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innehållsförteckning

Framtiden är ett så intressant uttryck för att det är paradoxalt. För att det ska finnas en framtid 
måste vi ha en dåtid att sätta det i relation till. Det som är vår nutid kommer att förskjutas och ligga 
i backspegeln för en annan generation. Det gör det naturligt att fundera i vilket ljus nästa generation 
kommer att se tillbaka på tiden vi levde i. 

Jag tror inte att tiden vi levde i kommer att passera obemärkt förbi. Lika typiskt som det är för en 
generation att proklamera tiden de lever i som ‘avgörande’ på ett sätt eller annat, så vill jag påstå 
att om inte annat så finns det helt klart saker som utmärker tiden vi lever i.

Miljön är ett ämne som inte går att undvika i sammanhanget. Det är vår tids stora fråga men vi 
dansar med den i händerna samtidigt som vi utforskar vad den värsta typen av prokrastinering 
möjligtvis kan leda till. 

Medan miljön är en fråga där det känns förutsägbart hur vårt eftermäle kommer att se ut är det 
svårare att föreställa sig hur vår tids politik kommer att definieras. Varje dag vi vaknar känns det som 
att befinna sig i navet av en dragkamp och häftigt ruskas om. Repet knakar när det skrapar över 
täcket; en fraktion drar åt ett håll, en annan fraktion åt det motsatta. Det väsentliga är inte vilken 
riktning som det dras åt, eller vem som står på vilken sida, utan att det är så uppenbart att vi är 
fast beslutna att dra åt olika håll och se repet spricka.

Istället för att lägga hela skulden på våra politiska ledare över att situationen är det den är så menar 
jag att det som betyder mer än något annat är vad vi väljer att göra. Hur ser du på dragkampen? 
Utan att på något sätt konformera eller behöva tycka samma måste vi kämpa för att dra åt samma 
håll i frågorna som är mest pressande. Vi glömmer alltför ofta att vi i slutändan bara har varandra. 

Framtiden vi skapar beror på hur vi väljer att forma vår nutid. Jag har en övertygelse om att de 
mjuka värderingarna, hur vi väljer att se varandra, är det viktigaste. Sällan blir saker sämre av att 
samarbeta människor emellan, och jag säger högt och gärna att jag inte ser några grava risker 
med att vara mer kärleksfulla mot varandra.

Till framtiden!
Olle Velin
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I framtiden kommer vi att 
experimentera fram och 
tillbaka och av någon 
anledning sträva efter att 
tycka om mörk choklad, innan 
vi tar vårt förnuft till fånga 
och slukas upp av den ljusa 
chokladens härlighet.

Jag tror att framtiden är 
ljus just nu, kanske sisådar 
30-40% kakao. Men den 
kommer nog successivt bli 
mörkare desto äldre man blir 
tills man blir en gammal sur 
gubbe som hatar allt och alla.

Framtiden är nog lite som sån 
där riktigt mörk choklad - tänk 
99% kakao. Känns lite bitter 
just nu men jag hoppas på att 
en dag uppskatta den.

God och glad som 
mjölkchoklad.

Förhoppningsvis är framtiden 
ljus som vit choklad. I sina 
mörka stunder känns 
dock framtiden mörk som 
marabou mjölkchoklad, man 
bara stoppar i sig det men 
egentligen smakar det inte 
så bra.

OLLE SEBASTIAN

HJALMAR

MIRA

GUSTAV

Framtiden är förhoppningsvis 
ljus och lätt som billigaste 
Eldoradochokladen, men 
kanske uppblandad med lite 
mörker från Lindt för att behålla 
verklighetsförankringen. 

När jag var liten trodde jag att 
framtiden var lika ljus som vit 
choklad, men jag gillar inte vit 
choklad längre. 

Hur ser framtiden ut, beskriven i termer 
av ljus och mörk choklad?

MAX

Förhoppningsvis som 
Mmmarabou shweizernöt. 

ESAIAS DORIAN

EBBA AUGUST

redaktionen
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Ljus såklart!

Va...?

54



-  I T Y P E  3 5  -

Hälsning från 
ordörande och vice

"Hallå kan vi inte köra en hopp-bild? Tror lätt det skulle flyga i I-type.”

Saras ord möts av tveksamma blickar från Ordförande och Info-fotografen. Solen skiner 
över försommarens alla tulpaner i parken. Vi har precis blivit valda, förhoppningsfullt fnissandes 
i ett soligt Botan (“Vi fnissade inte...” – Rebecca). Det var dags att fotas inför Nolleupplagan av 
I-type. Efter många tappra försök att visa våra varmaste leenden för blivande I17 cyklar vi upp 
till M-huset, vårt andra (eller första?) hem det kommande året.

Vi tittar tillbaka på vårt år som Ordförande och Vice på den här underbara sektionen. Allt från 
Saras torra skämt om vår så kallade “strategiska” styrelse varje gång vi släpar runt på sopor ut 
till M-husets container, till att - i balklänning - få stå på AF-borgens scen och hålla tal. För det 
är ju just här på I-sektionen som det finns oändligt med olika utmaningar och uppdrag som gör 
att man utvecklas. Allt från att våga ta sig an ett projekt ingen tidigare gjort, förbättra ett befintligt 
event, eller bara att tillsammans städa efter en lång dag av sektionsarbete.

När vi blickar framåt är vi imponerade av alla de som vågar kliva ut från sin bekvämlighetszon för 
att ta på sig ett ansvar som är stort och kanske till och med känns lite läskigt. Vi är övertygade 
om att ni kommer klara er uppgift med bravur och att det är just dessa utmaningar som gör att 
vår sektion förbättras varje år.

Nästan ett år senare står vi åter i Botan, som precis vaknat upp ur vinterdvalan. Solen lyser 
på vår vinterbleka hy och ytterligare en Info-fotograf får stå ut med en, på vissa håll, motstridig 
photoshoot med oss. Dock blir detta sorgligt nog den sista.

Ödmjuka inför framtiden vill vi säga stort Tack! för detta året, och framförallt ett stort tack till er, 
vår underbara sektion.

Vårkramar,

Rebecca & Sara

"För det är ju just här på I-sektionen 
som det finns oändligt med olika 
utmaningar och uppdrag som gör 
att man utvecklas."
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Framtidens svenska
Svenska är ett fantastiskt språk. Det har en vacker klang, målande ord som inte återfinns någon 

annanstans och det har en rik historia vilket har gett det en stor mängd olika nyanser. Men jag 
tror att det svenska språkets charm kan vara hotad.

En av de saker som enligt mig gör svenska till ett så charmigt språk är de dialektala skillnaderna runt 
om i landet. Även om jag som skåning knappt kan göra mig förstådd tio mil norrut än där jag kommer 
ifrån (eller på Indek i Lund) uppskattar jag min dialekt och tycker om att lyssna på många andras.

Jag tror, utan några som helst anlag, att Sveriges växande urbanisering hotar dessa dialekter och 
att vi riskerar att röra oss mot ett tråkigt och homogent språk.

Men frukta ej! Jag har en lösning för att undgå detta allvarliga problem. Om vi svenskar tillsammans 
enas om att bevara det bästa från varje dialekt kan vi bevara det svenska språkets charm. Här 
under finns ett urval av ord jag tror vi alla kan enas att värna om, självklart inte alla som behöver 
värnas om men likväl en bra början.

He
Ett norrländskt ord som bäst kan jämföras med engelskans put eller franskans mettre.
- Vasch ska ja he ölen?

Koxa
Nej, detta ord har inget med illegala aktiviteter att göra utan är ett alternativ till ord som titta, kika 
och glo, beroende på tonfall.
- Va koxar du på?!

Klydd
Ett skånskt ord likt ordet krångla vilket kan böjas för att passa till varje sammanhang. Används till 
fördel tillsammans med ordet mög, ännu ett vackert skånskt ord.
- Fan vad möget aer klyddigt!

Kulla
Ett äldre alternativ till ogift kvinna som idag främst används i Dalarna. Så länge flickor gick i kolt 
kallades de lisskulla och efter det men innan konfirmationen var de sturkullor för att slutligen bli 
kullor efter konfirmationen.
- Lisskullan min ha blivi en sturkulla!

Sshuu-ljudet
Norrlänningarna har verkligen bemästrat konsten att instämma. Varken aa- eller mm-ljudet kan mäta 
sig med detta perfekta läte.
- Sshuu

Som sagt är detta bara ett litet urval av vackra svenska ord som bör bevaras, mina fem strån till 
stacken så att säga. Men om vi arbetar tillsammans för att göra detta är jag helt övertygad som att 
vi kan göra svenskan till den bästa möjliga svenskan – framtidens svenska.

Text av Hjalmar Held, illustration av Mira Kjellin
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Intervju med
 överphøs Daniel
Det är du som är ledare för årets Phøs. 
Vilken är den vanligaste frågan du får 
om Phøsets arbete?
Det är många som undrar vad vi egentligen 
gör. Det kan vara svårt att förstå och därför 
har vi skapat en veckouppdatering på vår 
facebooksida, läs den!

Vad fick dig att söka Øverphøs? 
Två saker, jag fick själv ett otroligt härligt 
välkomnande av Phøset när jag var nolla och 
det är viktigt att alla ska få den starten jag fick. 
Det är också en stor utmaning för mig där man 
lär sig mycket.

Vad tar mest tid just nu?
Vi har precis gjort klart phaddergrupperna så 
nu är det kick-offer och budget.

Du ska skriva en kontaktannons. Hur 
beskriver du dig själv med tre ord?
Glad, empatisk och hungrig.

Vem i hela världen skulle du helst vilja 
jobba med?
Elon Musk, han är så jävla konstig. Man skulle 
aldrig veta vad som skulle hända näst.

Om du skulle göra en film om ditt liv, 
vem skulle spela dig?
Daniel Craig.

Vad är du riktigt bra på?
Steka halloumi.

Vilken är din största extravagans?
Jag köper väldigt mycket cashewnötter och 
halloumi.

Hur är du som bilförare?
Är egentligen en riktig fartdåre, men för rädd 
för att bli av med körkortet för att leva ut det.

När tycker du att folk är riktigt pinsamma?
Jag tycker det är sjukt pinsamt med folk som 
trycker ner andra för att höja upp sig själva. 
Det är riktigt osnyggt.

I vilka situationer ljuger du?
När folk frågar hur mycket pengar jag lägger 
på mat.

Om du skulle tvingas välja en annan 
utbildning, vilken skulle det vara?
Psykolog, men hade inte velat jobba som det.

Vilket tv-program skäms du lite för att 
du kollar på?
Jag kollar inte på tv, eller serier.

Om du skulle dö och återuppstå som 
en person, ett djur eller ting, vad skulle 
det bli?
Det hade varit nice att återfödas som en 
braskamin och sprida värme.

Vilken är din främsta levnadsregel?
Jag försöker göra så mycket jag är rädd för 
som möjligt.

Om du var allsmäktig för en dag, vad 
skulle du ändra på först?
Förutom fred på jorden skulle jag gjort Göteborg 
till Sveriges huvudstad. 

Din sista måltid – vad väljer du?
August Asplunds sous videade lax

Till sist: vad gör du till helgen?
Firar mammas 60-årsdag och har kick-off med 
Phøset.

Intervju av Gustav Karlbom
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Introduktion av phøset 2018

Hejsan sektionen! Mitt namn är Øverphøs 
Daniel, men resten av phøset kallar mig El Dani, 
p.g.a. mina långväga chilenska släktingar. Jag 
är en go gubbe från Götet vars dröm som liten 
var att knega nere i hamnen, men livet fann en 
annan väg för mig. 

Mina största intressen är att lyfta skrot simultant 
som jag gör solhälsningen samt att hänga i 
M-foajén. Min största förebild är Tom Selleck 
för ingen slår Magnum P.I., eller hans bringa. 
I Phøset är det jag som bossar, vilket innebär 
att jag sitter i möten helst varje dag och äter 
gofika. Den största utmaningen i phøsarbetet 
är att lindra Johns hybris!

PoK, 
El Dani

Mitt namn är Aron, också känd som det 
skäggigaste phøset. Jag är en alldaglig grabb 
från landet. När jag inte gör phøsarbete brukar 
jag ta en tur på gamla Bettan (min kära traktor). 
Ibland när jag inte kan sova brukar jag också 
sätta på en skiva med ljud från traktorn, efter 
det sover man gott!

I phøset så har jag hand om all kommunikation, 
detta innebär att jag har all kontakt med er. Jag 
hoppas att alla har gillat vår facebooksida för 
jag tänkte bli influencer när nollningen är slut 
och behöver likes!

Oljiga kramar
A-Aron.

Tjenis! Dogge här. Jag är en störtskön kille 
på 20 vårar som tycker om att laga mat (se 
Snapchat för matlåde-inspo, ju fler lådor desto 
bättre), och att ta långa promenader i regnet. 
;) Och missa inte mig på dansgolvet – WOW!
I phøset har jag ansvar för att vi ska vara asroliga 
(WOHO spex!) och göra de absolut fetaste 
evenemangen. ;)

Så vill du spåna spex eller bara bli bjuden på 
den bästa middagen någonsin (ja, på The 
Malmö Mansion) tveka inte på att PMa mig! ;)
Puss på pannan.

/Douglas Ihre, ert socker i kaffet. 

Hejhopp! Jag heter Gustav Sjöblom och är en 
go och glad grabb på 21 vårar från Alingsås. 
På fritiden gillar jag att tunnla folk på fotbollsplan 
och att njuta av en härlig ansiktsmask samtidigt 
som jag tänker på att mina nya sneakers från 
Axel Arigato är på väg med posten. Kalla 
mig gärna Phøs Arigato om ni stöter på mig 
i korridoren!

I phøset är mitt ansvarsområde Design och 
Spex, klassisk glidare alltså. Största delen av 
min tid spenderar jag med att försöka få Daniel 
att tro att jag faktiskt gör något designrelaterat 
när jag egentligen bara shoppar nya sneakers 
eller känner på mitt hår. 

Pussis och kramis 
Gusten

Skepp ohoj! Vi är det mytomspunna 
phøset som ska planera årets 
nollning. Det kan vara svårt att se 
vad som pågår bakom de mörka 
solglasögonen, därför kommer här 
en liten presentation av vilka vi är.
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Hej! Jag heter John Nyqvist och är en riktig 
surfer dude! All tid som inte går åt till att vara 
med, eller prata om, min flickvän spenderar 
jag på godtycklig ö i Sydostasien. Jag har 
dessutom I-sektionens största förråd av 
anekdoter, varav en oproportionerlig andel 
handlar om purjolök. 

I phøset gör jag inte så mycket, jag är nämligen 
Vice Øverphøs! Det betyder att när.. oj, jag 
menar OM, Daniel av någon mystisk anledning 
dör så är det jag som blir Øverphøs!! 

IIUUUUGGGGHHH
/ JOHN

Namaste sektionen! Mitt namn är Lovisa ”Lollo” 
Hökstrand och jag är 20 jordsnurr ung. När jag 
inte phøsar mig gillar jag mysiga hemmakvällar 
med ansiktsmasker, chips, och ibland min 
pojkvän Jakob. 
 
Jag är egentligen den i phøset som bestämmer 
mest (men säg inte det till Danne hehe). Det är 
nämligen jag som har koll på alla pengar! Utan 
mig hade det inte blivit några mantlar, inga coola 
svärd och faktiskt ingen nollning alls! Man får 
lite cred för mycket arbete, men det passar en 
arbetsmyra som mig!
 
xoxo
Phøs Cash, Pengar, Likvida Medel
 
PS. Tanken var att vi skulle måla en rolig bild 
på oss själva men jag vill fan vara snygg så 
gjorde mitt bästa! DS.

Heeej! Jag heter Rebecka, i Phøset är jag 
tillsammans med Sebastian sponsansvarig och  
även internationellt ansvarig (Mrs. WorldWide). 
Är typ 20 år ;D och gillar INTE:
- Mandelmassa
- Öl
- Teknologi
- Saker som inte är fluffiga i mitt badrum.
- Linser (blä! ;P:P)
- Gröna saker i mat.
- Röda saker i mat.
- Saker i mat.
- Annan mat än falukorv.
 
Jag gillar:
- Vissa typer av mat, typ falukov (mumss!!)
- Tåtoj i mass (bjud mig gärna på massipan 
tåta!!)
- Att bli kittlad
- Att skrämmas och bli skrämd (gärna när jag 
inte är med på det!) ;D

PUSS LOVE YAS ;D

Hej jag heter Sebastian/Seb/Sebbis/SEB. Vem 
är jag kan man ju undra? Jo du, håll i dig så 
ska jag berätta. Jag är en grabb med skägg. 
Jag är en grabb i phøset. Jag är en grabb i I16. 

Vad gillar jag då? Jo du, spänn fast dig så ska 
jag berätta för dig. Jag gillar smör. Jag gillar 
Tyskland. Jag gillar att springa. Jag gillar att 
springa till Tyskland och köra hem. Jag gillar 
82% av Lund. Jag gillar skägg. 

Vad gillar jag inte då? Jo du, sitt ner i båten så 
ska jag berätta. Jag gillar inte Systemet. Jag 
gillar inte 28% av Lund. Jag gillar inte strumpor 
under storlek 37. 
Nog om mig, vem är du? Berätta gärna genom 
att skicka ett brev till mig på Sölvegatan 22A 
Box 1337, 223 62, Lund.

Puss i planeten

-  I T Y P E  3 5  -
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Seniorskollegiet berättar 
om hur det var förr

De flesta riktigt kända sagorna 
börjar på det klassiska viset med 
“Det var en gång”. Det kanske 

var en kär mormor eller farfar som berättade 
den för dig när du var barn men just den här 
gången är det din sektionsmormor/farfar som 
berättar. Så kära ungdomar: Det var en gång 
en sektion. På utsidan var den ganska lik den 
sektionen du känner. Isbjörnen såg ut som en 
myrslok, ouverallerna var vinröda och vinet på 
vinbrännbollen var både hembryggt och lite 
underjäst. MEN den var bättre. För så var det 
nämligen förr - det var bättre.

Läsårsindelningen gjorde att vi skrev tentorna 
innan jul och sen åkte vi hem och satt och 
hade ångest över att man antagligen kuggat 
B2:an framför Kalle Anka med farmor. Detta 
förstår man ju är avsevärt bättre än hur det 
är nu när ungdomarna istället sitter och lär 
sig analysens huvudsats mellan tuggorna av 
julskinka. Dessutom behövde man inte plugga 
på nyårsdagen utan kunde istället som god 
svensk tillbedja kebabpizzans helande krafter. 
Studiecentrum stod ännu emot de giriga 

kapitalisternas krav på avkastning till varje pris 
och det gick att få en stor kaffe för 8 kronor 
(räkna ut den jävla prishöjningen, den följer INTE 
inflationen). Natten efter nollegasquen bjöds 
det i vanlig ordning in till efterfest men på den 
här tiden hölls den i bunkern i M-huset. Ivent-
ordförande Einar Hillerød* sålde Tysklandsöl 
för en tia, nollefriden hade slutat gälla efter 
gasquemiddagen och det hela påminde starkt 
om ett genomsnittligt julabor (julbord) i Eric Mace 
hemby Kölleröd. För övrigt var nollefrid inte riktigt 
I-sektionens paradgren på den här tiden - Phøs 
13-15 innehöll alla minst en nollefridsförbrytare 
från året innan. Om man blev trött på efterfesten 
i bunkern gick man lämpligen och la sig på en 
soffa i M-café eller styr och det var liksom inte en 
grej. Det kom inte en asarg Securitasvakt med 
tråkig attityd och gav en en varning. Möjligtvis 
kom Einar Hillerød* och sålde en öl till.

Ni förstår ungdomar - det var bättre förr.

*Einar heter egentligen något annat.

Minnet är bra men kort. Nu vill vi testa vad Du kommer ihåg från förra uppslaget. Cirkla in svaren, 
utan att tjuvkika eller ringa en vän. Svaren kan du sedan faxa in till  seniors@isek.se (om du kommer 
ihåg det). Den som presterar sämst får en plats i Seniors!

1.     Vilken färg var ouverallerna på vår tid?
A. En ärtig bärnstenscerise
B. Sepia, färg var ännu inte uppfunnen
C. Lika vinröda som nu
D. Ouveraller? På Seniors tid bar man toga

2.   Vad kostade en liten kaffe i Studie-      
centrum på vår tid? 

A. 8 kr
B. 3 kr
C. 5,50
D. Vänta...det skrev ni inget om!

3.  Hur kändes det att kugga B2:an i 
juletid? 

A. Magiskt
B. Spännande
C. Nytt och fräscht 
D. Inte kul

4.  Hur många nollefridsförbrytare fanns 
det i vardera phøs 2013, 2014 och 2015? 

A. Minst en
B. Minst två
C. Mellan ett och ett halvt tjog och en handfull 
D. För få!

5.  Vad heter egentligen Einar? 
A. Ejnar
B. Enrique
C. Einar
D. Något annat

6.  Hur var det förr? 
A. Magiskt
B. Spännande
C. Nytt ochfräscht 
D. Bättre

Poängräkning
Hur ligger du till? Sitter höftbenet lite härligt löst och stickningen ligger i bakfickan på dina 
blårandiga pyjamasbyxor du glömt att byta om från? Släng fram kulramen och addera ihop 
dina poäng! Rätt svar hittar du längst ner på sidan.

5-6 poäng: Den här hjärnan har inte gått många mil.
2-4 poäng: Ungtupp! Du kanske är sugen på en plats i styrelsen?
0-1 poäng: Välkommen hem till oss i demensboendet Seniorskollegiet!

Rätt svar: 1C, 2D, 3D, 4A, 5D, 6ABCD

Vad minns du – från förra sidan?

-  I T Y P E  3 3  -
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From Russia 
Nederlaget är fullkomligt. Det 

skruttiga Air Baltic-planet 
rullar sakta iväg från gaten, bort 
mot startbanan. Det är vårt plan, 
men vi är inte ombord. Istället står 
vi arga, besvikna och förvirrade 
bakom en glasruta på en lettisk 
flygplats. Instinktivt tänker vi att det 
inte är vårt fel, men inser sedan att 
vi inte borde ha ätit en halväcklig 
Carbonara under tiden för boarding. 
Med en pinsam känsla av oändlig 
klantighet sätter vi oss ner och 
kollar på alternativa resvägar.

Vår resa till Sankt Petersburg kunde inte börja på ett sämre sätt. En dröm om att ge sig in i det baltiska 
mörkret med en skruttig bil, köra hela natten och sedan anlända i den ryska kulturhuvudstaden 
i gryningen uppstår och lever en kort stund, men dör snabbt ut. Vi får efter mycket om och men 
uppleva det baltiska mörkret till slut, fast från insidan av en buss där vi spenderar 12 härliga timmar.

Trots den katastrofala (fast också ganska ljuvliga) starten på resan blir äventyret i Ryssland en 
underbar upplevelse vi sent kommer att glömma. Officiellt var vi där för att lära oss det ryska språket 
med ESTIEMs Language Programme. 

I efterhand kan vi konkludera att våra 
ryskakunskaper är närmast obefintliga och kan 
sammanfattas i meningen: 
“Я немного говорю по русски” (övers: jag talar 
lite ryska). 

Observera att ingen av oss fyra ännu inte riktigt 
kan uttala denna mening. Fredrik och Kajsa skrev 
i slutet av veckan ett ryskaprov. De fuskade 
stenhårt men hade ändå många fel.

Trots att våra ryska språkkunskaper inte 
förbättrades markant kan vi absolut inte klaga 
på det kulturella utbytet vi fick i den förtrollande 
federationen. Vi fick bland annat chansen att fira 
ryskt nyår ute i en förort till Sankt Petersburg där 
vi bland annat lyssnade på Putins traditionella 
nyårstal och åt rysk sallad och jordgubbstortellini. 
Utöver nyår fick vi även lära oss kultdansen kalinka, 

with Love

besöka pampiga ortodoxa kyrkor med svårgreppade namn och äta mystiska ryska geléefterrätter. 

Sammantaget kan sägas att detta var långt ifrån en mellanmjölkscharter till Kanarieöarna. Det var en 
otroligt spännande resa till ett land som trots sin geografiska närhet är ljusår bort när det kommer 
till kultur och traditioner. Vi kan rekommendera alla att göra denna resa. Vi lovar, du kommer inte 
att ångra dig!

From Russia with love,
Uno and Fredrik
<3 

"Sammantaget kan sägas att detta var 
långt ifrån en mellanmjölkscharter till 
Kanarieöarna." 
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Mentorskaps-
programmet

Caroline Dimberg tog examen från Industriell Ekonomi 
2015 och arbetar nu som Managementkonsult på 
BearingPoint.
Vad är mest spännande med ditt yrke? 
Variationen, utmaningen att gå från start till mål i ett projekt och möjligheten 
att få jobba med flera olika branscher i olika typer av projekt.

Vad innebär mentorsprogrammet för dig? 
Det är en spännande möjlighet att få följa en person i en situation som 
man själv har varit i och stötta denne i sina tankar och funderingar. Det 
är roligt att kunna bidra med något jag själv gärna hade tagit del av under 
utbildningen.

Något som är kul att veta om just dig? 
Jag var med och startade upp det som en gång hette ”Cafégruppen” 
på I-sektionen och jag var också med och startade upp Ingenjörer utan 
gränser i Lund.

I-sektionens externa mentorskapprogram är till för att ni i år 3-5 ska få nya perspektiv, 
vägledning och personlig utveckling. Programmet innebär att du får en personlig mentor 

i näringslivet utifrån dina önskade preferenser inom varierande arbetsområden.

Henrik Wirsin arbetar med Global Sales & Operations 
Planning på Volvo AB i Göteborg.
Vad är mest spännande med ditt yrke?
Jobbet kombinerar den strategiska, taktiska och operativa nivån, från fabrik till top 
management och ger en stor insyn i företaget. Samtidigt sätter vi takten för Volvo genom 
att balansera (demand) med (supply).

Vad innebär mentorsprogrammet för dig?
Det ger en bra möjlighet att återkoppla med studenterna och stötta i framtida karriärsval. 
Dessutom är det en bra möjlighet att visa på alternativ till de klassiska karriärsvalen.

Peter Sandin har stor erfarenhet inom IT, telekom och 
produktutveckling och har haft globala roller inom olika 
företag sedan 1996. Idag arbetar han som CEO på IT-
företaget ComAp i Prag.
Vad är mest spännande med ditt yrke?
Alla olika typer av människor jag träffar. En dag är inte den andra lik och att 
man hela tiden måste sätta sig in i olika områden och dess utmaningar.

Vad innebär mentorsprogrammet för dig?
En chans att få ytterligare inblick i och lära mig hur den kommande generationen 
ser på livet, omvärlden och framtida utmaningar.

Något som är kul att veta om just dig?
Jag är ganska nyfiken och försöker lära mig något nytt varje dag! Sedan kan 
detta vara arbetsrelaterat eller mer eller mindre onödigt vetande.
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TRYCKERIETS REKLAM
Martin Modéer arbetar som konsultchef på Lundalogik.
Vad är mest spännande med ditt yrke?
Möjligheten att få vara med och driva ett bolag och att se människor växa och utvecklas. 
Sedan älskar jag rekrytering och har världens bästa kollegor! Det hittar man inte på 
många ställen, har jag insett genom åren. Att få jobba med vår egna produkt och känna 
stoltheten över den, är inte heller dumt!

Vad innebär mentorsprogrammet för dig?
Det är en chans att få göra avtryck och att förhoppningsvis vara en förebild och hjälp 
för alla som står inför karriärens start. Kanske kan jag vara en hjälp för de som tar sina 
första kliv och det ger mig energi och kunna ge tillbaka av det jag lärt mig. Att möta 
mina adepter ger dessutom alltid mig ögonöppnare och det blir en möjlighet för mig att 
reflektera över mitt eget arbete. När jag berättar vad jag gör och hur jag tänker, inser jag  
mycket kring hur jag kan förbättra mig. Det utvecklar mig som coachande ledare!
Sedan ska man inte underskatta hur kul och inspirerande det är att träffa alla hungriga 
och spännande stjärnor 

Något som är kul att veta om just dig?
Jag har en ganska brokig bakgrund. Min karriär började till sjöss med 4-års studier till 
Sjökapten på Chalmers och sedan arbetade jag på de sju haven innan jag gick i land 
och satsade all-in på IT. Under mitt vidare pluggande i Lund var jag väldigt aktiv på STEVE 
(student-TV) och en kort tid lokalkändis .

Något som är kul att veta om just dig?
Jag brukar hålla till utomhus på fritiden med att klättra och åka skidor och har fram tills i 
år arrangerat expeditionsresor där man normalt bor i tält 3-4 veckor för att bestiga någon 
av de högsta topparna runt om i världen.
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framtid • fram| tid

framtiden är oviss.

framtiden är mörk.

framtiden är ljus.

framtiden är det vi kan lita på.

framtiden är förrädisk.

framtiden är lättsam.

framtiden bör tas på största allvar.

framtiden är rädslans.

framtiden är hoppets.
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