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Om hundra år fyller vi 200. Hur världen ser ut då har vi ingen aning om.
Det vi vet, är att vårt mångåriga engagemang för jämställdhet fortsätter. 

In med fler män i börsbolagens styrelser
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Informationsutskottet pulsar vidare. Det är ingen lätt väg, 
och hindren är många. Fokus denna termin har legat på 
sektionens nya hemsida, som jag utgår ifrån att alla I-are 
har studerat in i detalj - om inte annat för bilderna! Tack 
till resten av hemsideligan för ett grymt jobb: Martin 
Lögdberg, Sebastian Nordin och Jonas Ytterfors. Frukta 
dock inte att för papperstidningens kvalitet: återigen le-
vererar info-utskottet, med hjälp av resten av sektionen, 
ett magasin fullt med spänning, romantik och action!

Genom sektionens gemensamma stretan börjar I-andan 
ta form. Förmodligen har det senaste året varit sektionens 
aktivaste hittills, och jag är övertygad om hösten kom-
mer att bli minst lika bra. Jag vill passa på att tacka av alla 
de styrelsemedlemmar som går av för ett utomordentligt 
jobb: Axel Granlund (Ordf), Daniel Lundin (Vordf), An-
dreas Ek (InUtI), Sofie Molse (SRI) och Staffan Jönsson 
(Kassör). 

Vi som sitter kvar välkomnar alla nya styrelsemedlemmar 
till en intensiv höst!

Själv är jag nyligen hemkommen, något utmattad, från 
sektionens första egna tandemcykling –  vilken succé! 
Kudos går ut till sexmästeriet för ett utomordentligt ar-
rangemang. Vi syns på cykeln nästa år!

Väl mött och lycka till på tentorna!

Nils Axiö
redaktör
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Vi har snart ett väldigt händelserikt och hektiskt år 
bakom oss och det börjar nu bli dags att summera 
ihop året. Jag är oerhört stolt över vad de aktiva pre-
sterat under året. INKA har utvecklats till ett verkli-
gen proffsigt koncept och är förmodligen den främ-
sta arbetsmarknadsdagen på LTH efter ARKAD. 
Nu i vår hölls även den första alumniträffen för I:are 
med förflutet i Lund, där vi kunde konstatera att våra 
alumner gjorde bra ifrån sig i näringslivet. 

Det har även varit jättekul att se att I-vent med Emilia i 
spetsen kommit igång så bra. Två mycket lyckade I-kväl-
lar, en klätterdag,  en alumniträff  och en I-konferens är 
inget dåligt facit under första terminen. 

För några helger sedan stod vi som värdar för den natio-
nella I-konferensen som äger rum två gånger per år. Det 
var fyra mycket givande dagar som ni kan läsa mer om i 
detta nummer. Vi har också fått vår egna sångbok som nu 
finns till försäljning. Det är vår sexmästare emeritus och 
överphös emeritus,  Niklas Hamberg, som sammanställt 
sångboken.  

Trots att det har varit mycket att göra så har det varit ett 
fantastiskt roligt år och det har varit en ära att få leda en 
så duktig styrelse. De har gjort mitt jobb väldigt enkelt 
och de borde få en stor eloge från er alla. Detta är snart 
allt historia och vi bör blicka framåt. Till sommaren kom-

mer ett nytt hungrigt styre tillträda, med många nya färska 
idéer och jag är övertygad om att det kommer bli ett än 
mer framgångsrikt år än detta. Jag önskar Jonas Heller och 
Co all lycka inför nästa år och ser med spänning frame-
mot nästa läsår, med bl.a. I-programmets 10-årsjubileum 
och en nationell casetävling på agendan.  

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma er på några duk-
tiga sektionsmedlemmar som utmärkt sig. Vårt Times-lag 
placerade sig på andra plats i tävlingen och var ända svens-
ka lag i finalen. I laget ingick Erik Bergström, Erik Bertils-
son, Daniel Johansson och Johan Pettersson, som samtli-
ga är I-05:or. Tre I:are fick även ta McKinsey Awards, där 
vår ordförande emeritus Josefine Carlsson I-04 tog hem 
förstapriset. Ted Albertsson I-02 tog hem andraplatsen 
medan Nishant Fafalia I-03 kom på tredje plats. I Female 
Accelearate Program blev Maria Landgren I-03 en av vin-
narna och tilldelades ett 18-månaders traineeprogram på 
något av företagen Tetra Pak, Astra Zeneca, Alfa Laval 
eller SonyEricsson. Ett stort grattis till dem!  

Tack för ett fantastiskt år! 

Axel Granlund

ORDFÖRANDE ORERAR

“Jag vill bli ingenjör när jag blivit stor...

...det är ett roligt arbete och lätt. Därför finns det så många ingenjörer idag och varje dag blir 
det bara fler. Ingenjörer behöver inte gå så mycket i skola. De måste lära sig programmer-
ingsspråk, så att de kan tala med datorer. Jag gissar att de måste kunna läsa också, så att de 
vet vad det är frågan om när det trasslar till sig. Ingenjörerna måste vara modiga så att de inte 
blir rädda när allt trasslar till sig mer än möjligt, eller när de måste tala främmande språk på 
utländska så att de vet vad de skall göra. Jag gillar också lönen som de får. De får mer pen-
gar än de hinner använda. Det beror på att alla vet att ingenjörerna har ett svårt arbete utom 
ingenjörerna som vet hur lätt det är. Det finns inte så mycket som jag inte tycker om, utom 
att kvinnorna tycker om ingenjörer och vill gifta sig så att man måste köra bort dem, så att de 
inte stör. Jag hoppas att jag inte blir allergisk mot kontorsdamm så att jag inte kan bli ingen-
jör. Jag blir sjuk av vår hund. Om jag blir allergisk mot kontorsdamm kan jag inte bli ingenjör 
utan måste arbeta.”

Axel 7 år, från Finland, filosoferar kring
sitt framtida yrkesval i en skoluppsats.
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SEKTIONEN
Då har vårens konferens gått av stapeln och med den kom 
även det fina vädret till lund för att stanna. Vad är då I-
konferensen och vad sysslar styrelsen med under detta 
evenemang. Är det som en typisk fackföreningskonferens 
med enbart krök och utan resultat? Eller finns det något 
syfte med konferensen?

I-konferensen inträffar två gånger per år, en gång under hösten 
och en gång under våren. På konferensen träffas styrelserna för 
de 5 stora I-programmen i Sverige (Luleå, Linköping, Lund, 
KTH och Chalmers) för att diskutera gemensamma frågor och 
utbyta erfarenheter. Var någonstans konferensen hålls roterar 
mellan skolorna, i höst är det dags för KTH i stockholm att 
hålla i evenemanget. På konferensen nu i Lund beslutades det 
att en nationell casetävling mellan de 5 lärosätena skall hållas 
våren 2009 i Lund, ett första steg mot att ha en gemensam front 
mot näringsliv och ett försök att stärka varumärket ”Civilin-
genjör i Industriell ekonomi”. Näringslivsgrupperna lade upp 
planer för hur vi skall marknadsföra oss internationellt och en 
resa för 5 studenter från varje lärosäte skall skickas till London 
för att få träffa företag under en helg. 

Möjligheterna för en gemensam alumniträff  med någon av 
de många civilingenjörer i Industriell ekonomi som sitter som 
börs VD:s som gästföreläsare diskuterades och en plan för 
detta togs fram. 

Jag är glad att säga att konferensen återigen verkligen har givit 
något. Förutom att konferera hade vi ett späckat schema där vi 
hade casekväll med Hilti, gästföreläsning av Torbjörn Eriksson 
som fick utmärkelsen årets Mercurius 2007 om hur man säljer 
och vikten utav att sälja och en hel del annat. Konferensen 
avslutades med en stor I-sittning på Östgöta nation, en mycket 
trevlig tillställning och en fantastisk fest (inte bara tack vare 
den polska vodkan Linköping gav mig). Slutligen vill jag och 
styrelsen tacka Henrik ”Bulten” Karlsson och Tanja Ling för 
det enorma arbete de lagt ner för att arrangera konferensen 
och även ett stort tack till I-vent med Emilia Wiking i spetsen 
som sett till att allt fungerade under helgen.  Tack!

I-konferensen i LUND Text: Daniel Lundin

Östgöta Sädes Brännvin
Historia: Originalreceptet uppfanns av Erik Rehnberg år 1864, och brännvinet såldes på 
1800-talet i hela landet under namnet Rehnbergs Sädes Brännvin. Brännvinet tillverkas av 
kornmalt som destilleras på whiskeypanna av koppar innan mognad sker på ekfat under 
ett antal år. Detta gör att Östgöta Sädes likhet med en vanlig blended whiskey är lät-
tförståelig.
Smak: Mjuk avrundad sädeskaraktär med inslag av honung och russin.
Servera till: Sill, Janssons frestelse, gravad lax, rökt eller grillat kött, god till sushi och an-
nan mat kryddad med soja.
Pris: 185 kr på Systembolaget för 500 ml.

Joel Odland
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SEKTIONEN
Mitt namn är Emilia Wiking. Jag är I-07:a och numera även 
ordförande för I-vent, I-sektionens aktivitetsutskott. I-vent 
består av tio glada tjejer och killar som har som mål att främja 
studenternas hälsa och allmänna välbefinnande genom såväl 
idrottsliga som sociala evenemang.
   Under våren har vi varit med och anordnat Alumniträffen, 
I-konferensen, varit ansvariga för Aktivahelgen tillsammans 
med Sexmästeriet, fixat I-kvällar m.m. Vi har även hunnit med 
att titta lite på hösten som bl.a. kommer att innehålla en sport-
dag under nollnigen, fler I-kvällar och intressanta föreläsnin-
gar. Håll utkik på hemsidan (isek.se) och mailen för mer infor-
mation. Vi ses i höst!

Om du vill veta mer eller har förslag på kommande 
aktiviteter, kontakta oss!
Mejl: i-vent@isek.se   Telefon: 0739- 31 36 99

Sektionens nytillskott Text: Emilia Wiking

Aalborg Jubilæums Akvavit
Historia: Introducerades i Danmark 1946 (vid 100-årsjubileet av Aalborg Taffel) men är 
idag en storsäljare i hela norden. Har även med framgång introducerats i Tyskland, Ital-
ien, Holland, Frankrike och USA under de senaste årtiondena.
Smak: Mjuk och balanserad smak av dill och koriander som avrundas med en svag ton av 
citrus och stjärnanis. Kryddig doft med ton av lakrits.
Servera till: Skaldjur, smörrebröd med räkor, sill
Pris: 239 kr på Systembolaget, 16 € på Border Shop Puttgarden (700 ml)

Joel Odland

Ett helt vanligt tisdagslunchmöte för styrelsen...
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TENTABAROMETER

Gammel Dansk
Historia: Härstammar från år 1964 då direktören för Danska Spritfabriken och hans 
medarbetare äntligen hade hittat det perfekta receptet för en naturlig bitter. Består av 
29 olika kryddor, bär och rötter som bland annat får ligga i blöt i 38-procentig sprit i tre 
månader. Var femte flaska sprit som säljs i Danmark är en flaska Gammel Dansk, vilket 
innebär 4 miljoner liter om året till 6 miljoner invånare.
Smak: Bitter och fyllig smak av rönnbär, lakrits och örter. Lång, torr och komplex efters-
mak.
Servera till: Enligt danskarna både till allt tänkbart och även när som helst på dygnet. För 
vanliga dödliga, är Gammel Dansk kanske bäst på en Afterski då man tröttnat på Jäger-
meister. Passar bra till öl.
Pris: 242 kr på Systembolaget, 11 € på Border Shop Puttgarden (700 ml)

Flerdimensionell analys System och transformer

Finansiell ekonomi

Industriell ekonomi ak Reglerteknik

Grafik: Jesper Pålsson

   Joel Odland
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Lördagen den 12:e april hölls 
den första Alumniträffen för I-are från Lund. Vår Alum-
niansvarige, Daniel Lundin, hade bjudit in samtliga utex-
aminerade I-are för en halvdag med mingel, föreläsnin-
gar och middag. Tanken var att alla skulle få chansen att 
återse gamla kursare men även knyta nya kontakter och 
bibehålla kontakten med LTH. 
   Efter lunch höll nuvarande ordförande Axel Granlund en 
presentation av sektionen så som den ser ut idag. Det konstat-
erades att mycket har hänt sedan sektionen bildades 2002 och 
utvecklingen ser inte ut att stanna upp, nya saker händer hela 
tiden.
   Gästföreläsare för kvällen var Per Ädelroth, gammal I-are 
från Chalmers, som idag är Vice President of  Operations på 
Axis Communications AB i Lund där han haft ett antal olika 
chefsbefattningar sedan 1994. Per berättade om sin karriär 
från att han tagit examen tills han hamnade i sin nuvarande 
roll. Han reflekterade över de val han gjort i livet och hur han 
lyckats hamna där han är idag. Han gav även handfasta karriär-
tips för hur han ansåg att man borde tänka när man väljer väg; 
”Det är inte viktigt att veta exakt vad man vill karriärmässigt. Men det 
är viktigt att vara öppen för möjligheten att bredda sin kompetens.”

Dagen avslutades med trerätters middag där det pratades my-
cket gamla minnen och studenterna som närvarade fick många 
goda tips och råd inför framtiden.

SEKTIONEN
Alumniträff Text och foto: Emilia Wiking 

Vi värdesätter även högt EQ

www.perstorp.com

Eftersom vår verksamhet präglas av kunskap och smarta lösningar 
behövs medarbetare som använder både höger och vänster 
hjärnhalva. Det är också nödvändigt att de är utrustade med en 
rejäl portion emotionell och social intelligens. Dels för att mycket 
av jobbet bygger på samarbete, men också för att ha en förståelse 
för den nytta vårt arbete gör för miljoner människor över hela 
världen.
 Våra kemiprodukter bidrar nämligen till att göra mycket annat 
både bättre och säkrare: repfri plast i Mp3-spelare, säkerhetsglas 

till bilrutor, färskare bröd, godare mjölk och förpackningar som 
gör att maten håller bättre, för att nämna något.
 Karin uppskattar det ansvar Perstorp har för människa och 
miljö. Miljöfrågorna var också en av anledningarna till att hon 
började läsa kemi. Nu går också utvecklingen allt mer i en riktning 
mot gröna lösningar. Det är något Karins hjärta verkligen klappar 
extra hårt för.
 Känner även du för att bidra till en bättre värld är du 
välkommen att höra av dig.

Karin Bengtsson, processingenjör (kemiteknik LTH 2006)
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INKA
En företagsvärds bekännelser Text: Lena Rosenberg

Foto: Joacim Larsen

För alla vanliga dödliga började vår kära arbetsmarknads-
dag 10.00 tisdagen den 8 april i Maskinhusets foajé. För 
mig började den kvällen innan, och för projektledarna 
Rebecka och Staffan antagligen långt, långt tidigare. 

En kvälls mattläggning, växtförflyttning (försök komma på ett 
gemensamt gömställe för 30 växter á 1.7 meter om ni kan), 
kabeldragning, allmänt kringflackande och småförberedelser 
ledde till den enorma transformation av vår tegelklädda en-
tré som ni kunde åskåda morgonen efter. Som ni antagligen 
blev varse om ni var en av dem som förgyllde vår tisdag in-
nehöll denna dag hemskt mycket mer än så. Utan företag, in-
gen INKA-dag. Detta år slog vi rekord (är någon egentligen 
förvånad?) med 13 besökande företag som alla ville få sin del 
av kakan för att finna intresserade studenter till sina internships 
och traineeprogram. Några exempel bland många av dessa höj-
dare var Ernst&Young, Procter&Gamble, Nordea och Bear-
ing Point. Utöver att vi fick njuta av deras blotta närvaro lät 
några av företagen oss även ta del av kontaktsamtal för hugade 
spekulanter, vilket var mycket uppskattat.

Nåja, för att återgå till den kronologiska beskrivningen av tisd-
agen: Vid frukosten möttes alla pigga och glada företagsvärdar 
upp, och intog baguette med juice för att ladda inför företagens 
ankomst. En efter en droppade de in, och satte upp sina mon-
trar, sina lockbeten (golfpeggar, chips, stiftpennor you name 
it), och alla sura miner förbyttes till glada leenden. Det bjöds 
på diverse tilltugg och dagen gick, M-foajén fylldes med stu-
denter med jämna mellanrum, vilket innebär pauserna mellan 
föreläsningar och lunchrasten, och företagens godisskålar töm-
des och fylldes på. Allt var med andra ord i sin ordning. Vi som 
var företagsvärdar rände runt och försökte efter bästa förmåga 
se till att företagen var nöjda och glada, och passade på att 
prata med diverse andra företag medan vi ändå var i farten. 
När dagen var slut verkade de flesta belåtna över timmarnas 
resultat, vilket innebar allt mellan tio pennor, tio visitkort och 
tio minuters givande samtal med en av drömföretagets logistik-
anställda. Vi började packa ihop montrar, buda iväg paket, riva 
mattor, äta upp de sista kakorna och allt annat som görs bakom 
kulisserna för att återställa rummet till sin normala status. Allt 
som allt, en mycket lyckad arbetsmarknadsdag!

  

Skåne Akvavit
Historia: Lanserades 1931 och har sedan dess varit en av de populäraste kryddade brän-
nvinerna i Sverige. Flaskan pryds med en klassisk pilallé som ger en vink om snapsens 
ursprung. Lanserades som ett svar på en ökad efterfrågan efter mer milt kryddade brän-
nvinssorter.
Smak: Mild kryddighet med smak av kummin samt inslag av anis och fänkål. Kan beskri-
vas som en mildare variant av O.P Anderson.
Servera till: Krämiga sillsorter (senapsill, vitlökssill), passar till flertalet mindre karak-
tärsstarka rätter på det svenska smörgåsbordet.
Pris: 232 kr på Systembolaget, 10 € på Border Shop Puttgarden (700 ml)

Joel Odland
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SEKTIONEN

Driftig, ambitiös och engagerad skulle jag gärna kalla mig själv, men jag låter bli. Iallafall 
idag. Dels låter det pretentiöst, dels är det helt och hållet oberättigat en dag som denna. Jag 
har legat i fyra timmar i sträck och kollat på ‘How I Meet Your Mother’. Väldigt o-okej. 
Iochförsig var det valborg senast igår, så det är lite mer okej. Att jag har för mycket tid är 
ju uppenbart. Att jag borde klippa mig och skaffa ett jobb är också ganska uppenbart. 

Med dessa två faktum i bagaget känner jag rent spontant att det här med Vice-ord-
förandeskap är helt klockrent: Det kommer ta mer än väl hand om min överblivna How-
IMeetYourMother-tid. Jag får den där möjligheten att bevisa att jag är det där jag gärna 
kallar mig själv. Och roligt, det lär bli galet roligt! 

Men vem är jag? Jakob Johansson, norrläning, I-06, tycker om: skogspromenader, I, 
halvbrända köttbullar tänker bl a...: I-rum, ALUMNI, rädda isbjörnen, göra ett riktigt bra 
jobb.
 

Hej! Det är jag som är Frida Gerhardsson och ny ordförande i Internationella Utskottet. 
Jag är född och uppvuxen i Lund. Efter studenten 2005 var jag fast besluten vid att läsa 
vidare på Chalmers, men ett sabbatsår senare tog jag mitt förnuft till fånga och återvände 
hem från Barcelona för att börja plugga i Lund, som ju trots allt är Sveriges skönaste stu-
dentstad. Här sjunger jag på min fritid i damkören Bella Voce, Lunds studentsångerskor, 
och spenderar en hel del tid på Göteborgs Nation.Hösten 2006 började jag läsa I och 
gick med i Internationella Utskottet. Samma termin åkte jag tillsammans med två äldre 
studenter till Ankara i Turkiet för att representera Lund på en konferens med I-are från 
hela Europa (Council Meeting). Sedan dess har utskottet bland annat anordnat seminar-
ieveckor med deltagare från hela Europa, tagit emot en grupp studenter från Hamburg, 
anordnat casetävlingen TIMES och skickat representanter till fler Council Meetings. Till 
hösten har utskottet en massa roliga saker planerade, håll ögonen öppna efter mer infor-
mation! Det var allt om mig, om ni har några frågor berättar jag gärna mer över en 
drink i baren på Kålles. Ses där!

Hej! 
Maria Björholt heter jag, är 22 år och kommer från den goa sta’n Göteborg! Det senare 
kan låta lite väl klyschigt, men samtidigt så känns det lite som det är så göteborgare är 
(eller i alla fall försöker vara!): sköna, lätt avslappnande människor på gränsen till alltför 
klämkäcka, men ändå på det stora hela..goa! Hur väl jag stämmer in på den beskrivningen 
vågar jag inte spekulera i, men från staden Gbg -det är jag! Envis har jag varit sedan jag 
var liten, intensiv likaså. Det senare har jag hittat ett ultimat sätt att ta hand om –nämligen 
genom att dansa! Ingen professionell karriär på något sätt utan enbart som ett sätt att leva 
ut en stor passion, låt oss kalla det hobby…dans! 

Jag ser mycket fram emot det år jag har framför mig och jag ska göra mitt allra bästa för 
att låta ERA röster bli hörda! Vi ses!  

Alla som deltog på sektionsmötet fick bevittna en valvaka värdig ett korrumperat afrikanskt land. Sex 
poster i styrelsen skulle tillsättas och trots att dramatiken var olidlig in i det sista lyckades sektionen ännu 
en gång att välja rätt! Det är en stor ära att låta era nya styrelsemedlemmar få presentera sig.

Nya hjältar
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SEKTIONEN

Hej!
Emilia Wiking här, ordförande i I-vent och ny i styrelsen från och med i höst. 
Vi i I-vent kommer att planera skidresan, ta hit roliga föreläsare och så blir det 
I-kvällar förstås, en riktigt bra höst med andra ord! 
Själv är jag I-07a från Varberg, har alltså gått ett helt år här i Lund och förhop-
pningsvis skrapat ihop tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna leda I-vent 
mot nya framgångar nästa år.

Ha en riktigt skön sommar så ses vi till hösten!

Hej I:are!
Jag heter Rebecka Casselbrant och det är jag som ska bli er nya kassör i höst! Jag 
flyttade till Lund våren 2006 från Stockholm för att plugga ekonomi och bytte 
sedan till Industriell ekonomi höstterminen 2006. 
Under min tid som aktiv i sektionen har jag hunnit med att anordna INKA, 
arbetsmarknadsdagen för I, under två år, nu senast som projektledare tillsam-
mans med Staffan Jönsson, som jag nu efterträder på kassörsposten. 
Jag ser framemot att få sköta vår ekonomi under kommande läsår och att få 
representera oss I:are utåt!

Mvh,
Rebecka Casselbrant

 
 
 

Det var en gång en pojke som föddes i nordöstra Skånes mörka skogar, för att sedan 
växa upp i Malmös ljusa kustklimat. Efter att ha växt upp färdigt packade han sin 
väska och skidor för ett par år som skidlärare i Österrike och en sejour som turist i 
Oceanien (där skidorna byttes mot en surfingbräda.) Väl hemma valde han, i brist på 
bättre sysselsättning men med en brinnande iver för att börja sysselsätta huvudet igen, 
att flytta till Lund och sälla sig till det ädla ledet av I:are. Detta har han många gånger 
ångrat, men ännu fler tackat sin lyckliga stjärna för. Vidare har han haft förmånen att 
först bli vald till ordförande för informationsutskottet, där han fick upp ögonen för 
styrelsearbetet och svårigheterna i att redigera I-type, och sedermera förtroendet att 
leda sektionsarbetet som ordförande. I detta ämbete lovar han att fortsätta det lysande 
arbete som tidigare ordförande levererat, men också att utveckla organisationen ytter-
ligare för att ännu fler skall få möjligheten att ta del av gemenskapen inom I-sektion-
en. Detta bland annat genom att erbjuda fler mötesplatser, fler poster och förbättrad 
kommunikation. Väl mött till hösten! 
Sammandrag ur ”Jonas Heller – en kort historik” av Jonas Josefsson
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NÖJE

Kulturen
Adress: Tegnérsplatsen (intill Lundagård)
Öppettider: 15-30 september alla dagar kl 11-17, 1 
oktober-14 april öppet tis-sön kl 12-16
Web: www.kulturen.com

Du har säkert besökt både AF-borgen och ÖG’s 
vid minst ett tillfälle, men nästa gång du är ute och 
flanerar kan ett besök på området som ligger däre-
mellan ge ett nytt perspektiv på Lund. Kulturen 
är både ett mini-Skansen och en plats för spän-
nande utställningar. När solen ler mot Lund och 
du tröttnat på grilloset i Stadsparken och ankor-
na i Botan är Kulturens vackra utomhusmiljö 
ett bra alternativ. Du når den genom en gång-
tunnel på baksidan av huvudbyggnaden och här

finns gamla herrgårdar, kyrkor och statarhus, 
allting nedmonterat och hitflyttat under ledning 
av herr Karlin vid förra sekelskiftet. Alla hus är 
öppna, så om du är nyfiken på hur en Smålän-
dsk torparstuga tapetserad med tidningar ter sig 
är det bara att gå in, eller snarare krypa eftersom 
dörrhöjden är ca 1.20. Är du sedan sugen på att 
se närmare på kinesiska drakar, gamla döingar 
från Lund eller modern form ska du bege dig in i 
huvudbyggnaden på vars framsida det även finns 
en trevlig restaurang, som har kvällsöppet. Unna 
dig en heldagsupplevelse på Kulturen!

Kultur i Lund
Text och andlig odling: Jonas Heller

Efter en tid i Lund är det lätt att man slutar lyfta blicken och bara ser de invanda platserna, om de så är M-huset eller Botan. Man 
kan fler decimaler på pi än moderna konstnärer och funderar bara kring historia i ekonomiska termer. Räddning finns dock för 
alla er som vågar erkänna ert intresse för dåtid och the fine arts men har tröttnat på att dränka det dåliga samvetet med rödvin 
under förevändning av att ni genomför en kulturell vinprovning. Lund är en stad som är fantastiskt rik på historiska och kul-
turella institutioner vilka dessutom är gratis för oss studenter och bara väntar på att bli besökta. Den här guiden är en bra start, 
men det finns mycket mer att se, svälj stoltheten och besök turistbyrån på Kyrkogatan. För du vill inte sluta som en god vän till 
mig som stolt förkunnade att han varit på Kulturen, varpå flickvännen fyllde i med ”Ja, på deras servering och du trodde det var 
Tegnérs…”

Missa inte: Om du är en av dem som alltid inleder konversationer med främmande killar med ”Jaha, var 
gjorde du lumpen då”? eller om du redan tröttnat på Wii-kontrollens plastighet får du inte missa utställnin-
gen om vapen, där du inte bara kan se på skjutjärn i montrar utan även träna prickskytte på en elektronisk 
skjutbana. Man förstår skidskytte-åkarnas frustration när de bommar.

Foto: Jonas Heller och Bengt Almgren (Historiska)
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Skissernas museum
Adress: Finngatan 2 (bredvid SOL)
Öppettider: Tisdag-söndag 12-17, onsdagar 12-21
Web: www.skissernasmuseum.se

Studiebidraget räcker inte långt om man vill resa runt i Sverige 
och världen för att se berömda konstverk. Därför är det be-
händigt att man i en stilren och luftig byggnad intill UB samlat 
skisser, ritningar och modeller till konstverk av internationella 
storheter som Chagall, Miro och Matisse, men också av nor-
diska konstnärer som Grünewald m.fl. Gigantiska statyer sam-
sas med skisser till kyrk- och synagogsfönster, målningar med 
installationer och politisk konst med offentlig utsmyckning. 
Man har även tillfälliga utställningar där både färdiga verk och 
utkast ställs ut, för tillfället av Vassil Simittchiev som jobbar 
med allt från fotografier och videoinstallationer till gigantiska 
performances. Han har exempelvis anordnat en sångbro mel-
lan Köpenhamn och Malmö, innan Öresundsbron byggdes, 

där länderna istället förenades av två gigantiska körer om 800 
pers som sjöng tillsammans över vattnet. Till andra verk hör 
den transplanterade gräsmattan som skulle flyttas från Vita 
Huset till Röda Torget i Moskva och fem kaniner som ser på 
när Man Ray och Duchamp lirar schack. En bil som attackerats 
med hackor i en maffiauppgörelse i Bulgarien får symbolisera 
relationen mellan människa och maskin, men också deras in-
neboende krafter. Oavsett vilken sorts konst man gillar, dada-
ism eller popkonst, finns det en skiss på Skissernas museum att 
uppskatta och filosofera över. 

NÖJE

Drottens kyrkoruin
Adress: Kattesund (gågatan bredvid Åhléns)
Öppettider: Måndag-torsdag 9-18, fredag-lördag 
10-18. Kan dock vara öppet längre, det beror på 
restaurangens öppettider.
Web: http://www.kulturen.com/03_om_
kulturen/06_kulturens_annex/kulturens_an-
nex.asp, klicka på Drottens kyrkoruin

Detta är på samma sätt som en bra restau-
rang en pärla man inte hittar om man inte 
känner till den. Drottens kyrkoruin ligger 
i källaren till restaurang Gattostretto (vars 
pärlstatus jag ej kan uttala mig om) i Lunds 
gamla religiösa köpcentrum som idag er-
satts av Åhléns. Här låg mellan 900-talet och 
reformationen 1536 (då alla kyrkor i Lund 
utom tre revs) fyra stycken kyrkor varav 
Drotten var den största och i sten. Det är 
tack vare en av dessa kyrkor som man kun-
nat fastställa Lunds ålder och det sägs även 
att vikingakungen Sven Tveskägg, som 

regerade över Danmark, Norge och Eng-
land, är begraven här. Dessa fornstora da-
gar är ett minne blott när den imponerande 
50 meter långa stenhögen ligger bort-
glömd i ett källarmuseum. Man upplever 
inte direkt den sakrala känslan som kan in-
finna sig när man stiger in i Peterskyrkan, 
men det är å andra sidan imponerande att 
man lyckats bevara resterna av en kyrka 
som är 600 år äldre än den i Vatikanen. Hit 
går man för en stunds kontemplation över 
tidens snabba vingslag som blir extra ty-
dliga av tidslinjen som löper längs ena väg-
gen. Kyrkoruinen breder ut sig i valvet och 
är mycket större än man kunnat förvänta 
sig. Bilder visar utgrävningarna och man 
har hittat en del välbevarade skulpturer och 
gravar. Så nästa gång du är sugen på kaffe 
en regnig dag, varför inte trava ner till Gat-
tosetto och ta koppen med på en tusenårig 
resa ner i Lunds historia, kanske kommer 
du till insikt i någon stor fråga…

Missa inte: Fullskalemodellen 
av ”Kvinna vid havet”, för alla 
Göteborgare som längtar hem till 
Masthugget och Sjöfartsmuseet. 
Här står hon inne på Skissernas 
museum och blickar i riktning 
mot centralstationen och nästa tåg 
norrut.

Missa inte: Märkena i marken utanför som visar den ena stavkyrkan, samt “Föreningen gamla Lund” 
som ligger vägg i vägg med restaurangen. Här kan du köpa diverse böcker och vackra planscher, men även 
kanske få veta lite mer om ditt eget hus och vad som hände i kvarteren för femhundra år sedan (gäller ej om 
du bor i ett studentghetto).
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Tegnérmuseet
Adress: Stora Gråbrödersgatan 11 (intill Lindex på Klostergatan)
Öppettider: Se hemsidan
Web: www.kulturen.com ->  
Om kulturen -> Kulturens annex -> Tegnérmuséet

De flesta i Lund, studenter såväl som knegare, har någon 
gång svängt de lurviga på T-bar eller dinerat på Tegnérs mat-
salar. Men vem var han egentligen, denna ”Tenga” som även 
besjungs i ”När jag kissar överallt” (”På gator som trampats av 
Ask och von Platen…”)? Jo, en skald och kulturpersonlighet 

i den nationalromantiska andan som dessutom var professor i 
grekiska vid Lunds universitet. Hans hus finns fortfarande kvar 
på Gråbrödersgatan och utgör idag Tegnérmuseet. Denna in-
stitution har antagligen de mest obskyra öppettiderna i världen, 
nämligen tre timmar fem gånger per år. Det är alltså en exk-
lusiv skara som lyckas pricka rätt och bli insläppta. Här möts 
man av en påläst ung man som gärna berättar anekdoter om 
Tegnér och 1800-talets Lund, bland annat om när den gode 
professorn av ren illvilja hällde vatten på trottoaren utanför 
sitt fönster en kall vinter, för att sedan godmodigt stå och se 
på när alla från borgmästare till husfru halkade omkull. Detta 
beskrev han sedan i en av sina bitska dikter, för sådan var han 
Tegnér, bitsk och lite full i fan. Guiden är den som gör museet 
värt ett besök, i övrigt är det vad man kan förvänta sig av ett 
antikt hem: Dålig standard i köket och obekväma stolar (som 
Delphis gamla korridorer med andra ord). 

Historiska museet 
Adress: Kraftstorg 1 (i Lundagård, bakom Domkyrkan)
Öppettider: Tisdag-fredag kl 11-16, söndagar 12-16
Web: www.luhm.lu.se

Ledsen alla ni med ursprung i Mälardalen, men det var 
inte i Birka som de första stadsmänniskorna i dagens 
Sverige levde. The place to be mellan 200 f.kr. och 900-
talet var Uppåkra, Lunds hedniska föregångare som låg 
strax sydväst om dagens stad. På Historiska museet finns 
utställningen Barbaricum där man kan filosofera över hu-
ruvida skelettet av en kvinna i själva verket är ens anmod-
er 25 generationer tillbaka eller varför någon frivilligt sli-
par skåror i sina framtänder för att skrämma sina fiender 
– man kan bara föreställa sig ilningarna när han åt glass. 
Dock är det den enda kroppsutsmyckningen som bevaras 
efter döden och kan kanske komma att konkurrera med 
de ack så flyktiga tatueringarna. Utgrävningarna har bara 
börjat och man lovar därför, likt många klädaffärer, att 
packa upp nya föremål löpande. En anledning att komma 
ofta alltså. 
   På andra våningen anordnar man freakshow à 1700-
tal, med utställningen ”Killian Stobaeus kuriosa kabi-
nett”. Den här mannen var för övrigt den enda rektor för 
universitetet som härstammat från Vinslöv, kuriosa bara 
det. 

Här kan man i varje fall beskåda följande ting:
- En bit av Keopspyramiden
- Stridsklubbor med hajtänder för extra effekt
- En afrikansk regnkappa av palmblad
- Kapten Cooks pilbåge
- Karl den XII:s dödsmask
- En kondom från 1800-talet (oanvänd?)
- Opiumpipor (oanvända?)
- En liten fallossymbol med vingar
- Nils Dackes käpp, med vilken han tänkte slå  
 Gustav Vasa i huvudet
- En livs levande mumie
… med mera. Det är spännande att gå runt i den lätt 
röriga utställningen och man hittar små saker att förtjusas 
och förfasas över överallt.

NÖJE

Missa inte: Tegnérs hemorrojdkudde som finns bevarad tillsammans med en au-
tentisk stol i arbetskammaren. Skalden led alltså av hemorrojder och hade denna 
ringformade kudde för att undvika tryck mot sin bakre kroppsöppning. Högst 
fascinerande, och möjligtvis en anledning till att han var lite butter.

Missa inte: Heliga Birgittas nyckelben, antagligen 
det närmsta man kommer ett helgon efter att ha 
varit student i den här staden.
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Ett trettiotal personer var vi som hade samlats vid 
maskinhuset 11.45 denna strålande lördag. Vissa 
mer slitna än andra efter den gångna veckan, med 
kvalborg, valborg och första maj, dock såg jag flera 
ögon lysa upp när de såg vad sexet hade ”packat” åt 
oss. Efter en 45 min bussresa nådde vi vårt slutmål 
vilket bäst beskrivs som två lador ”in the middle of  
nowhere”. 

Vi rivstartade med korvgrillning, och som det blivande 
phös han är tog Johannes direkt tag i taktpinnen och fix-
ade elden. Till skribentens och resterande resesällskapets 
stora glädje började allas vår ordförande Axel genast dela 
ut ölen. Så där satt vi i den strålande solen med en korv i 
ena handen och en öl i andra och helgen hade minst sagt 
börjat bra.
Efter en stunds njutande vart vi uppryckta för lite lekar. 
Pernilla och Madeleine drillade oss på Marinkårsmanér 
genom både fysiska (läs: gång med hopknutna fötter) och 
psykiska (läs: tårtbakning) övningar. Mitt eget lag tog hem 
en hedrande andraplats vilket betydde att vi ansvarade för 
frukosten morgonen efter, rätt skönt att slippa städa toal-
etterna…
Det fysiska slitet var dock inte över då en fotbollsmatch 
stundade, förvisso inte obligatorisk men inte ville man 
vika ner sig när både ordföranden och hans vice slet 
på som djur. Det var Skåne mot övriga Sverige och det 
kändes skönt för oss skåningar att få avgå med segern . 
Vem som satte avgörande målet behöver jag väl knappast 
nämna?

Efter en välbehövlig dusch och lite mer njutning av den 
där goda drycken i solen var det dags för mat. Laget som 
sprang sämst och lagade fulast tårta, vilken förövrigt 

kunde liknas vid ground zero, fick laga maten. Detta kla-
rade de dock med bravur. 
Mycket sång, vin och några tal senare började alla komma 
i ordentligt bra form. Blivande ordföranden Jonas höll i 
ett musik-quiz vilket var mycket uppskattat, i alla fall av 
de som använde track-id. Fusk! Men är man tillräckligt 
duktig på att fuska så man inte upptäcks ska man heller 
inte straffas.

Vi den här tiden började undertecknad bli lite dimmig 
av den goda dryck som vi inmundigat i ca 6 timmar så 
beskrivningen av den resterande kvällen behöver nödvän-
digtvis inte vara helt korrekt. Men om jag inte missmin-
ner mig så skulle en viss INUTI-ordförande lindas in i 
gladpack vilket höll på att få dödlig utgång. Även vissa 
studiebesök genomfördes då en 50-årsfest fick besök, 
Jesper och Christoffer bråkar fortfarande om vem som 
fick blicken av 52-åriga Magda, och det ryktas även om 
att grannens studsmatta utnyttjades kl 3 på natten. Några 
tappra (överförfriskade!?) deltagare röjde på och gav sig 
inte för än 5 på morgonen. Men vid den tiden sussade 
jag för länge sedan och jag tror inte jag var den enda som 
somnade med ett leende på läpparna efter en hektisk men 
väldigt rolig dag.
 Dagen efter var det ett gäng trötta men lyckliga aktiva 
som njöt av en god frukost i solskenet och innan bussen 
hämtades upp han vi även med att bygga en midsom-
marstång, vad vi nu skulle med den till. 
Jag tror alla deltagare kan skriva under på att den första 
aktivahelgen i I-sektionens historia blev en stor succé och 
om jag får gissa blir det nog en tradition! Man kanske ska 
engagera sig ett år till…  

SEKTIONEN
Aktivahelg Text och förolämpningar: Johan Eriksson
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FOTO
Mest...

...ninja

...trött

...åker
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FOTO

...tysk DJ
...törstig

...nerspilld
...reseledare
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Förväntansfulla och festsugna rullade I-sektionens 
buss in på Götaplatsen för att möta upp de andra eki-
pagen och börja den långa färden tillbaka till Lund. I 
väntan på K-sektionens trasiga buss och Lunds Na-
tions högtalare var det vi som kickade igång festen 
och laddade för start.  

Nyfikna göteborgare fick tyvärr bara höra något de 
förhoppningsvis redan visste; att alla faktiskt heter Glenn 
i Göteborg. Som de I-are vi är kom tävlingsinstinkten 
fram så fort vi satte oss på vår guldiga racerhoj, alla om-
körningar räknades! Och fort gick det, trots en magsjuk 
cyklist och ”trasiga” lampor.

På bussen var det fullt ös som gällde och även om under-
tecknad vilade ögonen (trodde ingen skulle märka det om 
jag hade solglasögonen på) någon timme på morgonkvis-
ten var det alltid folk som höll igång och vispade i takt 
till Your love. Hallands hade kanske egen DJ men över 
musiken och trummorna kunde man urskilja en liten ut-
brytargrupp som skrek sig hesa för att heja på I-arna ända 
fram till Lundagård. Jag säger bara: Ooh aah I:s björn jag 
säger Ooh aah I:s björn!!, ni vet vad jag snackar om. 
Det obligatoriska badet i fontänen var en perfekt avslut-
ning på en sjukt rolig resa. Stort tack till hela sexmästeriet, 
nästa år tar vi hem partypriset också!

TANDEM
Nu börjar festen Text och cykling: Emilia Wiking

O.P. Anderson
Historia: Sveriges nationalsnaps, tillverkad efter samma recept i över 100 år. ”O.P.” står 
för Olof  Peter, som var en spritfabrikör på 1800-talet. Olof  Peters son tog över affärerna 
efter faderns bortgång och introducerade år 1891 ”O.P. Anderson” som en hyllning till 
sin far. Denna snaps är flerfaldigt belönad även internationellt, senast med en guldmedalj 
samt ”Best in Class” vid International Wine and Spirit Competition 2006 i London.
Smak: Dominerande smak av kummin, som kombineras med inslag av anis och fänkol.
Servera till: Sill, skaldjur, revbensspjäll, rökt lax, löjrom och lagrad ost.
Pris: 252 kr på Systembolaget, 12 € på Border Shop Puttgarden (700 ml)

Joel Odland



I:S BJÖRNText och hemlighetsmakeri: I:s Björn

21

Ordet på gatan är  
att I:s Björns strippar 

snart syns på hemsidan!
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Hej Tarek, hur står det till?
Det är kanonbra! Kul att få vara med och dela med mig av mina  
erfarenheter. 

Kan du berätta lite hur det kom sig att du började arbeta på  
Ernst & Young?
Mitt val att söka jobb inom affärsområdet Advisory Services (management 
consulting och riskrådgivning) på Ernst & Young var inte speciellt svårt. 
Jag ville jobba som managementkonsult eftersom den typen av arbetsupp-
gifter lockade mig. Jag ville jobba på ett stort internationellt företag med 
goda utvecklingsmöjligheter både lokalt och internationellt. Jag ville jobba 
på en arbetsplats med motiverade, kompetenta och trevliga kollegor. I takt 
med att jag gick vidare i rekryteringsprocessen fick jag bekräftat att Ernst 
& Young levde upp till mina önskemål och därmed blev beslutet att tacka ja 
till erbjudandet självklart. 

Det verkar som att du är ute och reser en hel del? Vad gör du på 
dina resor? 
Ja, det stämmer bra. Jag jobbar för tillfället inom ett projekt med bas i  
Chicago. Många av de inblandade i projektet jobbar i London så det har blivit 
en hel del pendlande mellan Chicago och London. Stora delar av resandet 
går ut på att träffa beslutsfattare för att få input i det arbete vi utför.  

Projektet påbörjades i november 2007 och avslutas i början av mars 2008, 
 lagom till våren. Det är otroligt stimulerande och lärorikt att få jobba med 
kollegor i olika delar av världen. Jag rekommenderar det varmt. 

Vad uppskattar du mest i ditt jobb? 
Det är en kombination av många delar. Jag älskar att lösa olika typer av af-
färsrelaterade problem och uppskattar att jobba med motiverade personer. 
Att projekten många gånger är internationella med stora globala kunder 
gör det hela ännu roligare.

Blir man tilldelad företag att arbeta med från första dagen eller  
sker det gradvis? 
Målet är att man under sin första vecka ska ut på ett kundprojekt. Ibland 
sker det från första dagen, ibland tar det längre tid.

Hur skulle du beskriva utvecklingsmöjligheterna inom Ernst & Young? 
Utvecklingsmöjligheterna är många. Redan från start får varje anställd 
lägga upp en plan för sin egen utveckling beroende på vad som lockar. 

Tarek El-Ghazaly  

Advisory Services, 

Ernst & Young 

Vi har en introduktionskurs som alla genomgår och under året anordnas 
det kontinuerligt kurser inom olika områden som man kan anmäla sig 
till. Detta uppmuntras ständigt av våra mer erfarna medarbetare. Sedan 
utvecklas man även genom att prova på olika typer av lokala och interna-
tionella projekt och genom att jobba med olika typer av medarbetare och 
kunder. 

Jobbar Ernst & Young mycket med personalvård? Beskriv hur? 
Ernst & Young sponsrar personalens friskvård och gemensamma aktivite-
ter. Detta är en del av företagets strategi att sätta medarbetarna främst 
som även omfattar omfattande utbildning och många karriärmöjligheter. 

Hur många semesterdagar brukar ni ha på Ernst & Young? Finns det 
några andra förmåner med att jobba hos Ernst & Young som du tycker 
att studenter borde veta om? 
Antalet semesterdagar och personalförmåner skiftar mellan olika affärs-
områden och kontor. På mitt kontor finns det många föreningar man kan 
gå med i. 

Om du skulle söka till Ernst & Young idag, vad skulle du då tänka på  
att få med i ditt personliga brev och i ditt CV?
Första delen ska enligt mig betona varför jag vill jobba för Ernst & Young. 
Andra delen ska lägga fokus på varför Ernst & Young ska anställa mig. 
Mitt personliga brev är lite mindre än en sida. En fjärdedel fångar varför 
jag söker tjänsten på Ernst & Young. En fjärdedel förklarar kort min bak-
grund. Resterande del fokuserar på studier och andra relevanta erfaren-
heter. Mitt CV är konstruerat så att man snabbt får en överskådlig bild av 
mina erfarenheter. Kort och koncist. 

En sista fråga. Om du fick ge ETT råd till studenter som snart ska ut  
i karriären, bara ETT, vilket skulle det vara? 
Förbered er väl innan ni går på anställningsintervjuerna. Jag har varit med 
på alldeles för många intervjuer där personen i fråga inte har övat på sin 
case-lösning. 

Global karriär med eget ansvar

Vad är nästa steg i din framtid? 
www.ey.com/se/student
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Hej Tarek, hur står det till?
Det är kanonbra! Kul att få vara med och dela med mig av mina  
erfarenheter. 

Kan du berätta lite hur det kom sig att du började arbeta på  
Ernst & Young?
Mitt val att söka jobb inom affärsområdet Advisory Services (management 
consulting och riskrådgivning) på Ernst & Young var inte speciellt svårt. 
Jag ville jobba som managementkonsult eftersom den typen av arbetsupp-
gifter lockade mig. Jag ville jobba på ett stort internationellt företag med 
goda utvecklingsmöjligheter både lokalt och internationellt. Jag ville jobba 
på en arbetsplats med motiverade, kompetenta och trevliga kollegor. I takt 
med att jag gick vidare i rekryteringsprocessen fick jag bekräftat att Ernst 
& Young levde upp till mina önskemål och därmed blev beslutet att tacka ja 
till erbjudandet självklart. 

Det verkar som att du är ute och reser en hel del? Vad gör du på 
dina resor? 
Ja, det stämmer bra. Jag jobbar för tillfället inom ett projekt med bas i  
Chicago. Många av de inblandade i projektet jobbar i London så det har blivit 
en hel del pendlande mellan Chicago och London. Stora delar av resandet 
går ut på att träffa beslutsfattare för att få input i det arbete vi utför.  

Projektet påbörjades i november 2007 och avslutas i början av mars 2008, 
 lagom till våren. Det är otroligt stimulerande och lärorikt att få jobba med 
kollegor i olika delar av världen. Jag rekommenderar det varmt. 

Vad uppskattar du mest i ditt jobb? 
Det är en kombination av många delar. Jag älskar att lösa olika typer av af-
färsrelaterade problem och uppskattar att jobba med motiverade personer. 
Att projekten många gånger är internationella med stora globala kunder 
gör det hela ännu roligare.

Blir man tilldelad företag att arbeta med från första dagen eller  
sker det gradvis? 
Målet är att man under sin första vecka ska ut på ett kundprojekt. Ibland 
sker det från första dagen, ibland tar det längre tid.

Hur skulle du beskriva utvecklingsmöjligheterna inom Ernst & Young? 
Utvecklingsmöjligheterna är många. Redan från start får varje anställd 
lägga upp en plan för sin egen utveckling beroende på vad som lockar. 

Tarek El-Ghazaly  

Advisory Services, 

Ernst & Young 

Vi har en introduktionskurs som alla genomgår och under året anordnas 
det kontinuerligt kurser inom olika områden som man kan anmäla sig 
till. Detta uppmuntras ständigt av våra mer erfarna medarbetare. Sedan 
utvecklas man även genom att prova på olika typer av lokala och interna-
tionella projekt och genom att jobba med olika typer av medarbetare och 
kunder. 

Jobbar Ernst & Young mycket med personalvård? Beskriv hur? 
Ernst & Young sponsrar personalens friskvård och gemensamma aktivite-
ter. Detta är en del av företagets strategi att sätta medarbetarna främst 
som även omfattar omfattande utbildning och många karriärmöjligheter. 

Hur många semesterdagar brukar ni ha på Ernst & Young? Finns det 
några andra förmåner med att jobba hos Ernst & Young som du tycker 
att studenter borde veta om? 
Antalet semesterdagar och personalförmåner skiftar mellan olika affärs-
områden och kontor. På mitt kontor finns det många föreningar man kan 
gå med i. 

Om du skulle söka till Ernst & Young idag, vad skulle du då tänka på  
att få med i ditt personliga brev och i ditt CV?
Första delen ska enligt mig betona varför jag vill jobba för Ernst & Young. 
Andra delen ska lägga fokus på varför Ernst & Young ska anställa mig. 
Mitt personliga brev är lite mindre än en sida. En fjärdedel fångar varför 
jag söker tjänsten på Ernst & Young. En fjärdedel förklarar kort min bak-
grund. Resterande del fokuserar på studier och andra relevanta erfaren-
heter. Mitt CV är konstruerat så att man snabbt får en överskådlig bild av 
mina erfarenheter. Kort och koncist. 

En sista fråga. Om du fick ge ETT råd till studenter som snart ska ut  
i karriären, bara ETT, vilket skulle det vara? 
Förbered er väl innan ni går på anställningsintervjuerna. Jag har varit med 
på alldeles för många intervjuer där personen i fråga inte har övat på sin 
case-lösning. 

Global karriär med eget ansvar

Vad är nästa steg i din framtid? 
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