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 Lund gör sig bäst på våren. När alla kommer ut ur 
sina hus, lägenheter och korridorrum för att jobba 
på solbrännan i Botan eller äta glass på Stortorget. 
Efter en vinter som aldrig verkade ta slut och med 
den stundande karnevalen känns det som att just 
den här våren är lite extra efterlängtad. Men bara 
för att karnevalen tar mycket plats överallt just nu 
får man inte glömma allt annat som händer på sek-
tionen under året. 

På en ung sektion som vår är det fortfarande mycket 
som är under uppbyggnad. Ibland känns det som 
att vi alltid har ett lite tyngre arbete än de aktiva på 
de andra sektionerna, men samtidigt har vi mycket 
att säga till om och har utrymme för nya projekt. Så 
trots den branta uppförsbacken blir det oftast väldigt 
bra resultat i slutändan. 

Vare sig det gäller att jobba med internationaliser-
ingen av I-programmet, att tävla för Lund i casetäv-

lingen TIMES eller att sjunga tills stämbanden inte 
orkar mer på Sångarstriden så är det viktigt att vi 
visar framfötterna och gör det bästa vi kan.

När jag i höstas på mitt första möte som Sångar-
stridsförman avslutar med att säga ”vi får inte kom-
ma sist” (eftersom jag då hade varit tvungen att inför 
den 700 personer stora publiken ta emot jumbopri-
set) var jag uppriktigt orolig för att jag inte skulle 
fixa det. Men som tur är var den oroligheten både 
onödig och obefogad med all den talang och vilja 
som finns bland oss I:are.
Om ett år när I-sektionen 
har femåsjubileum kommer 
vi nog att kunna se tillbaka 
på de fem åren, dunka 
varandra i ryggen och säga 
”det gjorde vi bra”.

Catarina Bojesson

INNEHÅLL
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Den här texten borde jag ha skrivit för längesen. 
Catarina har med rätta varit på mig och nu sitter jag 
på en balkong och knappar på ett tangentbord. 

Varför har jag då inte fått uppgiften genomförd? 
Självklart är lathet en andledning men, tro det eller 
ej, inte den enda. Den för mig mest överhängande 
problemet med att stanna upp och sammanfatta 
sektionens arbete är just detta: - Man måste stanna 
upp. Det gör inte sektionen. Ju längre jag väntar 
desto mer har jag att skriva. I-sektionen består idag 
av över 300 medlemmar var av en femtedel är aktiva 
i sektionen. Någon gör något. Hela tiden.

När jag sitter här och fångar fotonladdningar mot 
mitt ansikte kan jag konstatera att äntligen, äntligen 
har våren verkligen kommit till Lund. Under termi-
nen har det redan varit skördetid i sektionen. INKA 
har genomförts och kan betecknas som en stor 
succé. De företag som var närvarande uppskattade 
enligt enkätsammanställningen dagen mycket även 
om de gärna hade sett ännu större genomströmning 
av studenter. 

Vårt engagemang i karnevalen rullar på och vad jag 
har förstått visar I:arna på Werkstadsområdet att vi 
inte är rädda för att hugga i. Jag kan knappt bärga 
mig att se det färdiga resultatet i tåget och besöka 
tältet under karnevalshelgen. 

Ur studiebevakningssynvinkel har vi börjat hitta 
arbetsformerna i UN 1 där vi nu ingår. De rapport-
eringar jag har fått är att det förberedande arbetet i 
programledningen såväl som de stora sammanträde-
na fungerar bra trots det stora antalet utbildnings-
program som är representerade i det senare forumet. 

Vi i styrelsen var i början av april på I-konferens 
i Stockholm där vi utbytte erfarenheter med I:are 
från Luleå, Linköping Göteborg och Stockholm. 
Arbetet kretsade kring en gemensam hemsida, som 
förhoppningsviss ska lanseras om i år. Jag kan stolt 
meddela att Lund höll vår vinröda fana högt, såväl 
dag som natt. På detta sätt fortsätter arbetet med att 
vi ska synas som sektion och utbildning. På LTH, i 
Lund och i Sverige.

Sektionen har också genomfört sitt vårmöte. Mötet 
kunde nöjt konstatera att vi hade ett mycket gynns-
amt ekonomiskt resultat vilket framförallt förkla-
rades med INKA och nollning men också att sek-
tionen har haft järnkoll på sina utgifter. Mötet valde 
Josefine Carlsson till ny ordförande i styrelsen från 
och med första juli 2006. Jag är övertygad om att den 
delvis nya styrelsen kommer att slå oss gamlingar på 
fingrarna på många sätt. För att avsluta med ett Pet-
ter-citat: ”Det går bra nu…”

Johan Jerntorp
Ordförande I-sektionen

ORDFÖRANDE HAR ORDET



5

Enkäter, enkäter, enkäter – överallt enkäter…

… kanske många tänkte så när den internationella 
gruppen distribuerade de gröna bladen under 
hösten. 
I så fall hoppas vi att de tycker det var värt att fylla i 
den efter att ha läst denna artikel!

Under hösten samlades representanter ifrån SRI, 
InUtI och några gamla styrelsemedlemmar för att 
tillsammans med dåvarande utbildningsnämnden 
försöka internationalisera I-programmet mer 
än i dagsläget. Vi började med att undersöka 
studenternas åsikter om framförallt undervisning på 
engelska. Omkring 65 I-are valde att svara, kanske 
något svagt, men samtidigt är varje sekund av en 
students vakna tid hårt konkurrensutsatt så vi blev 
ganska nöjda. 
Generellt sett var de flesta positiva till undervisning 
på engelska, framförallt under trean och fyran. 
Många var också positiva till att ha någon engelsk 
kurs varje termin. De som inte var lika positiva var 
främst oroade för att vissa föreläsare kanske inte kan 
hålla samma höga kvalitet på undervisningen om de 
inte får tala svenska. 

Enkäten presenterades på en internationaliseringsk
onferens i Flädie i november. På konferensen deltog 
många representanter ifrån utbildningsnämnden, 
de institutioner som berör Industriell ekonomi 
och flera studenter. Två grupper av studenter och 
föreläsare bildades. 
Den ena gruppen skulle sammanställa olika paket 
med kurser som ska ges på engelska och som 
kompletterar varandra.
Den andra gruppen skulle marknadsföra dessa 
kurspaket. 
Strax efter jul var paketen färdiga och arbetet med 
att göra en folder och hemsida tog under Viggos 
ledning sin fart. I skrivande stund är detta avklarat 
och vi förbereder oss nu för att sprida folders till så 
kallade statusuniversitet med många engelska kurser 
inom främst Kontinentaleuropa. 
Många I-are vill till engelsktalande länder 
som Storbritannien och USA och vi kommer 
naturligtvis att försöka knyta så många kontakter 

som möjligt med dessa länder. Tyvärr har de ett 
något annorlunda skolsystem som gör att betalande 
studenter ifrån främst Asien premieras framför 
utbytesstudenter ifrån Europa. 

Arbetet med att sprida budskapet om I-programmets 
kurspaket är inlett genom både professorskontakter 
och ESTIEM-kontakter, vi hoppas det leder till 
många sökande studenter till kurserna som berikar 
atmosfären på I-programmet och i förlängningen 
fler utbytesplatser till LTH!

Har ni några frågor eller tips angående internationa
liseringsarbetet? Tveka inte, kontakta Elin Dahlberg 
I-02, Andreas Ek I-05 (InUtI), Martin Schultz I-03 
eller Viggo Wedborn I-04 (SRI)!
För mer information om kurspaketen se: www.i.lth.
se/international

Andreas Ek
Martin Schultz

 

SEKTIONEN
Internationalisering

INKA
Terminens stora höjdpunkt har definitivt varit 
INKA, sektionens egen arbetsmarknadsdag. 
Förberedelserna inför INKA har varit utmanande 
för NGI med alltifrån intensiva företagskontakter 
till målning och snickeri!
Terminen är snart slut men till nästa termin blir 
det fler arrangemang för de sektionsmedlemmar 
som vill komma i kontakt med näringslivet. 
Hoppas att vi ses där!

Carl Gunnstam, NGI-ordförande
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Har du läst Material- och produktionsstyrning har 
du redan träffat Sven. Annars har du kanske åtmin-
stone hört talas om honom, kanske har du hört att 
han är Inspektor för I-programmet. Stod du på scen i 
Sångarstriden kan du vara säker på att Sven sett Dig. 
För er och alla andra, varsågoda och lär känna Sven:  
 
Sven är professor i produktionsekonomi vid LTH, en 
tjänst han innehaft sedan 1993. En professors tradi-
tionella arbetsuppgifter är att handleda doktorander 
och att forska. Sven arbetar med lagerstyrningsmo-
deller och matematiska lagermodeller. Inom for-
skningen på ”kopplade lager” är gruppen i Lund 
bland de ledande i världen. Sven har också en del 
kontakter med arbetslivet, det rör sig då om sådant 
som projekt, konsultuppdrag, föredrag med mera. 

De flesta I-studenters första kontakt med Sven bru-
kar vara genom kursen Material- och produktions-
styrning, där han är kursansvarig och föreläsare. 
Han är också speciellt knuten till I-programmet 
via sin roll som inspektor, vilket han varit sedan 
starten. När vi ställer frågan om vad det innebär att 
vara Inspektor får vi svaret att man är domare på 
Sångarstriden. Andra uppgifter som ingår är att vara 
en slags rådgivare åt sektionen, ofta via styrelsen i 
frågor som rör sektionsarbetet. 
 

Sven inledde sin akademiska bana med att läsa 
teknisk fysik på KTH. Efter några år i arbetslivet 
med anknytning till lagerstyrning blev han så 
småningom professor i Produktionsekonomi på 
LiTH. Efter 10 år i Linköping gick flyttlasset norrut 
mot Luleå och en professorstjänst i Transportteknik 
vid Tekniska högskolan i Luleå. Efter Luleå blev det 
sydligare breddgrader och Sven tillträdde sin nu-
varande tjänst i Lund. 
 
Sven var tillsammans med Ingvar Persson och Kaj 
Rosling med om att starta upp I-programmet vid 
LTH. Sven var med vid uppstartandet av I i Luleå 
och var därför rutinerad för uppgiften. Det började 
med en avslutning i Industriell ekonomi (INEK), 
men då LTH kände att de behövde rekrytera nya 
studenter tillkom två nya program, Industriell 
ekonomi och Ekosystemteknik. Under uppstarten 
sneglades det en del på både LiTH och Luleå, än idag 
kan man se en del likheter mellan dessa tre utbild-
ningar. Under uppbyggnaden togs hänsyn till vad 
som ansågs intressant, men även vilka resurser som 
fanns. INEK avslutningen är något som finns kvar än 
idag på LTH, men detta ser Sven som något positivt. 
Fler studenter ger möjligheter till fler kurser och 
större valmöjligheter, vi är ju trots allt ett ganska 
litet program. 
 

I-PROFILEN
Sven Axsäter
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Sven säger sig vara mycket nöjd med utfallet av det 
hela; nöjda studenter, bra studieresultat och även ett 
lyft för avdelningen för Produktionsekonomi. 

På frågan om vad som kan förbättras svarar Sven att 
I inte har synts så mycket på LTH och att detta till 
viss del är LTH:s ansvar, till exempel att sätta upp 
skyltar och visa upp vårt vinröda I tillsammans med 
de andra sektionernas symboler. 

I behöver också mer resurser, som det ser ut idag är 
institutionen för teknisk ekonomi och logistik ett för 
”ensamt ben” att stå på för Industriell ekonomi. 

När vi pratar om I-programmets framtid anser Sven 
att det viktigaste är att behålla den ingenjörsmässiga 
profilen. Det ska vara en tydlig skillnad mellan att 
vara I-are och ekonom. Små skillnader i kurser anser 
han inte vara lika viktiga, så länge grundutbildnin-
gen är bra ser han ingen anledning att överdrama-
tisera valet av kurser etc. Hans bästa tips för studen-
terna är att lägga ner tid på mattekurserna i början 
eftersom det lönar sig i längden. Vi frågar vilken 
utbildning Sven skulle ha valt om han skulle börjat 
läsa idag. Svaret blir lite tvekande F eller I, det finns 
fördelar med båda. ”Hade gärna valt I idag .. men F 
var ju bra.”
 
Så hur ser då framtidsplanerna ut för vår inspektor? 
Sven fyller sextiofem år i maj och får vara kvar på 
sin post i ytterligare två år. Han planerar att ta ett år 
i taget och se vad framtiden för med sig. 

Maria Andersson
Anna Rosenberg

I-PROFILEN

Christian Söderberg - älskar människor
Det är inte många lärare som är lika uppskattade av 
sina elever som Christian Söderberg från institu-
tionen för datavetenskap. Åtskilliga gånger har han 
utsetts till årets lärare på I-programmet, han har 
erhållit TLTH:s pedagogiska pris och till och med 
blivit belönad på natio-
nell nivå för sina peda-
gogiska färdigheter. 
Vad är det då som 
gör honom till den 
han är, vad driver 
hans brinnande 
engagemang? Enligt 
honom själv är det 
hans kärlek till 
människor. 
 
Jag tycker om männi-
skor. Det är underbart 
att varje år få hit nya elever, alla villiga att ta till sig

ny kunskap. Det är lätt att vara engagerad med så 
duktiga elever.

När jag kliver in på Christians kontor för att över-
lämna blommor och ett diplom som ett symboliskt 
tecken för vår uppskattning, inser jag att det infriar 
alla mina förväntningar. Här finns en pyramid av 
colaburkar, flera datorer påslagna, alla med skärmar-
na fyllda av programkod, och sist men inte minst ett 
större antal diplom och utmärkelser på väggen. Jag 
frågar honom hur det känns att få utmärkelsen Årets 
lärare på I.
 
Det är jättetrevligt att få uppskattning för sitt arbete. 
Det är en stor del av min drivkraft. 
 
Tack Christian!
 
Henric Hansson - SRI-ordförande.
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Filip Larsson I04
Ända sedan barnaben har snacket vid middagsbor-
det hos Filip Larsson berört businesstänkande och 
driften att skapa framgångsrika affärsideér, varför 
företagande varit något helt naturligt för Filip. En-
treprenörsandan har funnits där sedan länge. Under 
lumpen köpte Filip på sig choklad som han tog med 
och sålde till sina lumparpolare. 2000 började han 
importera friluftsstolar från USA och 2003 startade 
han en komplex telefonitjänst för busringningar. 
1998 startades en hemsida där datoranvändare 
kunde ladda ned så kallade dll-filer gratis. Bakom 
sidan stod Filip som ansåg att det fanns ett behov av 
en hemsida där dessa filer fanns samlade. Sidan ut-
vecklades och så småningom hade den blivit en länk 
mellan datoranvändare som efterfrågade datorsup-
port och ett amerikanskt datasupportföretag. Filips 
uppgift var att marknadsföra företaget och fungera 
som förmedlare av supporttjänsterna. Idag har sidan 
1 miljon besökare i månaden och är en marknad-
splats där användare i samband med nerladdningen 
har möjlighet att köpa extra datorsupport och pro-
gramvara.

Projektet började inte med avsikten att skapa ett 
företag, utan verksamheten födde företaget då sidan 
expanderade och Filip ansåg det vara nödvändigt att 
registrera ett företag, emedan sidan började generera 
vinst. Själva övergången var dock inte märkvärdig. 
Två blanketter fylldes i, en till Skatteverken och en 
till Bolagsverket. Tre år senare övergick företaget 
till aktiebolag, vilket komplicerade den byråkratiska 
delen något. Under alla sina projekt har Filip dock 
haft sin far att rådfråga, då denne själv driver eget 
företag i Malmö. Därutöver har han fått informa-
tion från Skatteverket och olika guider rörande eget 
företagande som finns att tillgå.

I genomsnitt ägnar Filip 20 timmar i veckan åt 
företaget, som han driver på egen hand. Arbetet 

består bland annat i att positionera sidan på Inter-
net, genom att exempelvis få den att vara en av de 
första som visas då kunder söker på termer med 
anknytning till datasupport på olika sökmotorer, 
och att svara på mail, men även den formella biten 
med skattedeklaration varje månad. Filip har många 
projektidéer som ligger och väntar på att realiseras 
och trivs utmärkt med att vara egen företagare. 
Som många andra pekar han på att man har stor 
frihet att experimentera och att planera sin tid. Den 
enda nackdelen är svårigheten att stänga kontoret 
klockan fem och gå hem, då det ligger på ens ansvar 
att sköta företaget korrekt, oavsett tid på dygnet och 
antal timmar i veckan det kräver.

Filip vill uppmana de som tilltalas av tanken att bli 
egen företagare att inte tveka bara för att de inte 
tycker sig ha en tillräckligt bra affärsidé. En sämre 
eller mindre avancerad idé kan utvecklas till något 
stort på sikt. Det gäller att erbjuda rätt saker vid rätt 
tidpunkt. Att optimera och förenkla vardagliga pro-
cedurer är något som ligger Filip varmt om hjärtat. 
Han ser ständigt nya möjligheter, vilket förmodli-
gen är en av de egenskaper som gör honom till en 
framgångsrik entreprenör.

EGENFÖRETAGARE
Möte med tre företagsamma I:are
Som I:are med tuffa kurser och hårt tempo gäller det att prioritera när man väljer vad man ska göra med sin 
fritid. Vissa arbetar på nation, andra är aktiva i sektionen. En del spelar i band eller tränar diverse sporter medan 
några kommer hem trötta efter en lång dag i skolan och sätter sig för att ta hand om det företag de driver vid 
sidan av utbildningen. Som att en civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi inte är nog!
Tre av dessa makalöst driftiga I:are har I-type pratat mer med för att utröna vad som driver dem, hur de gått till 
väga samt vad deras uppfattning om entreprenörskap är.
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Thomas Jönsson I05
År 2002 hade Thomas Jönsson bestämt sig för att 
köpa en stereoanläggning. Han undersökte an-
drahandsmarknaden, men kunde inte hitta någon 
handlare som specialiserat sig på stereo, varför han 
slutligen köpte en stereo via auktionssaiten Tradera. 
Köpet genomfördes relativt smidigt, men han in-
såg samtidigt att det normalt sett var en omstän-
dlig procedur att köpa stereo begagnat, på grund 
av svårigheter och höga kostnader vid till exempel 
hemtransporten. 

På köpet fick han delar som han inte hade någon 
användning för och därför sålde av, vilket gjorde 
att han fick upp ögonen för möjligheten att köpa in 
begagnade stereoanläggningar och tillbehör som han 
sedan kunde sälja i sin tur. 
Till att börja med förvarade Thomas alla sina 
produkter hemma på rummet. Efter hand insåg han 
behovet av ett externt lager och erbjöds hyra en 
billig lokal av sin kompis mamma. Verksamheten 
växte och så småningom anställde han två kompisar, 
öppnade en fysisk butik, utvecklade en hemsida och 
satsade på marknadsföring på bland annat Blocket 
och bussar. Bussreklamen kostade 25 000 kronor, 
men genererade dessvärre inga ökade intäkter. 2004 
registrerades rörelsen som företaget Repsam, vilket 
inte medförde några större förändringar, bortsett 
från bokföringsplikten. 

Thomas intresse för entreprenörskap går inte helt 
att härleda. Varken mor eller far är egna företagare. 
Hans benägenhet att ta risker kommer visserligen 
från hans mamma, som också har varit den som 
hjälpt honom med diverse uppgifter samt fungerat 
som bollplank. Dessutom har Thomas fått kostnads-
fri rådgivning från Venture Lab och Nyföretagar-
centrum. 

I dagsläget ägnar Thomas företaget mellan 20 och 
30 timmar i veckan, 10 av dessa står han i butiken. 
Utöver det ska tillgångs- och efterfrågeanalyser 
göras, marknadsföringen skötas, varorna värderas 
och produktbeskrivningar skrivas. Att vara egen 
företagare samtidigt som man läser industriell eko-
nomi ser han inte som något problem emedan han 
tycker att det han sysslar med är som en rolig hob-
by. Visst kan det vara tufft ibland när det strular 

och han tvingas lägga ned mer tid på företaget än 
planerat, men på det stora hela trivs han med läget. 
Det bästa med att vara egen företagare är friheten 
att kunna fatta alla beslut själv och flexibiliteten 
det erbjuder. Dessutom får han en utomordentlig 
utbildning i företagsledning. Nackdelen är givetvis 
att ingen delar ansvaret och att misslyckande kan 
drabba den egna ekonomin. 

Thomas tips till dem som går i företagartankar är att 
börja med en liten verksamhet och sedan successivt 
bygga ut den. Det är viktigt att se till kundens behov 
och tillgodose detta. Att begå misstag hör till och ska 
inte avskräcka, eftersom det ger lärdom och erfaren-
het. 

Företagandet har fått Thomas att inse att ledarskap 
är det han vill ägna sig åt i framtiden, vare sig det är 
som anställd eller egen företagare. Han är en mycket 
målmedveten och disciplinerad person, något som är 
till hans fördel i strävan efter att bli en inflytelserik 
och omtyckt ledare. 

EGENFÖRETAGARE 
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Christoffer Caesar I04
Sedan mellanstadieålder har Christoffer varit före-
tagare, om än på en annan nivå än idag. I fem-
man startades den verksamhet som skulle växa 
till företaget RCH Ljud&Ljus. Vid den tidpunkten 
innebar detta att Christoffer var DJ på diverse even-
emang medan man idag istället hyr ut ljud och ljus-
anläggningar till olika tillställningar. Företagandet 
utvecklades och i nästa projekt, under högstadiet, 
sålde Christoffer datorer och datatillbehör som han 
köpte av en bekant och till en början huvudsakligen 
sålde till personer i den egna bekantskapskretsen. 
Dataförsäljningen utvidgades under gymnasiet då 
Christoffer uppfattade 
marknaden för data-
handel på Internet 
som otillräcklig och 
tog saken i egna hän-
der genom att själv 
börja erbjuda datorer 
via Internet. I sam-
band med detta tog 
Christoffer och hans 
dåvarande kollega 
steget att registrera 
verksamheten som 
företag, vilket skulle visa sig vara lättare sagt än 
gjort. Då killarna inte var 18 år var registreringen 
invecklad och tog ett halvår att genomföra. De insåg 
vid det här laget inte hur betydelsefull marknads-
föring är, vilket resulterade i att vetskapen om inter-
nethandeln inte nådde ut till folk utanför det egna 
kontaktnätet. 

Från att ha förvarat datatillbehören i garaget öpp-
nade Christoffer butik i Hässleholm efter gymnasiet 
och anställde en tekniker till sin hjälp. Under tre 
år arbetade Christoffer själv i butiken, varefter han 
påbörjade sina studier på LTH och övergick till att 
sköta mer av det styrande arbetet. 
Under tiden som Christoffer byggde upp datahan-
deln träffade han sin framtida kompanjon Samuel. 
Tillsammans bollade de idéer och hjälptes åt att 
förverkliga dem. Bland annat startade de 2004 ett 
företag som ägnar sig åt att styra design och till-
verkning av profilkläder. Marknadsföringsinsatserna 
idag är betydligt mer omfattande än då Christoffer 
började med försäljningen av datorer på internet. 
Profilkläderna marknadsförs med hjälp av telefon-

försäljare och reklamutskick och på så sätt nås de 
kunder som är av intresse.

Det senast uppstartade projektet är ett företag som 
utvecklar marknadsföringstjänster, grundat på idéer 
som Christoffer och Samuel fogat samman. Den 
produkt de arbetar hektiskt med just nu är Annon-
skvittot, en annonsprodukt som kommer lanseras på 
ICA Maxi till hösten. 
Christoffer ser inte sig själv som en företagande stu-
dent utan som en studerande företagare. Han ser ut-
bildningen som ett lysande tillfälle att få erfarenhet, 
skapa kontakter som kan komma till nytta i bolaget 
och att bli en bättre företagsledare. Idag tar företa-
gandet cirka 40 timmar i veckan, till pris av brist på 
sömn och varierade ansträngningar i skolan. 
Christoffer stimuleras av att kunna sätta sina egna 
mål och drivs av glädjen från skapandeprocessen. 
Med den position han har nu kan han se helheten i 
företaget och är spindeln i nätet som samordnar och 
arbetar med att förbättra organisationen. Christof-
fer har tagit vara på den hjälp VentureLab erbjuder i 
form av till exempel kontorslokal och tycker att det 
är ett stort stöd och en förträfflig förmån för drivna 
studenter. 

Budskapet Christoffer har till andra som funderar på 
att starta eget är att komma igång och bejaka ins-
tinkten att åstadkomma något. Man behöver absolut 
inte vänta på en genial affärsidé utan kan börja med 
en enkel, anspråkslös lösning på ett vardagsproblem 
som sedan kan växa, utvecklas och förändras under 
tidens gång. Som Christoffer själv sa, ’bättre att vara 
förbered och inte ha en möjlighet än att ha en möj-
lighet och inte vara förberedd. Uppenbarligen har 
Christoffer följt sitt eget råd, då han redan vid 23 
års ålder hunnit bygga upp åtskilliga framgångsrika 
projekt och kommer att fortsätta göra så framöver.

Tanja Ling

Intressanta adresser:
www.nyforetagarcentrum.se
www.redaktionen-se.se
www.fenalund.se
www.venturelab.lu.se
www.repsam.se
www.annonskvittot.se
friluftsbutiken.com
busring.se
flit.se

EGENFÖRETAGARE
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Varje höst fylls Stora salen i AF-borgen till sista 
plats. Längst fram i salen sitter ett tiotal domare 
iklädda olika färger och med en poängskala från 
ett till tio i handen. I diverse skrymslen och vrår i 
resten av AF-borgen laddas det för den åtråvärda 
segern och för att alla ska ha så kul som det bara går. 
Självklart är det Sångarstriden det handlar om, den 
största årliga tävlingen mellan de olika sektionerna 
på LTH. 
Sångarstriden är en tävling i två delar. Dels är det 
obligatoriet som består av en körsång i fyra stäm-
mor samt en egenkomponerad snapsvisa. Den andra 
delen är ett 12 minuter långt fritt program där varje 
sektion har ett framträdande som bedöms utifrån 
musik, sång, koreografi samt kostym och scenografi. 
Efter tävlingen är det en stor fest för alla deltagare 
där alla har lika roligt, vinnare som förlorare. 
Alla sektioner har möjlighet att ställa upp med ett 
lag, och I har varit med sedan 2003. Sångarstriden är 
en tävling där alla kan vara med, sångfågel eller inte. 
Några veckor innan själva tävlingen börjar deltagar-
na skriva texter och öva på sina nummer. Ungefär 
samtidigt börjar det byggas och målas kulisser och 
rekvisita samt sys scenkläder. I början av nästa 
termin kommer det information om hur du ska göra 
för att gå med i I:s sångarstridslag, så missa inte det. 
Det är otroligt roligt.

Maria Andersson

vI har roligast!
Äntligen! Nu är karnevalen här! Denna underbara 
helg i slutet på maj där man har samlat det bästa som 
Lunds studentliv har att bjuda på...och självklart är 
I-sektionen väl representerad. 
Det hela startade med några kreativitetskvällar i no-
vember och december som resulterade i flera färg-
glada förslag runt årets karnevalstema, DUAL, som 
skickades in till karnevalskommittén. Under jullovet 
väntade vi med spänning på domen, och en solig dag 
i alperna kom äntligen beskedet. Vi hade fått med 
ett tält på karnevalsområdet och en vagn i tåget! 
Därefter var det bara att samla ihop gänget och fylla 
upp de sista lediga platserna – som gick som smör i 
solsken. Under hela våren har vi varit ett glatt gäng 
på 45 I:are som har jobbat och haft det trevligt till-
sammans under mottot: ”vI har roligast!”. 
En kall februarimorgon var det dags för Upprop. De 
flesta hade varit på I-sittning kvällen innan och det 
var ett relativt trött gäng som samlades hemma hos 
undertecknad för att käka frukost klockan 07.30(!). 
Efter frukosten gav vi oss iväg för att köa med flera 
tusen andra studenter. Trots kyla och snö var det 
inga sura miner – stämningen var på topp med 
både sång och dans. Kick off-sittningen på Hallands 
Nation bekräftade det vi alla hade misstankar om 
– vilket sjukt trevligt gäng! Undrar om Hallands 
någon gång igen får uppleva att ha så glada gäster 
trots att huvudrätten inte kom på bordet förrän halv 
elva? Efter detta har vi deltagit på de flesta stora 
fester och roligheter som har arrangerats av Karnev-
alen, bland annat Karneveljen och även haft några 
egna sittningar.
Mitt i alla dessa roligheter har vi hunnit med att 
planera vagnen och tältet, och sedan bygga och sy. 
Vagnen under temat ”Återskapa unionen Sverige-
Norge!” och tältet ”It takes two to tango”. Många 
timmar har lagts ner, många öl druckits och nya 
kompisar har träffas och resultatet är som vanligt på 
I – alldeles strålande! 
Jag hoppas att vi nu har skapat en tradition som sek-
tionen kommer att hålla vid liv och att Industriell 
Ekonomi kommer att synas lika mycket och ha lika 
roligt på kommande karnevaler!

Guri Drolsum

SEKTIONEN
Sångarstriden

Veckan innan påsklovet trängde 18 glada I-are ihop 
sig i minibussar för att åka till Hamburg och hälsa på 
ett gäng lika glada tyskar. På programmet stod bland 
annat folkfestival, Reeperbahntour och  självklart 
besök på ett bryggeri. Vi svängde även förbi hamnen 
och fiskmarknaden, vilket tydligen är deras svar på 
Hamburgerstället framåt morgonkvisten. Även om 
du missade resan nu behöver du dock inte misströs-
ta, tyskarna kommer nämligen att hälsa på oss i höst 
och då har du chansen att hjälpa oss att underhålla 
dom eller till och med rulla ut luftmadrassen och 
låta en hamburgare sova hos dig. 

Malin Norberg
Utbytesansvarig InUtI

Hamburg

Karnevalen
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Nina Reistad vet knappt själv hur hon hamnade på 
posten Programledare för I, men nu hamnade hon 
där, och vilken tur vi hade! Att lyckas med att få 
ett möte med Nina Reistad är lättare sagt än gjort. 
Efter många mail, ändringar, något telefonsamtal 
och några till mail lyckades vi ändå med att hitta 
en lunch då vi kunde träffas. För äta måste vi ju alla 
göra. Nina inser att hennes kalender antagligen är 
mer ”fullmatad” än en människa ska behöva klara 
av. Allra svårast är det att klara av logistiken. För-
flyttningen mellan en punkt i kalendern till näst-
kommande. Och att en person som har så mycket 
att göra då visar det lugn som Nina faktiskt gör är 
beundransvärt.

Nina är född i Narvik i Norge och är utbildad elin-
genjör. Hon läste matematik och fysik på univer-
sitetet i Lund och därefter 3 terminer i England. 
1982 kom hon tillbaka till Lund och Fysicum. Hon 
har disputerat i experimentell fysik och är docent 
i fysik. Utöver detta har hon även läst pedagogik, 
konstvetenskap och astronomi. När hon var 27 år 
var hon färdig doktorand i fysik, den yngsta någon-
sin.

När det startades ett centrum för rehabilitering-
steknik började hon jobba med det och var faktiskt 
den enda anställda. Efter att ha slutat där tog det 
inte många dagar innan hon blev uppringd för att 
bli värvad till ett nytt uppdrag. Det var de som 
arvetade med uppbyggandet av D-programmet på 

LTH som behövde hjälp, och när det kommer ett 
tåg då hoppar Nina på det. På D-programmet måste 
hon ha uträttat en hel del eftersom hon fick pris av 
Teknologkåren för LTH:s bästa lärare 7 år i rad. Des-
sutom är hon hedersledamot i D-sektionen. 

Då programmet för Ekosystemteknik skulle startas 
upp blev Nina en del av det projektet och har se-
dan undervisat på programmet. Som om inte detta 
räcker så har hon, som första kvinna på 350 år, varit 
Inspector på Wermlands nation och varit med i TV-
programmet Fråga Lund. När jag sitter där som ett 
frågetecken och inte kan förstå hur en och samma 
människa har hunnit med allt det här säger hon bara 
att ”det finns en hel värld full av möjligheter”.

Och ja, hon har haft ett ”riktigt” jobb också då hon 
jobbade med miljöteknik, men i första hand ser hon 
sig själv som lärare. Dock ska hon lägga undervisan-
det lite åt sidan ett tag för att satsa på att I-program-
met ska bli så bra som det kan bli. Ninas son som är 
uppvuxen tillsammans med sin mammas alla projekt 
på LTH har även han satt sig in den nya 
uppgiften. När Nina såg över olika programs resul-
tat på matematiktentorna var han inte sen att kon-
statera att ”du leder ju mamma”. 

Målet är att vi snart ska ha ett riktigt bra I-program, 
men först ska familjen åka på en veckas semester i 
Norge.

Catarina Bojesson

PROGRAMLEDAREN
Nina Reistad
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Den 20 mars 2006 börjar den veckolånga 
finalen i TIMES i Bryssel. Lund är som 
vanligt med. I år består laget av Peter 
Röckert, Pontus Sonesson, Jenny Nilsson och 
Lise Tormod.

Den årliga TIMES-tävlingen består av tre 
deltävlingar. Under höstterminen hålls lokala 
uttagningar på universitet runt om i Europa. 
Segrarna från varje skola skickas på totalt sex 
semifinaler runtom i Europa. Vi skickades till 
den exotiska staden Göteborg för att tävla mot 
Trondheim, Stockholm, Luleå, Cambridge, Oulu, 
Lappeenranta och S:t Petersburg. Lördagskvällen 
den 4 februari slutade med efterfest på norrmännens 
hotellrum med varsitt segerdiplom i famnen.

Caselösning à la Lund 2006
Den mest kritiska faktorn vid caselösning i 
tävlingssammanhang är utan tvekan tiden. Tiden 
som står till lagens förfogande varierar beroende 
på casets storlek (vanligen 3,5 – 5 timmar), men är 
alltid knapp. När vi hamnar i tävlingsrummet med 
caset framför oss är det bara att kasta sig in och 
börja läsa in sig på de mest relevanta delarna. Oftast 
räcker tiden inte till för att läsa hela caset. Det gäller 
att välja rätt. Ibland har det känts lämpligt att dela 
upp caset, men vi försöker då alltid se till att två 
personer läser samma delar. Vår lösningsprocess 
förutsätter nämligen att vi kan diskutera, stöta och 
blöta.

Caset läses på kortast möjliga tid. Därefter ställer 
vi oss den viktigaste frågan: Vad handlar caset om 
– egentligen? Vi försöker, långt innan vi funderar 
på våra lösningar, analysera företaget, dess identitet 
och den situation de befinner sig i. För oss är 
detta en förutsättning för att hitta en lösning som 
fungerar - för just det här företaget. Utan tvekan var 
detta en av de viktigaste framgångsfaktorerna för oss 
i semifinalen.

Det är sedan dags att hitta lösningen. Ibland finns 
ett eller ett par självklara alternativ i caset, ibland 
inte. Oavsett om så är fallet måste tankarna lämna 

det uppenbara. I vår lösningsprocess försöker vi 
så tidigt som möjligt hitta de viktigaste aspekterna 
för att företaget ska nå sina mål. Tyvärr är vissa 
av dem svåra att kombinera och prioriteringen är 
viktig. För att sedan kunna fatta ett beslut krävs 
alternativ. Detta är nästa stora svårighet. Vilka 
möjligheter finns i denna situation och hur svarar de 
mot de viktiga aspekterna? Nu måste vi lämna det 
uppenbara och hitta unika alternativ. Vår lösning 
ska ju vara bättre än de andras!

Lika viktigt är det dock att alla våra analyser är 
välgrundande. När vi några timmar senare står inför 
en jury med t.ex. produktionschefen för företaget 
och föreslår att produktionen ska läggas ner vill 
vi gärna ha torrt på fötterna. Frågorna blir annars 
ganska svåra att hantera. Att använda siffror i 
analyserna och presentera vedertagna modeller är 
oundvikligt för att skapa den trovärdighet som krävs 
för att övertyga juryn. Ett tiotal skrivna slides senare 
är tiden garanterat slut. Förhoppningsvis har man 
hittat rätt i vägskälen, för tid att backa och tänka om 
finns aldrig!

Presentationen
I juryns utvärderingsmall finns fastslaget att 
presentationen endast är en mindre del av den 
samlade bedömningen. Icke desto mindre är 
presentationen nyckeln till allt. Det spelar nämligen 
ingen roll hur bra och innovativ vår lösning är om 
vi inte lyckas att på våra 20 minuter förmedla den 
till juryn. De ska efter vår presentation ha förstått de 
tankar och analyser vi ägnat fyra intensiva timmar 
åt. En engagerande presentation med snygga, enkla 
och tydliga slides är vårt recept. Vi försöker alltid 
skapa en tydlig presentationsstruktur så juryn inte 
tappar tråden. Många andra lag väljer att fylla på 
med så mycket information som möjligt på sina 
slides för att lämna in till juryn. Vilket som är bäst 
vet vi inte, men vår uppfattning är att juryn oftast 
inte har tid att gå igenom dem. Vi satsar därför 
vårt krut på att förmedla vårt budskap direkt. Den 
efterföljande frågestunden ger juryn en möjlighet 
till klargörande, men är också ett sätt för dem att 
öka pressen på oss genom svåra och oväntade frågor 
och vinklar.

TIMES
Vägen till Bryssel
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Förberedelser
Inför den lokala uttagningen i november var våra 
förberedelser mycket omfattande: Vi träffades dagen 
innan och beslutade hur vi skulle klä oss. Efter 
segern ökade dock pressen något och därmed också 
behovet av förberedelser. Vi upplevde att vi hade 
en ganska bra grund att stå på beträffande teoretiska 
koncept och modeller och fokuserade träningen 
till casesituationen och tidspressen. Tack vare ett 
stort engagemang från Carl-Johan Asplund, med 
stöd av Hans Ahlman och Ola Alexandersson, på 
produktionsekonomi har vi fått ett antal tillfällen att 
öva hela processen med både lösning, presentation 
och utfrågning. Vi har då fått deras feedback på både 
presentationen och användandet av olika modeller.

Tävlingsdagarna
Under tävlingsdagarna är våra enda förberedelser 
att dricka tillräckligt mycket kaffe. När allt är över 
fem timmar senare känner man sig som en utsliten 
disktrasa i hela kroppen. Vi alla upplever det som att 
skriva tre tentor och åka skidor i åtta timmar samma 
dag. Men å andra sidan blir festen på kvällen mycket 

billigare!
Under 2006 deltog totalt ca 600 lag i de lokala 
uttagningarna på 65 universitet runtom i Europa. 
Sex semifinaler senare återstår för oss att möta de 
sista fem motståndarna. Vi ska göra vårt yttersta får 
att återta Lunds europamästartitel från 2004. Vi ber 
er att hålla tummarna!

FAKTA:
TIMES är en förkortning för Tournament In 
Management and Engineering Skills och är en 
tävling som är öppen för studerande vid Industriell 
ekonomi runt om i Europa. Under drygt tio års 
tid har ESTIEM framgångsrikt anordnat denna 
prestigefyllda tävling i att lösa praktikfall, så 
kallade case. Varje höst har studenter, i lag om 
fyra personer, möjlighet att anmäla sig till den 
lokala tävlingen. Därifrån går ett lag vidare till den 
regionala finalen och det vinnande laget där får 
deltaga i europafinalen. 
Lund har för tredje året i rad tagit sig till final. Våra 
tidigare lag har varit framgångsrika med en vinst 
och en fjärdeplats, vilket är otroligt bra med tanke 
på att det är över 50 universitet som är med och 
tävlar.

TIMES



Har du någon gång funderat på vad de gör på an-
dra I-utbildningar runt om i Sverige? Är det någon 
skillnad på vilken studieort man valt, eller är 
Industriell ekonomi samma sak var man än läser? 
För att reda ut detta har I-sektionens styrelse på 
Chalmers, KTH, i Linköping och i Luleå berättat 
om hur I-programmet fungerar just på deras ort.

Först och främst finns det skillnader i hur inrikt-
ningarna ser ut på de olika studieorterna. Det kan 
nämnas att inriktning mot maskinteknik finns 
på alla skolor. Teknikinriktning mot bioteknik 
finns på Chalmers, Linköping och KTH, medan 
det i Luleå finns en kemiteknisk inriktning. 
Datateknik i olika former finns representerat på 
alla orter. Närmaste motsvarigheten till vår in-
riktning Matematisk modellering finns i System 
och matematik på Chalmers samt i Finansiell 
matematik på KTH. De andra orterna har alla fler 
teknikinriktningar att välja på än Lund.
Vad gäller de ekonomiska inriktningarna skiljer 
skolorna sig mer åt. I Linköping är systemet rela-
tivt likt vårat med ekonomiska profiler som läses år 
4. Man väljer bland annat på logistik-, marknads-
förings- och produktionsledningsprofiler. I Luleå 
väljs examensinriktning, vilket i stort motsvarar 
våra ekonomiska inriktningar. På Chalmers har 
man däremot gått över till att programmet avslutas 
med ett Mastersprogram om 80 poäng. Valet görs 
då mellan fem internationella mastersinriktningar 
inom till exempel logistik, Supply Chain Manage-
ment och produktionsledning, eller så väljs en av 
två ”Business Design Programs”. KTH använder sig 
av valbara ekonomi- och managementkurser.

Högskolorna har även kommit olika långt i Bolo-
gnaprocessen, där både Chalmers och Luleå har 
omstrukturerat så att alla kurser omfattar 5 poäng. 
Industriell ekonomi på Chalmers omfattar des-
sutom redan nu 200 poäng. Skillnader finns också 
i programmets storlek vad gäller studentantal. I 
Luleå tas 60-80 studenter in på I varje år, medan 
Chalmers tar in 120, KTH har 150 och Linköping 
är störst med 240 antagna. Lund hamnar någon-
stans i det mindre segmentet med sina 90 platser.

Av de obligatoriska kurserna går att utläsa att 
grunderna i princip är lika skolorna emellan. 
Poängantalet för grundkurserna i matematik 
varierar något, och på vissa orter är andelen ob-
ligatoriska tekniska kurser inte lika stor som hos 
oss. Generellt kan sägas att Luleå och Linköping 
är något mjukare inriktade än de tre övriga. Det är 

också intressant att studenterna på de olika orterna 
upplever olika kurser som de svåraste. I Lund har 
vi problem med matematisk statistik och mekanik. 
I Linköping är det istället på de grundläggande 
matematiska analyskurserna studenterna kuggar. 
Luleå nämner metalliska och polymera material 
(teknisk inriktningskurs) som en stor stötesten, 
medan man på Chalmers tycker att hållfasthetslära 
och transformer är knepigt. På KTH är det matstat 
och flervariabelanalysen som ställer till det. 

Utanför själva utbildningen händer det också 
saker. Vi har ett mentorsprogram för treor och 
fyror som fått mycket positiv respons. Ett specifikt 
mentorsprogram just för I finns också i Linköping, 
och alla utbildningarna har en mer eller mindre 
utvecklad alumniverksamhet. Dessutom finns 
utskott som till exempel sexmästeri, studieråd, 
näringslivsutskott och internationellt utskott. 
Kontakten med näringslivet är ganska varierande 
beroende på ort. Chalmers har lunchpresentation, 
kvällsaktivitet eller studiebesök en gång i veckan 
under läsperioden. KTH och Linköping har också 
utvecklade näringslivskontakter. Luleå jobbar 
mycket på denna punkt för att få till långsiktiga 
samarbeten med näringslivet. Vi här i Lund är 
liksom i Luleå en relativt nybildad sektion och 
har således en del arbete kvar för att komma ikapp 
övriga I-sektioners bredd och kontinuitet vad 
gäller kontakter och samarbeten med näringslivet.

Slutligen vad är det bästa respektive det sämsta 
med varje studieort. Svaret är ganska väntat. På 
Chalmers och KTH gillar man storstadslivets utbud 
bäst, medan en sämre sida av Stockholm är de 
höga levnadskostnaderna och beroendet av kollek-
tivtrafiken. Chalmeristerna är missnöjda med att 
studentlivet innebär att de bara träffar varandra. 
I Luleå gillar man naturen och möjligheterna att 
påverka sin utbildning, medan man dras med ett 
vacklande engagemang från studenterna. I-arna i 
Linköping tycker att kombinationen av studentliv 
och vanlig stad är lyckad. Om Lund ska placeras in 
någonstans, så borde väl vårt studentliv vara svårt 
att överträffa. I är dessutom en väldigt dynamisk 
sektion som är mycket mån om utbildningens och 
föreläsarnas kvalitet, medan vi är precis i början av 
andra delar som näringslivssamarbete och inter-
nationalisering. Men kort och gott borde man väl 
kunna säga att vi har det ganska bra ändå?

Josefine Carlsson

UTBILDNING



UNGA I:ARE TYCKER TILL OM 
SIN FAVORITNATION

Vilket är det roligaste utestället/klubben i 
Lund? Detta är en fråga som det har spekulerats 
mycket kring den senaste tiden, utan att något en-
tydigt har bestämts. För att få ett lite bättre grepp om 
detta har vi gjort en undersökning bland unga I-are. 

Johan Petterson, I-05

Johan, du som är en rutinerad festprisse, vilken 
klubb är roligast i Lund?
Jag tror det är Svartklubben, men jag har aldrig varit 
där… 
Varför inte? 
Har alltid haft förhinder, så jag brukar oftast hamna 
på Kålles. Vet inte riktigt varför men det är nära hem 
och det finns få mätta tjejer där. 
Vilken klubb har varit den sämsta då? 
Det får bli Kalmars nation, inte min typ av männis-
kor.

Anonym herre, I-03

Vilken är din favoritnation?
Jag har tröttnat på allt sånt… Men om jag måste 
välja något så blir det Basement Lunds, och Pent-
house. 
Varför tycker du så? 
Det är sjukt fin utsikt där uppe och finfin öl. Dock 
dålig musik, men den kommer man inte ihåg ändå… 
Vilken nation tycker du sämst om? 
Det får bli Blekingska... Ligger alldeles för långt 
bort!

Anonym dam I-05

Vart brukar det vara roligast att gå ut? 
Jag brukar gå till Lunds, ÖG:s och Göteborgs men 
jag vet inte riktigt…brukar inte komma ihåg så 
mycket. Men jag kan nog säkert säga att jag brukar 
hamna på Kålles. 
Hur kommer det sig då?
Det är schyssta lokaler, många kursare, centralt och 
snygga killar. Det känns nästan som vårt schema är 
Kålles-anpassat. Nej... skriv inte det…  jag jobbar på 
mitt rykte. 
Vilken nation vill du till varje pris undvika? 
Det får nog bli Wermlands, det luktar ju svett och fis 
där. 

Tor Johansson, I-05

Vilken klubb är bäst i lund?
SVARTKLUBBEN så klart! Det är alltid grymt skön 
musik och skön blandning av folk. Avspänd stämn-
ing och inte malmö-dresscode. Gå dit och känn på 
dunket så förstår du vad jag menar. 
Vart går du helst inte? 
De får nog bli VG:s… bara massa skumma utbyt-
esstudenter och bambadisco.

Det är inte lätt att avgöra vilken nation som är pop-
ulärast i Lund bland I-arna, men Det verkar som om 
Svartklubben rockar bäst och mest.

Erik Bergström
David Hammarström


