R T E N  M A T E L L
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Det hela började rätt anspråkslöst. En liten hint om att vinnarna av InCase skulle kunna få möjligheten 
att representera sektionen i Times. Times, vad är det ens för något? Slumpmässigt blandade lag, ett roligt, 
utmanande case av Deloitte, och därefter en vinst. 24 timmar senare står vi på Inka-bankettens förmingel 
och kollar flygbiljetter. Den 10e till 14e februari fick jag själv plus Boel Axelsson, Emelie Craft och Albert 
Höjerback chansen att packa väskan och åka till Turkiet för en av semifinalerna av Times, Europas största 
casetävling för industriella ekonomer. 

Lika mycket som det bjöds på utmanande case, bjöds det på välorganiserade nollningsliknande events, 
allt för att visa upp vad Ankara har att erbjuda. Vi hann bland annat med två dagar av tävlingscase, dricka 

öl med bröliga tyskar, bli spådda i traditionellt 
turkiskt te och röka hookah. Vi hann se våra 
buddies (motsvarande phaddrar) tårögda på 
den guidade turen på landsfadern Atatürks 
mausoleum och till och med bjuda ukrainare 
på kalles kaviar och snaps i Ankaras nattliv. 
Efter fyra mycket intensiva dagar åkte vi hem 
med massor av nya lärdomar och blodad 
tand inför framtidens casetävlingar.

Med vårens terrorhändelser i bakhuvudet 
(där Ankara så sent som tre dagar efter 
vår hemkomst drabbades av ett terrordåd 
liknande de i Paris och Bryssel) blir det allt 
viktigare att ha förståelse för andra delar av 

världen. Man slogs av hur lika oss de egentligen är, och hur enkelt det var 
att se det när man var där. Det skapar en tankeställare angående hur lite uppmärksamhet som riktas mot 
terror i just Turkiet. Jag är glad att vi fick en möjlighet att se Ankara ur Estiems hjälpsamma ögon. Estiem 
är ett fantastiskt nätverk som bör utnyttjas mer av sektionen! 

Rebecka Marklund

-  I T Y P E  3 1  -

rebecka i ankara
av:  R E B E C K A  M A R K L U N D
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 Nej...

 Är det inte självklart?  Nej...  Vill du ha en så bra   utbildning som möjligt?

 Nej... Vill du tjäna   mycket pengar?

 Jo!

 Nej...  Ja!  Då behöver du en bra   utbildning!

 Vet du hur du kan förbättra   din utbildning?

 Ja!

 Vill du ha roligt?

 Nej...

 Gör något tråkigt  då, men samtidigt  nyttigt!

 Ja!

 Priser är kul!

 Genom att ge Studierådet  dina åsikter så att vi kan för-  bättra utbildningen åt dig!

 Ja!

 HUR!?

  Fyll i din CEQ!

SRI lottar ut en vinnare bland alla som fyller i sina CEQ:er!

Varför ska jag fylla i mina CEQ:er?
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Vi är alla måna om vår utbildning och vill att den ska vara bästa möjliga. Tidigare har 
CEQ-föreläsningar hållits av Karim Andersson och Jonas Borell för att öka förståelsen 
för vilken fantastisk nytta CEQ:er gör för vår utbildning! Visste du till exempel att din 
konstruktiva kritik med förslag till ändringar kan bidra till att kursinnehållet ändras till det 
bättre året därpå? Processen går till så här:

1. Kursen genomförs  

2. Studenterna lämnar in sina åsikter 

3. Studierådet, kursansvariga och programledningen har ett möte där kursutvärderingarna, 
sammanställda till arbetsrapporter, är en del av underlaget

4. Slutrapport genereras med bland annat övergripande CEQ-data och kommentarer från 
studierådet, kursansvariga och programledningen

Har du svårt att komma på vad du ska skriva när LP-enkäterna kommer ut, men har åsikter i 
mitten av kursen? Maila oss på sri@isek.se. Glöm inte bort att det är konstruktiv kritik vi vill 
ha!

Dina åsikter gör skillnad -  
fyll i dina CEQ:er!

 
Slutrapport 

skapas

 
Möte

 
 CEQ fylls i

 
Kurs
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. .

Fem snabba: CEQ-quiz
 

1. Vilken sektion är bäst på att 
fylla i sina CEQ:er? 

a) I 
b) W
c) M

 

2. Vad har I-sektionen för genoms-
nittlig svarsfrekvens?

a) 40% 
b) 50%
c) 60%

 

3. Vad står CEQ för?

a) Course Evaluation Questioning 
b) Course Experience Questionnaire

 

4. När är det dags att fylla i sina 
CEQ:er?

a) Under kursens gång 
b) Precis innan tentorna
c) Precis efter tentorna

 

5. Var kan man gå in och läsa resul-
tatet av CEQ-utvärderingarna?

a) Facebook 
b) Instagram
c) http://kurser.lth.se/
lot/?val=program&prog=I (tryck på 
U och logga sedan in med CAS)

Rätt svar CEQ-quiz: 1b, 2a, 3b, 4c, 5c

 

Har du kört fast med plugget? Ligger du efter i någon kurs men vill och borde komma 
ikapp? Väntar en omtenta inom kort? Kom till våra studiekvällar där du kan få hjälp av både 
övningsledare och studiekamrater. Studiekvällarna anordnas med jämna mellanrum i olika 
kurser för att du som student ska få en behaglig studiemiljö där du blir säkrare att angripa 
nya problem. Ett lite mysigare alternativ till E-tysta med andra ord! När det närmar sig en 
ny studiekväll kommer information om tid och kurser upp i gruppen “Studiekvällar Indus-
triell ekonomi”, så se till att gå med i den om du inte redan gjort det! Oavsett om det finns 
övningsledare eller ej till just de kurserna du läser för tillfället är du såklart välkommen. Mat 
och dryck säljs för en billig peng. Pssst! Nästa studiekväll är den 2:a maj.

Missa inte 
studiekvällarna!
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Vad kan egentligen en liko göra? 
Ja - det ska ni nu al la få höra 

Vi har ju kunskap och koll på det mesta 
Tror du oss inte - fråga och testa!

Funderar du över en kvinnodag 
Vad ska man göra , vad förväntas av jag? 
Ger jag ett grattis och bjuder på mat 

Eller ryter nått argt om ett patriarkat?
Visst var det nått konstigt med senaste tentan? 

Besvikelsen stor efter rättningsförväntan 
Alla kil la r blev underkända 
Hm, ja , det kan väl hända 

Men kanske anar du ugglor i mossen 
Då hör vi av oss til l jämlikhetsbossen

Att tänka på al la är inte så lätt 
Människor är ju på så många sätt 

Nån äter kött , nån är vegan 
Nån kanske gör crossfit , tränar som fan?

Vi kan hjälpa dig att ej någon glömma 
Ingen menar väl att någon döma

Så sluta muttra och i tysthet lida 
En al lvetande liko finns vid er sida 

Maila til l liko@isek.se 
Du får svar inom dagarna tre!

En dikt av Liko
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"I Luleå har vintern precis börjat töa bort och verksamhetsåret 
15/16 börjar lida mot sitt slut. 
 
Närmst i kalendern finner vi Dodgeballen 2016, en festlig helg 
anordnad av vårt sexmästeri, Idesix, där en turnering i dodgeball är 
i fokus. 
 
På agendan finns även finalen i I-Case som vi har fått äran att 
anordna i Luleå i år. 
 
Tiden för vårt sista sektionsmöte där den större delen av styrelsen 
ska väljas in närmar sig med stormsteg, och mycket ska hinnas med 
innan sittande styrelse lämnar över stafettpinnen till det nya gänget. 
 
Såhär mot slutet av verksamhetsåret blickar vi tillbaka på det vi 
åstadkommit, upplevt, och lärt oss, där besöket i Lund har en stor 
plats i våra hjärtan. 
 
Varma vårhälsningar från oss i norr.”

Vykort från 
Luleå 

I-sektionen

Ole Römers väg 1

Box 118

Lund

Vad kan egentligen en liko göra? 
Ja - det ska ni nu al la få höra 

Vi har ju kunskap och koll på det mesta 
Tror du oss inte - fråga och testa!

Funderar du över en kvinnodag 
Vad ska man göra , vad förväntas av jag? 
Ger jag ett grattis och bjuder på mat 

Eller ryter nått argt om ett patriarkat?
Visst var det nått konstigt med senaste tentan? 

Besvikelsen stor efter rättningsförväntan 
Alla kil la r blev underkända 
Hm, ja , det kan väl hända 

Men kanske anar du ugglor i mossen 
Då hör vi av oss til l jämlikhetsbossen

Att tänka på al la är inte så lätt 
Människor är ju på så många sätt 

Nån äter kött , nån är vegan 
Nån kanske gör crossfit , tränar som fan?

Vi kan hjälpa dig att ej någon glömma 
Ingen menar väl att någon döma

Så sluta muttra och i tysthet lida 
En al lvetande liko finns vid er sida 

Maila til l liko@isek.se 
Du får svar inom dagarna tre!

En dikt av Liko
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