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ätdejting. För några sen trodde du 
nog inte att du skulle bli en sån 
som nätdejtar, men nu sitter du 
där och swipear både höger och 
vänster så att tummen värker. En 

match handlade plötsligt inte om fotboll eller 
innebandy, utan om att du och någon annan 
båda tänkt jo-men-hejsan-snygging när ni sett 
den andres bild. Tinder-tiden gick och vissa 
hade sin Tinderella-story och fann kärleken, 
andra swipeade sig igenom hela Skåne. Dejta, 
eller åtminstone låtsas som att det faktiskt var 
det man tänkte göra, blev ytterligare en sak man 
kunde syssla med i nät-version. Och vi gör allt 
mer på nätet. Det blir säkert fler snaps skickade 
över Eduroams långsamma nät på en tråkig 
föreläsning, än snaps tagna på en sittning. Jag 
kan ärligt säga att jag inte har ”puffat” någon 
IRL, och att den enda fysiska skivan jag har 
är i plywood. (Okej, erkänner, jag äger Taylor 
Swifts senaste skiva också.) Mycket blir ju bättre 
med nät. Typ volley-boll.

 Det finns dock vissa saker man inte kan 
göra på nätet riktigt än. Till exempel läsa 
nysläppta I-type och äta glass i vårsolen! (senare 
kommer du ju kunna läsa även detta nummer 
på hemsidan). Det du nu 
håller i handen har 
förhoppningsvis något 
för alla; ta en trip 
down memory lane 
med nätnostalgi, ta 
reda på hur många 
kaffekoppar en I-are 
dricker eller vilken 
nätkatt du är, eller 
läs vad utskotten sysslat 
med sen sist. Det bästa av allt 
är att du inte kommer behöva vänta på att en 
enda sida ska ladda. Vill du zooma in på någon 
bild rekommenderar jag att du håller tidningen 
närmre. Läs, bläddra, njut. För vissa saker är 
faktiskt bäst IRL.

av chefredaktör TONE  RIISE ÅBERG

-  I T Y P E  2 9  -
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Ordförande orerar
För ett år sen vid den här tiden satt jag och funderade inför stundande Vårterminsmöte: "Vad vill 
jag skapa?", “Varför ska man välja mig till Sektionsordförande?”, "Kavaj eller ouvve?", “Ska jag avsluta 
mitt tal med en spexig sång?”...

Tiden går snabbt som man brukar säga eller som min själsfrände med namnet Joel, en 90-årig 
alldeles för pigg och fantastisk farbror i Tanzania, sa till mig – “wakati ni wakati”, tid är tid (...), och 
nu plötsligt sitter jag i aprilsolen med frusna fingrar och skriver min sista I-type-text.

Vår Sektion är ett fantastiskt, helt underbart monster. Ibland frågar vi oss: “Vad har vi skapat?”. 
Vi gör otroliga event efter event som förgyller vår tid i Lund samtidigt som vi vässar varandra 
inför framtiden. Om det är någonting som jag har lärt mig om vår Sektion efter ett år som 
Sektionsordförande är det att man aldrig slutar att bli imponerad och inspirerad av dess medlemmar 
– ni, vi! Tillsammans är vi utan tvekan Sveriges främsta Sektion, en Sektion i världsklass.

Som Sektionsordförande har man stora planer för Sektionen men det absolut viktigaste av allt vi har, 
skapar och bör värdera högst är det vi kallar I-andan. Fortsätt att värna om varandra, fortsätt att lyfta 
varandra genom vår magiska, eviga, tid i Lund och fortsätt att ha förbaskat roligt längs vägen!

Plötsligt ska man nu bli efterträdd vilket innebär att man får den stora äran att gå på dejt med massa 
möjliga efterträdare. “Vad gör man som Sektionsordförande?” frågar en nominerad inför sin intervju. 
Som Sektionsordförande finns det massor av saker som man själv bestämmer att man vill göra och 
andra saker man förväntas göra – såväl räkmackor som bajsmackor. 
MEN framför allt är det många saker man får. Man får möjlighet 
att utvecklas, man får möjlighet att göra bort sig, man får 
möjlighet att träffa och arbeta med inspirerande människor, 
man får möjlighet att häva en öl medan folk skriker lambo 
(fast STÖRRE), man får möjlighet att skriva en text som 
folk, kanske, läser men framför allt får man vänner för 
livet! Tack!

Tack för mitt livs bästa år! Det känns skrämmande 
att erkänna, men det är sant, att jag utan tvekan 
haft mitt livs bästa år. Omkring 24-25 år gammal 
och livet har nått sin höjdpunkt… Det blev varken 
kavaj, ouvve eller en spexig sång men trots det är 
det faktiskt precis som farbro Joel från Tanzania sa, 
“wakati ni wakati”.

Tack för att ni finns! Love you long time,

    Joel
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...och vice fyller i!
Adrenalinet på topp. Svettig och galet glad på scen. Utklädd till Backstreet boys. Tillsammans med 
ett grymt gäng med utsikt över vår gemensamma Sektion. Kunde det bli bättre?

Det är Talangsittningen 2015. Vi i styret VT15 trodde vi skulle visa 
vad talang är men tydligen så var vårt nummer inte ens ett bidrag 
som man kunde rösta på… Tji fick vi! 

Vann Talangsittningen gjorde i stället Patrik Karlsson med sin 
kärlekslåt till allas vårt kära Lund. Och jag kan inte annat än hålla 
med om att Patriks låt fick en att fälla en tår. En sång om knasiga 

event som man aldrig kommer glömma och om värmen i den Sektion vi alla tillhör, en Sektion med 
vänner som för många blir som en extra familj. 

Det senaste året har jag haft privilegiet och den stora äran att få ta hand om denna familj lite extra, 
att leda denna otroliga organisation framåt. Och om det är något jag lärt mig under detta år så är det 
om just - talang.  Talangsittningen i all ära, men jag skulle här vilja lyfta det där ordet till ett större 
sammanhang. 

I vår Sektion finns det enormt mycket talang, på så många plan. Det är en Sektion som osar av 
energi och engagemang. Saker bara händer, projekt drivs och nya idéer kläcks och förverkligas 
hela tiden. Det här är en Sektion av studenter som kan åstadkomma vad som helst. Under ett år i 
Styrelsen har jag fått möjligheten att se och förstå just detta, att genom denna överblick se vad vi 
faktiskt åstadkommer tillsammans. Detta gör mig gång på gång fascinerad, får mig att nypa mig i 
armen och omfamna det faktum att jag får vara med mitt i denna talang. 

När applåderna på Talangsittningen började lägga sig, 
bakgrundsmusiken tystnade och Svante torkade kanel ur 
hela ansiktet så var det enbart glädje som infann sig. Att 

vara ”mellanakt” på sittningen var trots allt helt okej. 
Jag har redan en vinst som räcker bra, vinsten att få 

vara mitt i I-sektionens gemensamma talang.

Jag kan alltså inte annat än stämma in i Joels ord 
och tacka er alla för ett helt fantastiskt år. Tack 

för att ni gör I-sektionen till det den är.

Hedda

Melodi: Larger than life   
"Alla på isek ska få se   
Varför vi i styret är just där vi e 
Kuggar varje kurs    
Luktar alltid ush    
Men vi har ju varsin talang"
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redaktionen

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

clara lindjsö
Precis som för Gustav Vasa så är klenäter 

mina favoritnät. De är särskilt goda med lite 
kanel och cognac...mmmm….

//Coola_Clara_Girl på Lunarstorm.

nicole zaborowska
Fiskenät för jag har fiskat en gång. 

Och det var kul.
//Nicipici_93 på Lunarstorm

tone riise åberg 
Nätbrynja i järn á la riddarrustning. Oerhört 

underskattat plagg som jag hoppas gör 
comeback på modescenen snart.   

//NymphadoraTonks_93 på hoggy

rebecka marklund
Internet värmer mitt hjärta lika mycket som 

en glass i vårsolen. 
//bXON på bilddagboken.se

hedda malmström
Jag är ett stort fan av belysning i alla dess 
former; smålampor, taklampor, ljusslingor, 
läslampor, you name it! Därför klappar mitt 

hjärta lite extra för elnätet! <3
//Evelina_horses på stallet.se

Det här numret är fullt av nätiga saker 
som Info trålat fram. Men vilka är 
egentligen Infos favoritnät?
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abtin salahshor
Varm luft, ljusblå himmel, tomma 

gator. Total tystnad. Finns det något 
finare än sommarnätter? 

//abbe_spray på MSN

anton nystedt
Internet är ju en personlig favorit, speciellt 

Darknet. Man vet ju aldrig när man kan 
behöva en bra lönnmördare för att göra 

sig av med sina fiender!
//swedeguy94 på MSN

sara åkerblom
Jag måste nog säga näthinnan.. Livet skulle vara 

lite tråkigare utan en sån!
//oboy_lover på playahead

gerda sidwall thygesen 
Fiskenät ligger mig varmt om hjärtat. Inget 

går upp mot att låta de små rackarna fastna 
i fällan för att sakta gå mot en säker död. 

Sann fiskelycka! 
//cooltjej_94 på Playahead

eric trulsson
Jag älskar knät, det är en bra grej!

//Wader på Habbo

christoffer hansson
Jag måste nog säga boken “tusen och en nät”. 
Den är löst baserad på Charlotte Perellis gamla 

schlagerdänga med samma namn. En riktig 
kioskvältare!

//laserdrake94 på Hamsterpaj



reportage

Den trettonde april samlades informationsutskottet i en enkel boning 
tillhandahållen av AFB för diverse intellektuella övningar. På schemat stod det 
man brukar göra i goda vänners lag; dricka vin, diskutera existentialismens 
begränsingar och se en något sceniskt mästerverk, i detta fall Casablanca. 
Stämmningen var lika hög som polokragarna, och vinet tappades upp. 
Korridorskök har sina begränsingar; så istället för de önskvärda rödvinsglasen 
fick det duga med omaka vattenglas och någon enstaka tekopp. Äta bör man, 
och därför hade sushi införskaffats. Känns väl nästan lite retro, sushi? Det var 
väl inne sisådär 2007?  Nåväl, maten förtärdes under hetska diskussioner om 
Nietchze och Sartre. Lite mer rödvin och sen var vi redo för att se gnistorna 
flyga mellan Humphrey Bogart och Ingrid Bergman. Vi var redo att låta svart-
vitt visa fler nyanser av kärlek än de vanliga dussin-filmern. På datorn såklart. 
Lite modern vill man ju ändå vara, och hänga med i tidevarvet. Och så var det 
ju nät-tema

Men… så hände något. Det började oskyldigt. Någon lät blicken glida iväg till 
en ny Instagrambild på en orimligt perfekt frukost. Plötsligt hade någons mobil 
åkt fram. Så följde mobil efter mobil, och någon mumlade om “ska bara skicka 
det där mejlet...”. Till slut satt vi där. Mobiler och laptops överallt. Med i snitt 
1,3 apple-devices per person och ett överlastat wifi hamnade  vi i något som 
mer kändes som en dystopisk skildring av framtidens fredagsmys. Är det så man 
umgås nuförtiden? Hade samtiden fångat oss i sitt wifi-nät? 

Näthäng med

INFO
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#Pretto



När Bogart och Bergman konstaterat att “a kiss is just a kiss” hördes fingrar smattra mot 
tangentbordet i takt med Sams fingrar mot pianotangenterna. Nåväl. Vi kanske inte fick 
det intellektuellt stimulerande avnjutandet av visuell konst vi tänkt oss. Men Info hängde 
en hel del på nätet den kvällen. Det streamades, mejlades och smygjobbades med skola 
och I-type-arbete. Vi lärde oss att för att verkligen umgås så är det viktigt att lägga undan 
mobilerna och koppla ner för att leva upp. Men också att även det där näthänget behöver 
sin tid. Betyg för filmen? Det vi såg får tre av fem toasters! Vinet? En fyra kanske. 
Rebeckas WiFi-nät? Fem av fem, för det var banne mig sinnes snabbt. 

#Äpple
10
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INF
Presenterar: Olösta mysterier

Gmails ständiga “trying to connect”, noll av fem pluppar på wifi-täckning och irritationen när man inte 
kommer in på Facebook i e-tysta. Att Eduroam är långsammare än en inlandsis kan knappast ha undgått 
någon. Men varför är det så långsamt? Är inte Sveriges teknologer smartare än att de blir slagna av 
mackedonkens wifi? Info har grävt djupare i mysteriet än någon tidigare har orkat. Ingen enkel uppgift. Det är 
inte bara otroligt tråkigt, nej, vi anar stora mörkläggningar. Folk vågar inte prata om ämnet annat än när vi 
stänger av våra kameror. Men som vanligt ger vi oss aldrig i vår outtrötteliga jakt på sanningen. Till slut har vi 
lyckats luska fram tre teorier som verkar som de mest troliga. 

av TONE RIISE ÅBERG OCH CHRISTOFFER HANSSON

Chemtrails 
Vi har väl alla hört om chemtrails, att flygplanens moln 
egentligen är regeringen som styr våra tankar. Men är 
det inte det de har SVT-debatt till, tänker ni. Det har 
de ju SVT-debatt till! Nej, vi har fått indikationer på 
att den teorin egentligen är en större mörkläggning 
än fotbolls-vm 58! Vi pratade med en källa på weko 
som vill förbli anonym: Molnen som flygplanen 
avger är vita, men avgaser är mörka, nånting stämmer 
inte. Vi gick upp i observatoriet för att få oss en lite 
närmare titt och till vår förvåning kunde vi se att 
flygplansmolnen inte var helt raka utan lite böjda, som 
en kurva. Flygplanen tar alltså en omväg över LTH 
för att kunna släppa ut sina gaser just över oss. Vi gick 
ner från observatoriet och ner till Mårtenstorget, när 
vi tittade upp på himlen igen kunde vi inte längre se 
några moln - de fanns bara över LTH!

Vi vågar påstå att det är AFB som ligger bakom, 
för att de vill att vi ska vara nöjda med de nät de 
erbjuder i sina boenden.

Vilka skulle tänkas ligga bakom något sådant 
här då? Det finns tre parter som mycket väl kan 
samarbeta: Flygbolagen som vill att alla bortskämda 
stockholmare ska flyga hem till sitt gamla fina super 
wifi. Det är AFB som vill att vi ska vara nöjda med 
de nät de erbjuder i sina boenden. Och slutligen 
mobiloperatörerna som vill att vi ska använda upp 
våra 3G/4G - abonnemang.

Talar för 
Eduroam krånglade inte innan det fanns flygplan 
 
Ju närmre Kastrup vi kommer desto sämre funkar 
eduroam 
 
Ingen på SAS vill diskutera saken utan viftar bort det 
som struntprat

Talar mot 
Eduroam fanns inte innan det fanns flygplan 
 
Det är svårt att träffa LTH från så hög höjd



Microvågsugnarna i e-huset 
Enligt utsago från någon som pluggar data och därmed 
borde ha koll så ligger eduroam på samma frekvens 
som microvågsugnarna i E-huset. En check med källan 
till all modernt vetande, aka Wikipedia, bekräftar att 
nätverk på samma frekvens kan störa varandra. Är det 
en ödesdiger blunder i konstruktionen av Eduroam 
som de ansvariga helst vill glömma? Eller är det det 
en sammankoppling gjord med flit…? Och i så fall, 
varför? Frågorna hopar sig. “Alltihop är en komplott” 
muttrar vår källa innan han tuggar vidare på sin Ica-
basic-lasange och klagar på att wolfram alpha laddas så 
långsamt.

Talar för 
Det finns microsar i e-huset. 
 
Det finns många microsar 
 
Eduroam funkar dåligt i e-huset

Talar mot 
Det är alltid problem med Eduroam. Hur många 
matlådor kan värmas i tid och otid? 
 
Varför värmer vår D-källa sin lasagne i micron om 
han verkligen tror att de är boven?

Sjøodjuret Sjøodjuret 
Alla vet att mycket ryms i sjøn Sjøns outgrundligt 
grumliga vatten. Allt från skor, till bildelar, till levande 
kräftor. Säkra källor Info har talat med försäkrar oss 
dock om att det i sjøn Sjøn simmar runt något än mer 
allvarligt än syfilis. “De vill inte att du ska veta det här, 
men i sjøn Sjøn finns sjøodjuret Sjøodjuret.” säger vår 
källa på F och drar lite i sin teknologmössa av folie. 
Sjöodjuret, eller Sievert som det kallas(efter SI-enheten 

för ekvivalent dos av joniserande strålning), gnager 
likt en snacks-sugen bäver hål både här och var… 
Våra efterforskningar visar med största osannolikhet 
att all eduroams trafik tvingas gå genom en 
söndergnagd kabel på sjøn Sjøns botten. Bara hälften 
av all data får plats i den trånga passagen och ger oss 
en kö längre än till VG:s kvalborgssläpp. 

Men vem skulle vara dumdristig nog att hoppa ner 
i sjøn Sjøns mörka vatten och laga den? Inte bara är 
vattnet fullkomligt vidrigt, man vet aldrig vad Sievert 
gnager på härnäst...

Talar för 
Bildbevis

Talar mot 
Funkar verkligen internet så i en kabel?

Det finns också de som tror på lite mer okonventionella teorier. 
Under vårt arbete har vi då och då hört någon röst som, ofta 
försegått av ett “tro inte att jag är galen nu men...”, sagt att det 
kanske, kanske, är så att Eduroam bara är överbelastat. Microsar, 
flygplansmoln och sjöodjur är alla högst rimliga förklaringar. 
Men. Det kan också vara så att om alla bara slutar streama säsong 
5 av Game of Thrones i skolan så kan vi som nöjer oss med 
Facebook ha ett fungerande liv.

Eduroam  
a.k.a. Education roaming 
Vad: en världsomspännande 
roaming access service. 
Startat: 2003 i Europa 
Spridning: finns i 71 territorier 
Saknar: central användarsupport 
Motto: Open your laptop and be 
online
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De sju dödssynderna
I-type presenterar ny artikelserie

av CHRISTOFFER HANSSON

Frosseri - Nätshopping
Vad är det som gör att vi köper så mycket saker vi inte behöver? Vi lever i konsumtionens tidsålder där 
köpandet är viktigare än ägandet. Är det för att vi försöker fylla en tomhet vi känner inom oss eller kan det 
vara en så simpel sak som att det är kul att få brev(läs paket) på posten? 

Oavsett vad anledningen är så får det vara stopp! Jag har själv kommit på mig med att bryta mot allt vad 
vett och sans är. Oavsett om det är trådlösa hörlurar eller läroboken i mekaniken så vet jag innerst inne att 
jag aldrig kommer att ha någon nytta av det jag köper. Och det är lika för alla jag frågar! En filt med ärmar 
här, en vodka som har varit i rymden där, vart är världen på väg? Inte konstigt att vi drabbas av svåra tentor 
och punkterade cykeldäck när hela vår livsstil går ut på att frossa i konsumtion. Vi straffas och vår ignorans 
kommer att bli vårt förfall!

Det är den negativa biten. Men allt är inte mörker, förlåtelse är den största av gåvor och den ges till alla som 
verkligen söker den. Känner man sann ånger så slipper man den eviga fördömelsen. Och om det är något man 
kan känna efter några för många klick på coolstuff så är det ånger. Så glöm inte din rätt som konsument, 30 
dagars öppet köp är standard. ibland frågar man sig: what would Jesus do? Ibland finns svaret där framför 
ögonen, så uppenbart: Utnyttjat sin ångerrätt! 

Kan du ibland känna ångest över att du har skjutit allt plugg till tentaperioden, att du har hoppat över 
träningen den senaste månaden eller att du sitter sista timmen innan deadline och skriver klart din artikel? 
Ta det lugnt! Vad e väl en omtenta, en bilring till eller redaktörens onda öga i det långa loppet? Nej det 
som verkligen borde oroa är evig fördömelse! Det är nämligen vad som väntar ifall du inte har koll på dina 
dödssynder. Men ta det bara lugnt, i en ny artikelserie tar vi i info upp sju av de viktigaste synderna att hålla 
koll på, så spänn fast säkerhetsbältet fram med anteckningsblocket för nu kör vi!
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11 EMOJIS DU FÖRMODLIGEN ANVÄNT FEL HELA TIDEN.

Sedan emojis första gången såg ljuset har dess användande blivit allt viktigare för att vi ska kunna förstå 
varandra. Vad hade exempelvis hänt om det enbart funnits elva och inte tolv tågemojis?

I fallet med emojis är uttrycket “en bild säger mer än tusen ord” mer sant än nånsin. Men använder 
du dem egentligen på rätt sätt? Vad betyder de på riktigt? En hemlig, japansk insiderkälla gav 
informationsutskottet den verkliga betydelsen för ett urval av emojisarna. 

Det chockerande avslöjandet
-Du kommer inte ana vad emojisarna egentligen betyder!

av REBECKA MARKLUND

Kom-och-ta-mig-långt-
härifrån. Många kanske gått 
runt och trott att den här är 
ett par bedjade händer. Eller 
går du under uppfattningen att 
det är en high five? Detta är en 
av de mest omdebatterade i smiley-biblioteket. 
Informationsutskottet kan dock revolutionerande 
avslöja den verkliga betydelsen. Tittar du 
noggrant ser du att händerna är från samma sida 
det vill säga två personer highfivear med samma 
hand. Detta är alltså den klassiska Brandsta 
City Släckers - highfiven. Bör gärna användas i 
samband med Schlagerkväll på Helsingkrona.

Klarade inte sjätteuppgiften på tentan för 
pappret var vikt längst ner. Skit-glad. Många har spekulerat i 

huruvida den här emojin egentligen 
föreställer chokladglass, vilket 
dementeras av vår japanska källa. 
Varför ler då bajsemojin? Redaktionen vet att det är 
för att den egentligen smakar chokladpudding, och 
den vet också att 41 % av I-arna skulle äta den. Och 
det skulle väl göra vilken liten hög av gödsel som helst 
glad!

McDonalds rebrandar sig som en lite lyxigare 
hamburgerkedja, McDonalds Ltd. 

“BLIGEDBLAHGEYDYBLAH!” Jag 
har fått en stroke men vet inte hur jag 
ska berätta det.

Jag är så bakfull att 
jag måste krypa idag.

Mitt valtorn har 
fått fötter.

Det har fastnat en sax i mitt hår men jag är 
glad ändå.

Jag är så sugen på Burger King att jag 
klottrar ner det på ett höghus

Försöker få till ett snyggt duckface. Det går 
sådär.

Med facit i hand är det faktum att folk som använder emojis får ligga mer bara 
ytterliggaren en anledning till att du borde hoppa på emojiståget.

Att göra rygglyft känns som att bli pepprad 
med blå istappar. Jag ångrar redan det här 
jävla träningslöftet.
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Kom du in på I för att du under gymnasiet 
konstant hade näsan i en bok, och hade koll 
på dina betyg snarare än ditt sociala liv? Blev 
första sittningen en brutal chock och en svår 
strid i kampen mot stela tystnader? Är du 
genuint orolig för hur du ska klara av det här 
med att ”nätverka”, eller vill du desperat bli 
bättre på att ”mingla”? Frukta icke! Info har 
guiden för dig!
 
Steg ett i minglande är att ta kontakt med andra 
människor. Att bryta isen är inte bara något 
tjocka pingviner gör; utan även hur du bör börja 
din mingel-räd. En bra inledning är att först 
trevligt hälsa och sedan, när alla hur-är-det?-
jo-tack-bra-själv-då? är avklarade, säga något 
konversationen kan bygga vidare på. Det bör vara 
något lättsamt men intressant. Abortfrågan eller 
mellanöstern-konflikter är till exempel intressant, 
men inte så lättsamt. Talar du med någon i fyran 
eller femman kan du alltid prata om vädret, då 
intresset för vädret är betydlig högre hos gamla.
 
När du väl påbörjat ett samtal är det bara att 
som om det gällde livet undvika tystnader med 
intresserade frågor till din konversations-kamrat. 
Du ska vara intresserad, men inte för privat. 
”Tror du att din fetisch för män med skägg 
beror på ett djuptgående Oidipus-komplex?” är 
till exempel lite väl personligt. Fråga hellre om 
fritidsintressen.
 
Det är inte bara med främlingar minglandet kan 
leda till problem. Människor man kanske känner 
sådär lite halvt och typ träffat några gånger 
men ibland glömmer bort deras namn, eller 
folk som man inte umgås med men typ suttit 

bredvid på sittning några gånger, kan också ha 
sina svårigheter. Isbrytande och småpratande är 
fortfarande the way to go, men ibland finns vissa 
extra saker att tänka på.

vem ska man krama?
ramar är ett stort problemområde, som 
man får lära sig att välkomna med öppna 
armar. Typexempel är när du träffar på 

två nära vänner och en halvbekant. Du kramar 
självklart dina vänner, men hur gör du med den 
där halvbekanta som du bara tror heter ”Jonas” 
eller kanske ”Henrik”? Vill du absolut inte 
krama personen, låt bli. Ett nej är ett nej. Annars 
brukar devisen hellre-en-kram-för-mycket-än-
en-för-lite fungera bra. Lite extra kramar är väl 
bara trevligt, och du kan ju alltid låtsas att du 
är en sån som kramar allt och alla trots att du 
egentligen vill dö av hur stelt det känns.

gamla ragget 
en genomsnittlige I-aren har hånglat 
med 3,3 andra I-are (se sida 47). Springa 
in i gamla ragg är, statistiskt sett, ett 

vanligt förekommande fenomen som därför kort 
behandlas här. Oavsett om det var ett desperat 
kvart-i-två-du-får-duga på ÖGs eller en av tio en 
vild kväll under nollningen kan det ju kännas 
lite knepigt nästa gång ni ses. Finn dock tröst i 
att INGEN vet hur man ska hantera situationen. 
Då celibat inte heller känns som ett rimligt val 
finns två huvudstrategier. Du kan a) Låtsas som 
ingenting. Absolut ingenting. Eller b) skratta 
bort det. I ett ”haha vad kul att du och jag har… 
haha”-skratt och sen gå vidare med ditt liv.

av: tone riise åberg

K

D

Så nätverkar du — din 
guide från introvert till 

mingelmästare
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först på plats
örfest är arketypen av en mingelsituation. 
Här sätts alla dina kunskaper på prov. 
Antagligen finns både folk du känner väl 

och folk du inte känner alls (och kanske det där 
gamla ragget) på plats. Extra svårighetsgrad får 
det om du anländer innan någon annan.
 
Du kanske tror att du äntligen listat ut det 
där med prick-prick, vilket resulterar i att du 
anländer på förfesten först av alla du känner. 
Är det sittning: köp något i baren direkt, är du 
hemma hos någon är det dags att knäcka första 
ölen. Alkohol är både sällskap och tidsfördriv. 
Är du helt ensam, släng iväg ett sms till en 
trogen vän om att denne ska komma till din 
undsättning NU GENAST. Finns det någon som 
helst annan i lokalen är det dags att testa dina 
mingelfärdigheter. Hälsa på lämpligt sätt, kram 
om du kan namnet eller verkligen borde kunna 
namnet på personen men glömt det, och proffsigt 
handskak om ni aldrig träffats för, eller om du 
typ kan namnet men inte vet om det är för att 
ni träffats eller på grund av Facebook-stalkande 
(vilket också är hur du löser situationen med alla 
du verkligen borde kunna namnet på).  

Stela vinkningar funkar vid gränsfall. Sedan låter 
du isbrytare och intresserad konversation följa. 
Kom ihåg, ett leende kommer man långt med. 
Tillslut kommer man till en ny problempunkt 
(och det är inte noll i nämnaren). Du vill/bör 
röra dig vidare. Se till att den eller de du pratar 
med har pratat klart så att du inte avbryter dem, 
och svara något trevlig på det de sagt. Säg något 
om att du ska gå till baren, hälsa på någon eller 
kort och gott ”mingla vidare”. Avsluta med ett 
glatt ”vi ses” eller ”kul att prata med er/dig”.

Bygg ditt nätverk
är du väl lärt dig minglandets konst är 
det bara att börja bygga ditt nätverk. 
En dag lär det säkert visa sig att ditt 

minglande betydde mer för din karriär än alla 
funktioner du någonsin deriverat. Minglandet är 
murbruk och människor runt dig är potentiella 
tegelstenar för nätverksbygget. Kämpa på, le och 
undvik stela tystnader, så kan du skaffa dig ett 
nätverk värdigt en utbränd management konsult. 
Och kom ihåg; att festa är att nätverka. Vi ses i 
dimman. 

F

N

Så nätverkar du — din 
guide från introvert till 

mingelmästare
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I WIKIPEDIAs mörkaste vrår
av REBECKA MARKLUND

“I want to thank Google, Wikipedia and whoever the hell invented copy and paste.” 

Vi är många som har Wikipedia att tacka för en stor del av den vardagliga allmänbildningen. Vare sig 
du vill verka intellektuell och snabbt smygläser sammanfattningen av Idioten innan Tinder-dejten 
(“Den där furst Mysjkin hade det sannerligen inte lätt!”), eller glömt bort hur man partialintegrerar 
strax innan tentan i funktionsteori, så finns Wikipedia där som en varm, lättilgänglig snuttefilt. 

Sökforumet innehåller dock inte enbart information om allt som är viktigt här i världen, utan en stor 
del behandlar även ämnen om litet och oviktigt, och kanske ännu lite oviktigare. Behöver vi verkligen 
läsa en nära 5000 ord lång lista på alla de husdjur som tilldelats falska diplom från bluffuniversitet? 
(List of animals with fraudulent diplomas)  Eller varför inte Lists of lists of lists, som är en lista av 
andra listor som kartlägger listor på Wikipedia, med guldfynd som List of Fictional Ducks  eller Lists 
of People, som vidare leder till exempelvis List of Armenians in France. Som tillägg kan sägas att List 
of bad article ideas är en lista som tar upp vad som är onödigt och inte hör hemma på Wikipedia, för 
någon måtta får det väl ändå vara!

På uppdrag av informationsutskottet gav jag mig in i encyklopedins allra mörkaste vrår för att luska 
reda på de konstigaste och underfundigaste artiklarna som sökmotorn har att erbjuda. Då de största 
guldfynden återfinns på engelska har jag till bästa förmåga översatt ett urval och kan med stolthet säga 
att Wikipedia är enda källan till allt i denna artikel.  

RÅTTKUNGEN (RAT KING)

Rat King, refererar inte till någon jätteråtta (även om ovanligt stora djur kan väga upp emot ett 
kilo och ha en längd på nära en meter). I detta fall refererar namnet till en grupp råttor som blivit 
ihoptrasslade med sina svansar genom en kombination av blod, avföring och smuts. Det är alltså ett 
gäng råttor som fastnar i varandra, förmodligen mer vanligt förekommande förr i tiden. Historiskt sett 
har råttkungen ansetts vara ett dåligt omen (Undrar varför!). För att få en riktig uppfattning om vad 
fenomenet innebär rekommenderar jag att bildgoogla det, även om det är på egen risk då bilden var för 
äcklig för att platsa i tidningen. 

SIR ADRIAN CARTON DE WIART, 1880-1963

Överlevnadsinstinkt får en helt ny innebörd när man läser om Adrian Carton de 
Wiart. Denne spännande herre lyckades med den otroliga bedriften att under 
en livstid strida i tre krig, (första och andra världskriget samt boerkriget) bli 
skjuten i ansiktet, huvudet, magen, vristen, benet, höften, örat, lyckats fly från 
ett fängelseläger och överleva två flygkrascher. Bet även av sina fingrar efter att en 
läkare vägrat amputera dem. 



SALISH SEA HUMAN FOOT DISCOVERIES

Artikeln beskriver utförligt historien om de flertalet fötter som hittas 
på kusten mellan British Columbia i Kanada och Washington i 
USA. Sedan 2007 har tio eller elva fötter spolats upp på kusten. 
Det fascinerande är att ett majoriteten av dem ännu inte har blivit 
identifierade och ingen annan kroppsdel har heller hittats, vilket 
orsakat stora spekulationer över vad som ligger bakom. Är alla från 
samma okända båtolycka? Är det flera oberoende självmord? Efter 
att fenomenet blivit känt har flera falska fötter hittats som bland annat bestått av rått kött och 
djurskelett inuti skor. 

ROBERT SHIELDS DAGBOK

Har du en kompis som ibland skickar lite väl många snapchats om vad hen äter 
eller gör? Innan sociala medier sett ljuset fanns det en man som tog det hela ett 
steg längre. Robert Shields (1918-2007), var en engelsk lärare som under sin 
livstid skrev en dagbok på 37,5 miljoner ord där han kartlade var femte minut 
av sitt liv, åren 1972 fram till 1997, då en stroke tvingade honom att sluta. Flera 
timmar om dagen ägnades åt att bland annat ta kroppstemperatur, beskriva 
matsmältningsmönster och kartlägga, tja allt. Han sov enbart två timmar åt 
gången för att kunna beskriva sina drömmar. 

1999 donerades den då 94 kartonger fyllda dagboken till Washington State 
University, med löftet om att den inte fick läsas förrän 50 år efter hans död. 
Vissa utplock är dock redan kända, exempelvis: 18 Augusti 1995, 8.45  “Rakade 
mig med Gillette Sensor Blade bakom båda öronen och även på kinderna.”.

Uppladdningen inför 2057 års mest spännande nagelbitare har redan börjat!

VÄRLDENS ENSAMMASTE VAL (52-HERTZ WHALE)

Sedan 80-talet har en ovanlig valsång från havet iakttagits. Den kommer från en varelse av oidentifierad 
valart inom gruppen bardvalar vars sång har en frekvens olik alla andra valar i världen. Andra sjunger 
på frekvenser omkring 15-25 hertz, men på 52 hertz 
är den avsevärt högre än någon annan valsång. Det 
högfrekventa ljudet (nära frekvensen av en tuba) kan 
därför inte uppfattas av andra valar. Det spekuleras i 
huruvida det är en helt unik, ännu inte känd art eller om 
det är någon mystisk hybrid av andra valarter. Faktumet 
att dess sång förmodligen är obesvarad kvarstår. När 
världens ensammaste val ropar, finns det ingen som 
svarar. 

Bubblare: List of inventors killed by their own inventions,  The Great Emu War, Small penis rule , 
Cosmic latte
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SKRIVEN AV

När man idag ser på det kära Internet kan det vara 
svårt att tro på en tid utan dess existens. Trots detta 
är det troligt att de flesta av oss kan förnimma en 
period då nätet var flyktigt och bräckligt. En tid då 
telefonen slogs i en bitter kamp mot anslutningen 
till världssinnet. Många av oss, gamla och dryga 
såsom unga och ödmjuka, bär med pärlor från 
denna svunna era, som i våra minnen ter sig som 
små ljusglimtar från nätets ungdomsdagar.

Idag är de förlorade i etern, försvunna i ett virrvarr 
av konkurrerande tjänster och överstimulerade 
användare, men vi vägrar försumma dem. För 
att hedra dessa skapelser, som i sina glansdagar 
skapade både glädje och förundran, presenterar vi 
ett sista monument:
t

Playahead

HEDERSLISTAN 
med BUBBLARE

FÖR DE SOM INTE KOM MED

LUNARSTORM
MYSPACE

HAMSTERPAJ

Minns ni tiden då alla samtal grundades i en enda 
enkel fråga; vad har du för vip? När allt som krävdes 
för att beskriva ens person var en låt. Vad hände 
egentligen? Vart tog enkelheten vägen? Nu tappar 
vi bort oss i facebook-feedens oändliga blandning 
av roliga klipp och konstiga bilder. Några av oss var 
med från tiden då det hette hångelguiden. Även 
om namnet senare ändrades så var andemeningen 
densamma. Playahead var en fritidsgård på nätet 
med allt vad en fritidsgård ska ha. Coolingar som 
drog tidigare från skolan för att hinna hit först, 
blyga som aldrig riktigt vågar sig dit och snuskiga 
gubbar som hängde vid staketen.

INFOS MINNESSTUND FÖR FÖRLORADE NÄTTJÄNSTER

ABTIN SALAHSHOR och CHRISTOFFER HANSSON

NÄTNOSTALGI
listor

2020



På den gamla goda tiden var denna jäkel den enda 
chattjänsten på marknaden. Vad MSN saknade 
i funktionalitet gör den idag upp med i charm 
och hög nostalgifaktor. Det fanns något oerhört 
vackert i enkelheten, i de fula typsnitten och de 
halvdassiga animationerna. Man kunde sitta i 
timmar och stirra stint på den spetsiga fyrkanten, 
ivägknappande med det ena meningslösa 
meddelandet efter det andra. Jag minns hur man 
satt och väntade på att kompisens ljudfil skulle 
laddas över, och hur man febrilt 

letade efter nya symboler att programmera in i 
tjänstens chattvokabulär. Det var nog så att man 
var alldeles för uppslukad av möjligheten att 
kommunicera snabbt via datorn för att på riktigt 
uppskatta hur härligt simpel MSN var.

INFOS MINNESSTUND FÖR FÖRLORADE NÄTTJÄNSTER

VILA I FRID

Vadå jag har inget liv? AFK kanske jag inte har 
några vänner och IRL så kanske mitt studentrum ser 
ut som om det är ständig tentaperiod, men det har 
alltid funnits en plats dit jag kan åka och koppla av. 
En plats som man själv bestämmer över, där man är 
fri. Platsen är ett hotell, och hotellet heter Habbo. 

På Habbo hotell kunde man prata med främlingar, 
inreda rum enligt sina vänaste drömmar, och stå i 

hörn och torrjucka mot någon annan utan att det 
kändes konstigt. Alla andra gör ju också det!

Det var också på Habbo man fick lära sig livets 
hårda skola! Jasså du hade massa fina möbler? Inte 
nu längre! Den som påstår sig har undansluppit ett 
lurendrejeri är antingen en lögnare eller en av de fula 
jävlarna som stal allt! 

Och vad är väl ångesten när CSN:s 
lånsammanfattning kommer jämfört med 
baksmällan då telefonräkningen kom hem efter en 
nyköpt habbo-soffa?

ABTIN SALAHSHOR och CHRISTOFFER HANSSON
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… kåren 
bjuder på  
kaffet, men 
ingen mjölk

TONE RIISE 
… man efter en 
timmas kämpande 
fått fram ett svar 
på en integral, men 
det fattas en jäkla 
pi halva

… den snygga 
tjejen/killen ger 
dig en lapp med 
sitt nummer, men 
handstilen är 
så dålig att du 
omöjligen kan 
se om den sista 
siffran är en 2:a 

… man kommer 
sent och det finns 
platser kvar i 
föreläsningssalen, 
men det sitter ca 7 
E-are i vägen

… man spottar 
tandkräm 
på kranen. 
Handfatsytan 
är 90% handfat 
och 10% kran. 
Vafan.

… du har med 
en svingod 
soppa som 
matlåda. Och 
gaffel…

… det finns 
gratis wifi på 
tåget, men det 
är långsammare 
än Eduroam på 
bakfyllan.

… man får 
en sjukt bra 
snap, men 
hinner inte 
screenshotta

 … du får en 
match med 
en pudding 
på tinder. 
Som aldrig 
svarar på dina 
meddelanden.

… man 
hittar en 
värdecheck 
från Ica, som 
har gått ut

skriven av

 Nä(s)tan där, 
men ändå inte

PRECIS SOM DEN 
HÄR KOPPLINGEN 

TILL NÄT

IBLAND GER LIVET EN 
STOLPE UT. 

PRECIS SOM NÄR...
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Jag känner mig kränkt. Vardagen skuggas av det 
omisskänneliga förtrycket, ett bestående men som 
likt en elakartad svulst sprids över Lundakroppen. 
Tvånget har satt en prägel på samtiden och utgör ett 
överhängande hot mot de som vägrar infinna sig i 
manin. Det må vara en lönlös kamp, men i motstånd 
mot den vrickade böjelsen har jag valt att ta ton, 
att höja min röst och skrika att det nu får vara nog. 
Jag talar förstås om den kompulsiva och ohämmade 
kaffekonsumtionen.

Jag erkänner. Kaffe har aldrig varit min kopp 
te. Men det gör det bara mer kränkande. Kaffet 
kränker mig genom att vara motbjudande, och 
kaffekonsumenterna kränker mig med sina 
sinnessvaga utläggningar om att det ”är så gott”, 
”mmm” och ”jag behöver en kaffe”. Varthän jag 
vänder blicken står ett gäng kaffelangare med mörka 
kannor i högsta hugg, som bakom en rökridå av 
goda avsikter är redo att ge studenter med flackande 
blickar och ryckiga rörelser sin nästa fix.

Det är mitt i denna dekadens jag finner mig själv, 
en trofast tedrickare. Jag vittnar om hur min 
plats i samhället, som många andra minoriteter, 
långsamt krymper och urholkas. Snart är 
likabehandlingsombuden mina enda vänner. 
Världen blir allt farligare, och där man förr kunde 
dricka te i offentlighet möts man nu av glåpord som 
”vad fan gör du”, ”kaffe bäst” och ”öh”. I tystnad 
har jag accepterat min dom. En vacker dag kanske 
omvärlden öppnar ögonen för de rysligheter som 
sker i dagens Lund, som förvrider vår ungdom till en 
generation narkomaner.

Se detta som en uppmaning! En vädjan till de som 
ännu har förståndet intakt. Bryt era slavbojor och 
trotsa det kaffistiska samhällsskicket som styr era liv. 
Töm det brunbrända knarket i sjøn Sjøn, och avnjut 
en kopp kamomillte i vårsolen.

Författaren för denna text har valt att vara anonym. 

Den flödande epidemin
Skriven av

Theo Blad

“Kaffe är zen renazte Getränk”
- Adolf Hitler

“All makt åt kaffet, och mig förstås, 
haha lol”

- Tengil

“Kaffet håller mig i toppform”
- Jesustanten

CITAT FRÅN KÄNDA KAFFISTER

info frågar
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Humans of i-sektionen

Philip Åhlin, I-11

”På elitsinglar.se.  

Ingenting för loosers”

 
”Jag vet tyvärr inte vad ”nätet” 
är. När man går i fyran har min 
inte tid att hänga med på alla 
nymodigheter.. Men jag gillar 

nya daimstruten”

”Jag hänger mest på 
Lunarstorm!  Vadå, finns 

det inte längre?  
Nehepp, då e det 

väl bara google och 
wikipedia då”

Anton Lundqvist, 1-14

Oskar Pettersson,  I-14

Var hänger egentligen I-arna på 
nätet?
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Oskar Pettersson,  I-14

”Jag hänger gärna upp-och 

ner i knävecken.  

Världen ser lite  

annorlunda ut från det hållet. 

Man får perspektiv på det 

sättet”

”Min favorittråd på flasback. 

Den handlar om hur farliga hörn 

är. Jag har själv råkat ut för det. 

Häromveckan  

krockade jag med en  

snubbe från data när jag svängde 

runt knuten på  

matteannexet. Nu går jag  

alltid i ytterspår istället”

”Ni hittar mig som  

Floreada på Neopets. Fick 

det från några  

glosor 

vi hade i Spanska”

Fredrik Barrdahl, I-10/11

Oskar Stenman, I-13

Ebba Håkansson, I-14
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Vilken nätkatt är du?
Vi har sett dem rulla, snubbla, smyga som ninjor, göra misslyckade  

försök till hopp eller helt enkelt bara vara sockersöta. Jag pratar såklart om 

2000-talets stora internetfenomen, nätkatten. Sitter du och grubblar över vilken 

kattkändis du skulle vara om du fick bli internetkatt för en dag?  

Keep calm, I-type har svaret.

Du sit ter på övning och löser en svår uppgift - vad gör du?
A.     Du upptäcker att ditt ”bäst före-datum” håller på att gå ut och försöker sälja in dig själv 
       hos andra för att få hjälp med nästa uppgift
B.     Du tittar förbryllat på den långa raden med veckans resterande uppgifter och jamar lågt  
        något om hur jobbigt livet är
C.     Sträcker ut högra handen i rak och bestämd rörelse för att signalera till din flock att du  
       gjort framsteg
D.    Kryper upp i övningsledarens knä och slickar hen lite försiktigt i örat
E.     Lägger dig raklång på bordet för att göra dig förtjänt av en powernap
F.     Du känner dig något mindre irriterad för en sekund men återgår snabbt till att bitchblicka 
       de skällande hundarna utanför

Vad är din stil i E-tysta?
A.     Du har blivit bannlyst från E-tysta för att du prasslar för mycket
B.     Sitter med hörlurar och lyssnar på Melissa Horn 
C.     Börjar med ett litet bord men utvidgar sedan dina gränser genom att erövra andras platser
D.     Varvar pluggandet med att slicka pälsen skinande ren
E.     Breder ut dig raklång på golvet, the best way to study
F.      Sitter vid ett eget bord och fräser åt alla som går nära ditt markerade revir

Var hänger du på lunchen?
A.     M-café
B.     I källaren, för dig själv
C.     Bunkern
D.     Ihopkrupen i någons knä
E.     Breder ut dig raklång i en av sofforna i F-huset
F.      Du är trött på all mat LTH har att erbjuda och är på jakt efter något färskt

av Sara Åkerblom
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Vad är din vanligaste outfit i skolan?
A.     Rött tight fodral
B.     Något din matte köpt åt dig som du egentligen avskyr och går och muttrar åt
C.     När du tittar dig i spegeln efter första föreläsningen upptäcker du ofta att någon har ritat en  
       tjock svart mustasch på dig då du legat däckad på gårdagens fiskbensfest
D.    Röd rosett runt halsen
E.    Alldeles för korta kläder 
F.     En tröja med trycket ”keep distance”

Du är den frasiga men samtidigt krämiga 

klassiska chokladkakan Kitkat

Flest A Flest B

Du är katten som aldrig drar på mungipan, 
The Grumpy Cat

Flest C
Du ser ut att ha en 
dubbelgångare i  
människoversion, 
Kitler

Flest D

Du är så söt att jag får hål i 
tänderna, Cutie-Cat

Flest E

Du har svansen i Ystad och nosen i Haparanda 
och går under alias Longcat

Flest F

Du är katternas 
version 
av Gunilla 
Persson,  
The agry-cat



Det händer en gång varje år, ett mystiskt fenomen 
som ingen riktigt vet varför man har. Julafton i 
all ära, men det som folk egentligen längtar till 
när vintermörkret faller och december nalkas är 
som vi alla vet lucia, och luciakronan på verket, 
luciatåget. I-sektionen har en gammal tradition 
av att sätta upp ett tåg varje år med en ny Lucia 
varje gång. Ivents Hörna har träffat några av 
årens lucior, och återigen så blev det en resa till 
samhällets baksida, till vad som kan hända efter 
femton minuter i rampljuset.

Vi började med att ta oss mot Mårtenstorget för att 
träffa vår första Lucia. När vi passerade Buttericks 
hörde vi toner som någon gång kan ha börjat som 
”Natten går tunga fjät”, och mycket riktigt, framför 
McDonald ś iförd en till hälften vit och till hälften 
grå luciaskrud lunkar John Scherrer med väldigt 
tunga fjät, fram och tillbaka. Luciakronan är sedan 
länge nedbrunnen och av den en gång så ståtliga 

melonhatten är det nu bara några små bitar kvar. Vår 
första fråga till John var hur vardagen ser ut nu.

”Jo, det funkar. Har väl sett bättre dagar men det 
är i alla fall inte som för någon månad sedan. Jag 
går här varje dag och sjunger de luciavisor som jag 
kan nu och hoppas att jag kan komma tillbaka till 
fornstora dagar!”

Han berättar sedan att efter luciadagen 2014 så 
kunde han knappt vara ute på stan utan att bli 
igenkänd. Folk kom fram och bad om foton, få höra 
en dikt eller visa och för att tända sina cigaretter 
på kronan, men efter ett tag började folk bara se 
konstigt på honom när han gick där med sin skrud. 
Trots detta så fortsätter han dag ut och dag in för att 
få återuppleva denna rush som han fick den första 
tiden, men folk tror nu mest bara att han skulle köpa 
lussebullar om de gav honom några pengar.
Efter att ha sagt hej då och önskat all lycka till 

NÄR LJUSEN SLÄCKTS

av IVENT

utskotten
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NÄR LJUSEN SLÄCKTS
John så begav vi oss en bit söderut för att träffa 
Svante Nyman, Lucia år 2013. I korridoren till hans 
ungkarlslya hörs musiken av The Lonely Islands 
”YOLO” dunka för att sedan slå oss i ansiktet när 
Svante öppnar dörren. På sig har han ett basketlinne, 
röd bandana och ett par ännu mörkare solglasögon 
än den där luciamorgonen för snart ett och ett halvt 
år sedan.

”Ni kan kalla mig för Swag M****F****** Swant!” 
sägerhan när vi hälsat på varandra. Han ger oss var 
sin guldig plastbägare med Fanta Exotic för att sedan 
visa oss till vardagsrummet. Samtidigt så byts YOLO 
ut till låten Let Me Take a Selfie. SMFS berättar hur 
hans liv helt har förändrats sedan han blev Lucia. 
Inte för den uppmärksamhet han fått, eller för den 
mångbottnade dikt som han läste, utan för att han 
upptäckte hur man egentligen ska klä sig och hur 
man ska se på livet säger han.

”YOLO, YOLO, YOLO!” säger han upprepade 
gånger under samtalet. Han säger att han trivs 
med livet och tycks inte märka när vi utbyter 
frågande blickar mot varandra lite då och då, men 

det som han är mest stolt över är faktiskt hans 
välgörenhetsarbete sedan ”framgången” med Lucia. 
Han leder sedan en tid tillbaka ett gäng med kossor 
och getter så att de också ska kunna få en chans att 
anordna och prova på olika aktiviteter så som fotboll, 
massage, klättring och dans.
”Att bossa över dem är där jag känner störst glädje!”
Till tonerna av en konstig remix av DJ Pauly D 
lämnar vi Svante för att träffa nästa Lucia, och på en 
stubbe i den botaniska trädgården så möter vi Jörgen 
som var fiktiv Lucia på I-sektionen när det begav sig 
för första gången 1978. Han börjar med att blåsa lite 
rök i ansiktet på oss och visa ett stort tandlöst leende 
och ber oss att sitta ner bredvid honom på marken.

”Njaaa, det var ju en helt annan grej då va! Inte lika 
glamouröst som det är nu inte. Det var jag och fyra 
polare som tänkte att det kunde vara en kul grej som 
reaktion mot punkrörelsen bara!”

Efter ett tag så stod det klart för oss att traditionen 
med luciatåg i M-caféet uppkom för att Jörgen och 
hans kompisar var trötta på att alltid ha svarta kläder 
och aldrig få höra någon finare stämsång på campus. 
Men det möttes tydligen av starkt motstånd.

”Först var vi tvungna att själva köra utan publik 
i bunkern för mannen. Att vi till sist fick vara i 
M-caféet känner jag var en stor vinst trots att det 
bara var tre personer i publiken!”

Med värme i hjärtat och med stor nyfunnen 
respekt för Jörgen lämnade vi en dag av lucia-
kringflackande! Vi kände att vi hade fått möta 
revolutionärer, drömmare, välgörare och personer 
med en underbar syn på livet vilket enbart kan 
grunda sig i bakgrunden som Lucia på I-sektionen.

“Han leder sedan 
en tid tillbaka ett 
gäng kossor och 

getter”
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Det är förmodligen pretentiöst, det är kanske svulstigt, det är med största sannolikhet nordiskt. Och vi 
hade älskat det.

Världens bästa restaurang tre år i rad, ligger bara ett stenbitsromskast över sundet. Med tåg är det 
lätt som en plätt att ta sig till Nordens, och kanske världens gastronomiska högsäte. Det var därför 
klart som korvspad att Källarmästeriet kanske hade bestämt sig för att göra ett studiebesök på Noma. 
Källarn hade i sådana fall samlats i gemensam trupp vid centralstationen i Lund, för att därifrån ta 
Öresundståget till Köpenhamn. Resan hade gått som på räls.

Noma ligger antagligen väldigt vackert till i Köpenhamn, nära vatten och så. Byggnaden hade självfallet 
varit minst sagt iögonfallande. Väl inne i restaurangen, hade källarn hängt av sig sina jackor på någon 
jättedyr hängkrok som inte hade varit från IKEA. Det första man hade slagits av hade varit golvet, 
och taket och väggarna. De hade varit av rustik eller modern typ, i trä eller sten. Häpnadsväckande, 
förmodligen!

Hovmästaren hade hittat vår bokning under namnet Kjell Aren, och vi hade fnissat lite försiktigt, 
så att inte hovmästaren skulle ha hört oss. Hovmästaren hade varit en ung hen, som jobbat inom 
restaurangbranschen några år, och hade varit till åldern. Vi hade dock fått vänta ett litet slag, för Noma 
är fett populärt, så vårt bord hade kanske inte varit ledigt direkt. När vi väl hade fått vårt bord så hade 
vi fått ett fint bord i mitten av restaurangen, bredvid fönstret.

Innan vår sju- eller tolvrätters meny hade kommit in, hade vi fått kanske 3 eller 8 så kallade amuse 
bouche [munsunderhållning] i form av smårätter. Det hade säkerligen varit lite fisk, kött, kanske 
grönsaker som hade varit sjukt fint upplagt och smakat jättegott. Vår australiensiska servitör, från 
Portugal, hade berättat om hur rätterna var tillagade och vi hade fascinerats över komplexiteten i 
maträtterna.

När vi hade underhållit munnen färdigt hade vår spanska servitör börjat komma in med vår sju eller 
tolvrätters meny. Även här hade vi fått lite fisk, kött och grönsaker. Kanske t.o.m. någon superkonstig 
fågelart eller någon grönsak som bara växer i tunnlar eller något annat helt urballat! Det hade 
kanske smakat lite strävt eller lent i munnen men man hade ändå varit imponerad över hur menyn 
komponerats.

Efter vi hade ätit alla rätter hade vi varit jättemätta eller fortfarande hungriga om det var snåla 
portioner. När vi skulle betala hade hade Erik “glömt” plånboken hemma. Vi hade skrattat lite, men 
mest hade Erik skrattat antagligen. En riktig lyckans ost som “glömmer” plånkan. Middagen var 
sinnesdyr, och vi var förvånade över hur prisvärt det var när notan kom.

Det är förmodligen pretentiöst, det är kanske svulstigt, det är med största sannolikhet nordiskt. Och vi 
hade älskat det.

Om vi hade haft råd.

Om källarn hade gått på Noma
-  I T Y P E  2 9  -
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FAQ  
med 

LikO
Som likabehandlingsombud på den fantastiska I-sektionen så får man en hel del frågor och en del utav 
dessa handlar faktiskt om just likabehandling. För att reda ut lite frågetecken och ge en bättre bild 
av vad LikO gör så tänkte vi ta detta tillfälle i akt att göra en så kallad FAQ (Frekvent Annalkande 
Quriosa).

Vilka är LikO?
LikO är I-sektionens likabehandlingsombud och 
vi heter Marcus Olausson och Tone Riise Åberg.

Vad pysslar ni med i vår?
Under våren har LiBe hållit en föreläsning 
med Nour El Refai där hon pratade om sina 
upplevelser som kvinnlig komiker. Vi kommer 
att vara med under phadderutbildningen 
och vara med och skriva en spännande 
rekryteringsguide för utskotten. 

Vad kan man mejla LikO om?
Man får gärna mejla oss om man upplever att det 
finns problem på sektionen eller i utbildningen 
t.ex. om en föreläsare uttalar sig sexistiskt, 
eller om man känner att ett sittningsspex 
kanske var lite väl på gränsen. Man kan också 
vända sig till oss om man känner sig kränkt 
eller diskriminerad på grund utav kön, ålder, 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, religion, sexuell läggning eller  
studieresultat. Då kan vi hjälpa er och föra er 
talan mot sektionen eller universitetet.

Vad gör LikO egentligen?
LikO är inte, som namnet kanske antyder, en 
begravnings-entreprenör med galghumor, utan 
ombud som jobbar med likabehandlingsfrågor 

på sektionen. Vi arbetar för era rättigheter i 
studiemiljön. Detta kanske låter en gnutta 
kluddigt men mer praktiskt så innebär det att 
vi går på massa möten, utbildningar, pratar 
en massa och då och då försöker föra vidare 
det som vi lärt oss från utbildningar/möten/
allmänt prat till er på sektionen t.ex. genom 
att hjälpa till med phadderutbildningen. En 
superkonkret sak vi gör är att ha möten med 
kårens likabehandlingskollegie, LiBe, där  
likabehandlingsombud från i princip alla 
sektioner sitter med.

Den här rättighetslistan, 
vad är det för kul?
Rättighetslistan är en lista som beskriver vilka 
särskilda rättigheter du som student vid Lunds 
Universitet har, en del av dom kan kännas 
självklara men vi vågar nästan garantera att det 
finns rättigheter som ni inte redan visste om på 
listan. Ni kan läsa den i sin helhet på TLTHs 
hemsida.

Favoritfärg?
LikO gillar alla färger lika mycket men med 
kniven mot strupen så skulle Marcus välja 
”Tuborgs grönt” och Tone trycksvärta.
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Pannband 60:-
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Prylet  Industriell Ekonomi

Jacka 450:-
T-shirt100:-

Hoodie 450:-
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Livet kan ibland vara lite snårigt och jobbigt och då kan det vara skönt att ha någon att vända sig till 
med sina jobbiga frågor. Därför har Phøset ställt sina två äldsta och mest erfarna medlemmar till ert 
förfogande för att ge er svaren som ni behöver. Ingen fråga är för dum, även om svaret i vissa fall är det.

Hur får man skägg?

Hej Mickelmeister och Lillsked!

Nyligen började jag umgås med ett nytt gäng. Vi har 
jättekul även om de ofta driver med mig (jag kallas 
gängets hackkyckling). Problemet är bara att alla 
förväntar sig att folk i vårt gäng ska ha skägg och 
jag kan knappt få en dålig moppemustach om jag 
försöker. VAD SKA JAG GÖRA?! Snälla hjälp mig. 
PS. Hedda i styret är AShet ;) ;* <3

//Anonym tjugoåring från en ort en bit utanför 
Trelleborg

Hej tjugoåring!

Jag förstår ditt problem och det är inte lätt, jag 
har själv varit i en liknande situation med ett 
gäng. Mitt bästa tips till dig stavas dubbelhäftande 
tejp. Jag har använt det en hel del genom åren 
för att undvika sådana här fadäser. Gör så här: 
steg 1. Sätt dubbelhäftande tejp där skägg fattas 
2. Sup ner din kompis med mycket skägg (i mitt 
fall gjorde vi det med Arboga 10,2 % på en slags 
dubbelfest) 3. Raka honom (eller henne, det är 
ändå 2015) medan personen är däckad 4. Sätt 
skägget på din tejp istället. Det här tipset har 
funkat för mig upprepade gånger. Hoppas det 
hjälper! PS. Jag är mer svag för gymnasiebrudar.

//Lillsked

 

Jag hittade kondomer, vad gör jag

Hej!

Jag hittade kondomer i M-huset och vet inte vad jag 
ska göra.

//J

Hej J!

Vilken sorts kondomer är det? Är de oanvända 
eller använda? Med eller utan smak? Om de är 
oanvända av modellen ”Tight” från RFSU kan 
du ge dem till någon av killarna i Phøset. Är de 
använda så kan du lägga dem i Joels skåp för 
förvaring. Allt gott!

//Michaela

Måste man göra det fast man inte vill?

Hej Mickan och Lillsked!

Jag har ett stort problem. I min skola finns det en 
tradition om att bada i en speciell sjö som finns där. 
Sjön är jätteäcklig och många är fåniga och har döpt 
sjön till ett speciellt namn för att få den att verka 
mer cool. Jag vill inte bada i sjön och de får mig att 
känna mig dålig när jag säger det. Hur gör jag för 
att få dom att förstå att jag inte vill?

//innebandyingrid

 

Kropp och knopp

med
 PHØSET
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Hej innebandyingrid!

Det är så att jag råkar känna till din skola. Det 
finns en lång tradition av bad i sjön, och även om 
det finns sådana som du så kommer du tillslut 
att bada i sjön, vare sig du vill det eller inte. Det 
är något man gör bara. Du vill inte vara den som 
bryter traditioner! Kom igen, var lite skön. ALLA 
SKA I!

//Lillske

Är jag beroende?

Hejsan Phøset!

Jag är en skäggig lundastudent som nyligen 
upptäckte hur kul det är att titta på bröst. En 
dag märkte en av tjejerna det och då blev hon 
förbannad. Problemet är att jag misstänker att jag 

är beroende. Hur ska jag göra för att sluta titta på 
allas bröst? Hjälp!

//Hemlig bröstälskare

Hejsan svejsan

Det är inte ovanligt att man blir nyfiken på 
andras kroppar när man pluggar i Lund. 
Framförallt är det svårt att helt sluta titta om man 
väl har börjat. Men ingen gillar att bli utstirrad 
och brösten är en känslig kroppsdel. Försök att 
vara diskret och visa respekt för den du tittar på. 
Ett par kikare kanske kan hjälpa? Annars kan jag 
även rekommendera massor av hemsidor till dig. 
Det anses också vara mer socialt accepterat att 
titta på manliga bröst. Testa det några gånger och 
se om det faller dig i smaken. Lycka till!

//Michaela
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LÄR KÄNNA INNOVATION

VARFÖR STARTADE NI INNOVATION? 
Två ord: tjäna pengar, säger Mårten och 
gestikulerar att han har en bunt sedlar i nyporna.

VAD ÄR FRAMGÅNG FÖR ER?   
En omsättning på runt 5 mille efter två år skulle 
jag säga. Allt under räknas som misslyckande, 
säger Mårten.

HUR ÄR GRUPPDYNAMIKEN I INNOVATION? 
I och med att vi alla är soon-to-be miljonärer är 
den ganska hatisk. Ingen vågar nämna något om 
idéer och konkurrensen är total. Dock främjar det 
mitt företag då jag måste jobba konstant för att 
kunna lansera först, säger Mårten med glödande 
ögon som nästan kompenserar för de djupa 
ringarna under dem.

VAD ÄR ERT RÅD FÖR EN I-ARE SOM VILL 
STARTA ETT FÖRETAG?   
Berätta inte för EN ENDA jävel om din idé. Och 
kom ihåg: ett nätverk av medelålders män kan 
aldrig skada hehe, säger Mårten.

VAD ÄR ERT MÅL UNDER ERT FÖRSTA 
VERKSAMHETSÅR?    
Jadu, vi har inga storslagna planer men vi har en 
del bra grejer på gång så vi tror starkt på Nasdaq 
HT15, säger Mårten samtidigt som han sveper i 
sig ett ostron.

*Mårten heter egentligen någonting annat.

PLEASE OBSERVE THAT THE OPINIONS 
EXPRESSED IN THIS ARTICLE ARE MÅRTEN’S 
OWN AND DO NOT REFLECT THE VIEW OF THE 
INNOVATION GROUP, THE I-SECTION OR THE 
UNIVERSITY OF LUND.

Iseks coolaste kidz

Innovation är ett utskott som har skapats för att främja den entreprenöriella andan på sektionen 
och synliggöra möjligheterna det skapar. Vårt mål är att eliminera stereotypa åsikter liknande 
svaren i den tidigare intervjun och visa upp andra sidor av entreprenörskap. Förhoppningen är 

även att alla I:are ska få grundläggande kunskaper i att starta företag och att avdramatisera bilden av 
risktagande, misslyckanden och behovet av den “perfekta” idén.

Vi har många spännande saker planerade framöver så håll utkik efter dem. Hoppas vi ses där, det 
kommer bli kul!

I
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Hej kompisar!
How are you?

We are the SRI! By the way, do you know what we are and what we do?

We are the Student Council of the Industrial Engineering and 

Management Program and we strive to improve the education of our 

program!

How do we do that? Basically, we are the guys that promote and insist 

on the CEQ completions. But why should I fill out a long and detailed questionnaire about a 

course?

With your answers we can know what is good and bad in each course and we then have 

meetings with the course coordinators to provide the students’ feedback. Thus, the professors 

know what works and is pleasant for us, and will keep that. Furthermore, they know the aspects 

that are not good and should be improved, for example workload or assignments’ supervision/

support.

We also want more and more people to fill out the CEQ because we can then have a general 

picture of the class and that reflect the overall perspective, not excluding possible relevant 

opinions, and consequently not being unfair when discussing course improvements.

However, you can ask yourself: The idea of filling out CEQ is very cool, but I imagine that 

many of SRI members have not taken the courses themselves. How can they have a perception 

of the course? 

In order to improve this, we have a good new concept! Starting this year, we are inviting 

students who have taken the courses to be part of our CEQ and specialization meetings when 

we discuss with the course coordinator the students’ perspective about a discipline. Hence, with 

your active participation, the professors know more precisely what is good and bad because you 

lived the experience. So, be prepared, you can be the next invited to our evaluation sessions!

Furthermore, we are excited to announce that, on the I-guild’s website www.isek.se, you can 

find the CEQ and LP comments of 1st, 2nd and 3rd year courses, so that you can see the 

awesome work which we do aiming to help all the I-guild students! Filling out more CEQ- and 

LP-surveys is your and our key to success. We also strive to be more and more transparent, 

showing how our courses are performing and changing thanks to you throughout the years.

In conclusion, stay tuned because SRI is always giving out awesome prizes for those who fill out 

the CEQ!

Thus, be active, fill out the CEQ, improve the course and keep walking!

SRI
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Vad händer med Image?

Think I-different 
Men byt ej till läkare

Hemvändarprojektet: 
Vill du åka iväg till din gamla gymnasieskola och snacka om ditt 
studentliv? Genom LTH:s hemvändarprojekt får du ersättning för 
biljetterna (och med andra ord en gratisresa hem). Följ länken som 
finns på isek.se och heter Hemvändare LTH. Hinner du inte åka den 
här terminen finns såklart chansen att åka i höst.

Skuggningar: 
Den senaste tiden har det kommit in en del 
förfrågningar från gymnasiestudenter som 
vill komma hit och ”skugga” en student. Som 
vi förstått det har alla parter blivit supernöjda 
och bedömare säger att programmets 
intagningspoäng bör stiga till ca 24.97 i och 
med höstens intagning.

Höstevent: 
Det stora grejen för Image just nu är att vi jobbar 
på ett event som har arbetsnamnet I-helgen för 
tillfället. Under den här helgen är tanken att vi 
ska bjuda in 30-50 presumtiva studenter som 
får chansen att se sektionen och Lund under 
2-3 dagar. För att detta ska bli möjligt kommer 
vi behöva hjälp från sektionen. Mer om det 
framöver.
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Think I-different 
Men byt ej till läkare

Skuggningar: 
Den senaste tiden har det kommit in en del 
förfrågningar från gymnasiestudenter som 
vill komma hit och ”skugga” en student. Som 
vi förstått det har alla parter blivit supernöjda 
och bedömare säger att programmets 
intagningspoäng bör stiga till ca 24.97 i och 
med höstens intagning.

I-14 känns väldigt 2014 -
Image drömmer om I-15 

96:or vi riktar marknadsföring mot

Sophie Turner: 
Mest känd för att spela Sansa Stark i Game of Thrones. Hon 
verkar roligare i verkligheten. Enligt uppgift bra på att sjunga. 
Något för SpexI kanske?

Aaron Ekblad: 
Är snart färdig med sin första NHL-säsong och är den 

första försvararen någonsin att få Exceptional Player Status 
av sin kanadensiska juniorliga. Vad det innebär har Image 

ingen aning om, men förhoppningsvis kan han förstärka 
måndagsinnebandyn en smula.

Fåret Dolly: 
Det första däggdjuret att bli klonat. Uppkallad efter Dolly 
Parton. Söker på en egen kvot och vi hoppas hon kan vara 
med och bidra till cutting edge-auran kring I.
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VEM ÄR DIN DRÖMMENTOR?

VILKEN KURS VAR ROLIGAST?
1. FÖRETAGSORGANISATION 2. FLERDIMENSIONELL ANALYS

ROLIGAST EVENT
1. NOLLNINGEN 2. LONDONRESAN

FLYGA JORDEN RUNT I LUFTBALLONG?
1. JAA! 2. VA? NEJ!

TYCKER DU OM PROGRAMMERING?
1. HAR FORTFARANDE 

MARDRÖMMAR OM PROGGEN.
2. JODÅ, DET ÄR KUL

1.

SER RICHARD BRANSON
GRUNDAREN AV VIRGIN GROUP 
OCH EN SANN ENTREPRENÖR

GINNI ROMMETY
VD FÖR IBM OCH EN AV 

VÄRLDENS 100 MÄKTGASTE

2.

2.1.

2.

Om du en vacker dag vill ha din drömmentor så 
kan du redan nu få värdefulla erfarenheter om 
mentorsskap. 

1.1.

1.

VILKEN TIDNING
1. DAGENS INDUSTRI 2. AFFÄRSVÄRLDEN
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VEM ÄR DIN DRÖMMENTOR?

ROLIGAST EVENT PÅ I-SEK?
2. LONDONRESAN

VILKEN TIDNING
1. DAGENS INDUSTRI 2. AFFÄRSVÄRLDEN

LÄSER DU HELST?

AV MENTORSGRUPPEN

VAD VILL DU HELST BLI BÄTTRE PÅ?
1. KLÄCKA NYA IDÉER 2. INVESTERA PENGAR

VILKEN SPECIALISERING SKA DU LÄSA?
1. INTE FINANS 2. FINANS

HUR VIKTIGA ÄR BETYGEN?
1. INTE SÄRSKILT VIKTIGA 2. BETYG ÄR ALLT!

LLOYD BLANKFEIN
VD FÖR GOLDMAN SACHS 

OCH ETT AV DE STORA 
NAMNEN PÅ WALL STREET

2.

1.

2.

1.

DOMINIC BARTON 
VD FÖR MCKINSEY SOM 
HAR NÅTT FRAMGÅNG 

TROTS

1. 2.

2.

Sök till sektionens 
mentorsskapsprogram!

2.
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Alumnporträtt Jonas HelLer

Att hitta en gyllene medelväg mellan studier, studentliv och vänner är ett tips Jonas Heller ger till 
nuvarande studenter. Hans egen studietid innehöll allt från sektionsengagemang och nationsliv till sena 
kväller i Studiecentrum. Idag arbetar han i Stockholm på den växande konsultfirman Cupole Consulting 
Group inom Strategy and Management.

Efter att ha arbetat som skidlärare efter studenten, kände Jonas att det var dags att ta tag i studierna. 
Valet blev Industriell Ekonomi i Lund och fem intensiva år tog sin början. Nollningen blev en rivstart 

Namn: Jonas Heller 
Ålder: 29 
Startår: I-06 
Teknikprofil: Programmering 
(gamla skolsystemet) 
Specialisering: Affär och 
Innovation 
Favoritkurs: Teknologistrategier 
och Industriell Management 

"Som konsult vet man aldrig var ett projekt tar en, här står Jonas 
och ser ut som en riktig ingenjör vid en fabrik i ett grådaskigt 
Ungern - som tur är vistas han oftast i ljusare och trevligare 
miljöer än denna"

"specialiseringen är Inte avgörande för framtiden, utan 
utbildningen ger främst ett sätt att tänka och hantera 
problemlösning." 

och han är idag glad att han var med på alla aktiviteter och han fick vänner från phaddergruppen som 
han umgås med än idag.
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Alumnporträtt Jonas HelLer

Studiemotivationen räddades många gånger av roliga engagemang och vänner. Jonas var både ordförande 
för informationsutskottet och för sektionen samt arbetade på flera nationer. Under tredje året tog han 
även ett extrajobb, som han ser som väldigt lärorikt och meriterande. Dock betonar han att man endast 
ska ta på sig engagemang eller arbete om det känns roligt och tiden finns.

Inför fyran valde Jonas specialiseringen Affär och Innovation, vilket han tyckte var givande eftersom 
kurserna var nära förankrade med arbetslivet. Då fick han användning av det han lärt sig innan. Han 

"Jag rekommenderar alla att åtminstone söka utbytesstudier" 

betonar att specialiseringen inte är avgörande för framtiden, utan utbildningen ger främst ett sätt att 
tänka och hantera problemlösning. Det är detta som är viktigt att ta med sig ut i arbetslivet.

Fjärde året spenderade han i Kalifornien, där han studerade ett år på Berkeley. Han rekommenderar alla 
att åtminstone söka utbytesstudier. Då han kom hem fick han chansen att göra ett internship på H&M 
under sommaren, som Business Controller inom inköp.

Jonas första arbete efter examen var som konsult på AT Kearney, där han fick arbeta med projekt på olika 
håll i Europa. Som konsult fick han chansen att arbeta med olika branscher och känna på vad som var 
roligast. Idag arbetar han på Cupole Consulting Group, en mindre och växande konsultfirma, där han 
får mer frihet och större chans att påverka. En viktig del i Jonas val av arbete är att trivas med kollegorna 
och stämningen på arbetsplatsen.

Avslutande tips är att inte glömma bort att det finns mer än studierna. För att orka plugga i fem år krävs 
vännerna och allt runtomkring. Ta inte för hårt på valen på vägen, för i slutändan spelar de ändå inte så 
stor roll !
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Plötsligt dyker han upp. Mitt i zappandet mellan olika kanaler en trött eftermiddag. Klädd i kostym, 
välkammat hår och med sängkammarblicken påkopplad. Erik, managementkonsult och ansiktet utåt 
för dejtingsajten Elitsinglar.se. Han berättar avslappat varför just du ska bli medlem på sajten ”För 
singlar vars privata ambitioner är lika höga som de yrkesmässiga”. Några sekunder senare är TV-
reklamen slut och Erik har försvunnit.

Bilden av Erik etsar sig dock fast längre än 
reklamen varade. Kanske beror det bara 
på den minst sagt skitnödiga stämningen 
i reklamen. Kanske beror det på att man 
som I-are inte har någon aning om vad 
som väntar på andra sidan examen och 
desperat försöker greppa tag i varje halmstrå 
av förebilder (eller varnande exempel) från 
arbetslivet.

Oavsett anledning lämnar reklamen en något oklar eftersmak. Om den kanske mest I:iga yrkestiteln, 
managementkonsult, används för att marknadsföra en dejtingsajt för ”sofistikerade, genuina och 
målmedvetna” personer (fri översättning: valfri synonym till osympatisk), vad säger det om bilden av 
oss I-are?

Många utbildningar och yrken syns frekvent på TV. Poliser, kockar och snickare vimlar det av. Läkarna 
har Scrubs, House med mera och juristerna Suits. Vad har vi?

Nedan följer tre exempel på hur managementkonsulter framställs i film och TV.

MARTY KAHN, HOUSE OF LIES

Redan i titeln försvinner hoppet om att denna dramakomedi-serie ska vara någon tokhyllning till 
managementkonsultbranschen. Serien är centrerad kring den fiktiva konsulten Marty Kaan och 
hans team bestående av Jeannie, Clyde och Doug, men bygger på den självbiografiska boken How 
Management Consultants Steal Your Watch and Then Tell You the Time, skriven av Martin Kihn. 
Gemensamt för karaktärerna är att de framställs som partyglada och känslokalla maskiner på jobbet 
med vassa tungor som kan säga/göra vad som helst för att lura kunden att anställa dem mer, så att de 
kan fakturera fler timmar. Utanför jobbet finns dock en något mer human, fast sönderstressad, sida av 
karaktärerna.

Managementkonsult 
i media

av LUDVIG JEPPSSON

övrigt blaj
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TED HENDRICKS, THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

Ted Hendricks är en biroll i Ben Stillers senaste film och sköter nedskärningen av tidningen LIFE. 
Detta är en ensidig karaktär som endast lyssnar på sig själv och passar på att håna de anställda medan 
han njuter av att se dem förlora jobbet.

PERCY NILEGÅRD

Backa bak tiden några år så står (den självutnämda) managementkonsulten, 
kulturstrategen, affärsmannen och mecenaten Percy Nilegård och satir på tur. 
Killinggängets största haka är inte det enda Percy besitter utan också en förmåga 
att kasta ut sig egna engelska uttryck såsom ”Management by kicking butt”. Trots 
att han inte är en fullt lika skicklig closer som Marty Kaan så saltar han också sina 
fakturor med stort självförtroende.

Bortser man från de olika genrernas påverkan på ovanstående karaktärer så finns ändå några 
gemensamma egenskaper som tillsammans ger en väldigt klichéartad bild av en I-are; välklädd, 
pengakåt, egocentrisk och med gott självförtroende. Huruvida dessa exempel speglar allmänhetens bild 
låter vi vara osagt. Men visst hade det varit skönt om det kom något nytt program där en I-are räddar 
världen, så att den mest positiva mediabilden av en I-are inte behöver vara en reklam från Elitsinglar.se.

tinder på tallin
-Info fångar ful(l)a fiskar på nätet

Följande konversation uppstod i samarbete med några infoiter, en mobil på 
vift och ett visst alkoholintag. ps. det finns mer.
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169I-are har svarat på 

   enkäten.

   0% fick den 

utlovade glassen
1	  

2	  

3	  

Ladies

Gentlemen

Somewhere 
in between

23% Gamla och dryga

31% I-13
20% I-12

26% I-14

32%

32%
15%

19%

2%

Har i snitt hånglat med 3,3 sektionskompisar**

**Resultatet kan skilja från verkligheten då 

några hångeltal möjligen ökade under Inutiresan. 

80% Har en trasig TV

Info undersoker
I-arens kärlek till M-arna är stor, men Infos kärlek till Infu är större. Därför lånade 
informationsutskottet skamlöst Infus idé om att försöka kartlägga sektionsmedlemmarna.
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2,4 koppar kaffe om 

dagen dricker den 

genomsnittlige I-aren

men 13% är kränkta tedrickare

37% Vill ha kaffet svart som natten

59% Vill ha lite mjölk i

4% Vill ha massa mjölk och socker

41% vill äta bajs som smakar chokladpudding 

59% vill äta chokladpudding som smakar bajs 

Har kuggat i snitt

2,3
tentor

41% hänger helst på VG:s
11% går dit man får hångla

48% föredrar öl

framför allt

31% Har ett förhållande

25% Får inte ens till det med Tinder
33% Är fria och nöjda
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Här slutar I-type
Du har nu kommit till den allra sista sidan på I-type. Vi 
hoppas du gillade läsningen. Nu är det hög tid att gå ut 
och leka. Men har du efter en lång och kall vinter glömt 
bort vad man ska göra när det är sol ute? 

Här kommer lite tips:
• Du kan sätta dig i en rabatt i Botan och käka lunchmackan, 

kallas för picknick.

• Du kan ha veckans spinningpass, fast utomhus! Kallas för 

cykling.

• Du kan svalka dig i sjøn Sjøn, det kallas för en bra idé

• Du kan prova någon av GB:s nyheter: Sandwich ost och skinka, 

calippo kummin eller solero solarium.

• Du kan dra ihop två elvamanna-lag dra ner till närmsta gräsplätt 

och köra några matcher, kallas för ölkubb.

• Och om inget av ovanstående förslag lockar kan du ju bara 

vända på tidningen och läsa om från början.

HTTP 101 - Ha en fin dag!
Hälsningar från Info


