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Det nalkas terminsslut och med det ett nytt nummer av vår sektionstidning I-type! 
Framför dig finns nu en tidning som utforskar temat identitet. Vem är vi?

Att utforska identitet är inget nytt, flertalet av våra gamla filosofer har sedan antiken 
klurat på vad en individ är och vad syftet med vår existens är. Men det var kanske ändå 
lite enklare förr. Idag finns det oändligt med alternativ vilket är fantastiskt, men det 
blir också svårare att navigera sig fram till den maximala lyckan.

Vi har alla valt att vara en del av I-sektionen som på så sätt, under en period, blir 
en del av allas vår identitet. Det är lätt att utifrån bedöma en grupp och se den som 
homogen, att vi alla skulle vara här med samma mål och om 10 år vara på samma 
arbetsplats. Men vi som faktiskt är en del av sektionen vet att så inte är fallet. Vissa 
gillar mikron, andra mekaniken. Vissa dricker kaffe, andra te.

Det handlar om att acceptera olikheter. Bli accepterad och att acceptera andra. Jag tror 
att bästa sättet att öva på det, för det är lättare sagt än gjort, är att lyssna. Om man 
lyssnar noga utan att avbryta varken sig själv eller andra brukar de beståndsdelar som 
utgör en identitet klarna. I detta nummer har Info inga svar att ge, men vi har lyssnat 
på I-sektionen och försökt höra vad vi är för några egentligen. Så luta dig tillbaka och 
läs om vad en I-are gör i Birmingham, hur I-are dubblar, varför de byter till läkare 
samt hur man kan se på de val man ställs inför. Och givetvis mycket mer innehåll som 
inte balanserar på den existentiella linan vi alla befinner oss på då och då. 

av: JOHANNA WENDESTEN
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Doctor Who 
kidnappar en tjej och 
reser lite var han vill. 
Det skulle jag klara.

Professionell 
glasstestare.

Jag hade nog varit 
någon annan om jag 
inte var jag.

Rory Gilmore, kan 
inte känslomässigt 
skilja på det som sker i 
hennes och mitt liv så 
det säger väl något.

Godtycklig 
Hogwartselev, lätt.

David Attenborough, 
suttit i djungeln och 
kollat på sengångare. 
Eller Kanske Leif 
“Loket” Olsson.

Ernst Kirchsteiger. 
För att jag strosat runt 
alltför mycket i skolan 
bärandes lusekofta och 
i strumplästen. 

Med tanke på att mitt 
senaste inköp har varit 
en vinylspelare och ett 
flertal av Kents album 
på vinyl skulle jag 
gissa på någon sorts 
söderhipster. #hashtag

Hade monterat 
iPhones under slavlika 
förhållanden, livets 
hjul och så liksom...

Jag hade nog varit en 
skäggig (ännu skägg-
igare) eremit med 
en stuga i de norska 
skogarna. Alternativt 
en katt.

Enligt statistiken 
förmodligen en indier. 
18% av alla nyfödda 
föds där.

Edward Blom. För att
jag älskar fett och hans
budord när det kom-
mer till mat innehåller 
“much is more” och 
“glöm inte osten!”!

Snäll.Definitivt Patrik (i 
Svamp-bob ni vet). Helt 
underbart att vara så lost 
hela tiden. Livet är så 
enkelt! OCH vem vill
inte vara bästa kompis 
med Svampbob?????

Jag hade varit en 
/definitivt Johan

En liten 
sydeuropeisk farbror 
på vespa. Vespan får 
gärna vara blå och 
håret får gärna vara 
vitt. Trevligt ändå.

En liten orange-vit-
randig kattunge med 
bruna ögon. Typ dör 
så söta de är, och så 
får de ju sova hur 
mycket de vill!

När jag var 
liten ville jag bli 
sumobrottare. Det 
känns som ett bra 
svar.

Vem hade du varit om du inte varit du?

-  I T Y P E  3 2  - -  I T Y P E  3 2  -
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ollningen är över sedan länge, den 
första tentaperioden är avklarad 
och I-16 har blivit en naturlig 
del av sektionen. Tiden går fort 

här på I och det är inte ofta man hinner 
stanna upp och reflektera av hur man 
själv faktiskt förändras och utvecklas. 
Ett skämtsamt uttryck här på sektionen 
är att man efter en tid blir stöpt i en 
färdig “I-form” på grund av all den tid 
man spenderar med andra I-are. “Man 
blir som man umgås” heter det ju sen 
gammalt. Men hur väl stämmer detta 
egentligen?

Om jag själv blickar tillbaka så inser 
jag att jag med stor sannolikhet inte är 
samma person som jag var då jag klev 
in genom M-husets dörrar för första 
gången. Det är svårt att inte påverkas 
av de otaliga timmar man spenderar 
i E-huset under tenta-p, den otroliga 
mängd av roliga event man får vara med 
om och framför allt; alla de roliga och 
inspirerande personer man har omkring 
sig under dagarna. Något jag ständigt 
fascineras av hos människorna här på 
sektionen är mångsidigheten. Det är inte 
sällan jag blir förvånad och undrar om 
det verkligen kan vara samma person 
som för endast någon månad sedan 
simmade ut till øn Øn mitt i natten 
för att måla telefonkiosken vinröd som 
står och håller en case-presentation för 
ett gäng företagsrepresentanter. Det 
är en skön känsla att ha vetskapen om 

att det alltid finns en I-are nära till 
hands, vare sig det gäller hjälp med en 
inlämningsuppgift eller hjälp med att 
kliva kajplats en fredagskväll.

Efter detta semisammanhängande 
resonemang börjar jag faktiskt tvivla 
på uttrycket att man blir stöpt i en 
I-form. För att dra några liknelser till 
IPS:en; det finns inte någon form som 
passar för alla produkter. Man skulle 
istället kunna likna I-sektionen vid ett 
tillverkningssystem med många olika 
tillverkningsmetoder. Sedan väljer ni 
alltså själva hur ni vill kombinera dessa 
för att maxa er tid här på I. Vilken grej!

Kram & tack för att ni gör min vardag,
Lundis

a, hur är det egentligen med “dom 
där I-arna”? 

Hur lika är vi egentligen? Kan 
man klumpa ihop 500 st studenter och 
prata om dom som en enhet? Vore det 
inte märkligt om alla som är intresserade 
av teknik och ekonomi samtidigt vore 
likadana? Men varför har vi då 30 st 
(OBS kan vara något överdrivet) vid 
namn Anton på sektionen, och varför 
passar det statistiskt osannolikt många 
att gå upp okristligt tidigt för att 
tentaplugga? Framför allt - varför vill så 
många även bli läkare?

Jag har tyvärr inga svar. Det vore tokigt 
om jag hade det, då hade jag nog hört 
hemma på någon annan utbildning. 
Men nog finns det många likheter. 
Schizofrän är ett uttryck som vår käre 
inspektor Andreas Norrman har myntat 
om I-aren, och som vi inte använder 
nog ofta. Han menar att det I-are har 
gemensamt är att vi är bra på att plugga 
och att festa. Jag gillar ändå den titeln. 
Ingrid har vi flera stycken som heter 
också! Världens bästa namn! Verkligen 
en utmärkt sektion detta. 

Ja, utmärkt var ordet! Kanske är vi lika 
varandra, kanske inte, men bra har det 
blivit i vilket fall. Med en tentaperiod 
avslutad är det dags att dra igång med 
nya aktiviteter, och det ska bli spännande 
att se vad denna nystart får med sig. 

Lyckas man börja plugga redan läsvecka 
1, så man alltid ligger i fas? Kommer 
träningen vara allas prio 1, och kommer 
man lyckas äta mer matlådor och mindre 
Gott & Nära? Mest troligt inte, men det 
gör inte så mycket. Det är ju så mycket 
kul på sektionen hela tiden. Så är det att 
vara en av “dom där I-arna”.

Massa kärlek!
Ingrid

-  I T Y P E  3 2  - -  I T Y P E  3 2  -
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Den 18:e till 21:a oktober 2016 
förvandlades det annars så 
fridfulla och öde V-huset till en 
konflikthärd mellan I-sektionen 
och V-sektionen. Berättelserna 
om vad som skedde går isär, 
men för den grävande Infoiten 
stod det snart klart att det här 
kanske inte bara var en kamp om 
grupprummen.

Ryktet om de fina grupprummen 
i V-huset hade cirkulerat under 
hela läsperioden. Det utlovades 
whiteboards, höj- och sänkbara 
stolar och sist men inte minst: Syre 
hela dagen!

Många nyfikna själar hade varit förbi och provsuttit stolarna så när tentaveckan drog 
igång föll det sig naturligt att ca 20% av I-arna skulle hitta sin nya pluggoas i V-huset.

På måndagen var sista grupprummet taget runt 7:20, tisdagen 7:05, onsdagen 6:50 
och på torsdagen var första gänget på plats redan 04:50. Under tisdagen gick Vaktis 
inte bara runt och kontrollerade att inget kaffedrickande skedde i rummen utan även 
frågade vilken sektion man tillhörde. I de stora grupprummen kunde man framåt 
onsdagen se projektorerna lysa upp sektionsloggor men för att finna hela svaret på 
varför de dök upp får vi vända oss till nätet.

Under denna period kunde man följa först en förundrad 
och sedan allt mer förargad diskussion på Jodel kring varför 
V-husets grupprum försvann så snabbt. Under måndagen 
och tisdagen kunde man se jodels som undrade vad som 
menas med “tidigt”, är det klockan sju? I samband med 
att det började stå klart vilka tider som gäller myntades 
uttrycket “You snooze, you loose”. Det hölls dock inte god 
ton utan det spelades snart på någon form av stereotyp från 
båda håll med uppmaning om att V-arna får tillbaka sina 
grupprum under omtentaperioden och att I-arna minsann 
kan köpa sina egna grupprum, eller Vrupprum som de 
snart döptes om till.

På torsdag morgon lades denna bild upp:

Under torsdagen skapades sedan ett fb-event, “Återtagandet av V-huset” där 
diskussionerna om grupprummet kunde samlas. Under fredagsmorgonen skulle V-huset 
tas tillbaka, något som tappert genomfördes av en ensam V-are med hjälp av I-are. Ett 
lyckligt slut på syskonbråket.

Det finns skillnader mellan sektionerna på LTH, skillnader som vi gärna driver med 
och stereotyper som vi förstärker. Det skapar ofta en VI-känsla för respektive grupp 
och det fyller en funktion. Men vi får vara lite försiktiga så dessa syskonbråk inte går 
överstyr, vi är alla teknologer och behöver varandra såväl nu som sen.

I-styr följde utvecklingen på nära håll och konstaterar 
att såväl I-are som V-are har humor och att det var bra 
att det komiska i situationen till slut lyste igenom. I-styr 
och V-styr hälsar att våra sektioner har en nära och fin 
relation, och vill att det ska fortsätta vara så. V-sektionens 
ordförande Patrik Gustafsson betonar att “Nu arbetar 
vi framåt och hittar ett sätt att samarbeta kring våra 
studieplatser istället för att motarbeta 
varandras studier.“

I LUS senaste rapport 
fastslås det att på LTH 
finns det 2 studenter/
studieplats, vilket är 
bättre än ekonomernas 
10/studieplats. Det finns 
bevisligen ett behov av att 
utöka såväl studieplatser 
som antalet grupprum. 
Och en fortsättning på 
den historien kommer det 
säkerligen att bli!

-  I T Y P E  3 2  -
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TRYCKERIETS
REKLAM
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Det här är sidan för dig som vill ha vettiga svar på 
dumma frågor! Vill du veta vad Margot Wallström skulle 
göra på första daten? Vem som stoppade köttbullar i 
näsan? Eller har du bara något kärleksbekymmer som 
tynger ditt hjärta? Svaren finner du här!

Tjena Icke!

Det är ju solklart vad påven skulle hit och göra, vart skulle han annars vara? Det 
känns som en väldigt märklig inställning att ha liksom. Vad gör du själv i Lund? Vad 
gör någon i Lund överhuvudtaget? Vi känner ändå att påven gjorde ett större avtryck 
här i Lund än vad redaktionen totalt kommer mäkta med under hela vår studietid. Så 
Icke, frågan är väl snarare vad tusan du gör i ditt korrerum som är så märkvärdigt?

Vänligt men bestämt, I-type

Hejsan!

Jaha? 

Mvh I-type

av: CHRISTOFFER HANSSONFråga i-type

Hej kära I-type

Jag sitter hemma pa korrerummet och funderar över en sak. Vad i hela fridens namn skulle paven hit i lund o göra egentligen? Han gjorde ju i princip ingenting?
/ Icke-troende

Hej!

Det är helt normalt att ha lite märkliga drag, vem har inte det? Men eftersom det här 
inte är kamratpostens kropp & knopp längre så behöver vi även säga en del sanningar, 
för din egen skull. Någon gräns för knäpphet måste vi ju ändå dra! Du borde gå och 
kolla upp din åkomma hos en läkare för att veta om du är sjuk. Att du verkar helt sjuk 
är vi dock överens om på hela redaktionen.

Ha en bra dag,

I-type 

Kära du!

För att träffa någon igen måste man ha träffat henom första gången. Som vi ser det 
finns det bara två lösningar på ditt problem. Det första är att hänga på köttmarknaden 
varenda möjlig kväll från och med nu, tills du ser henne igen. Det andra och mer 
troliga alternativet är att du drack en beska för mycket och helt enkelt bara behöver 
göra det ännu en kväll för finna ny kärlek.

Lycka till, det känns som att du behöver det,

I-type

Vill du också ställa en fråga till I-type? Skicka din fråga till redaktor@isek.se så 
har du chans att komma med i nästa nummer!

Hola I-type!
Jag har hittat små vårtliknande saker på min högra skinka. Jag har upptäckt att det är väldigt skönt att klia på dem, framförallt framför spegeln. 

Min fråga till er: är jag sjuk?

Kära I-type!

Jag såg en jättesöt tjej på ÖG:s igår och blev blixtförälskad. Jag pratade aldrig 

med henne och kommer så här dagen efter inte riktigt ihåg hur hon såg ut, hur 

ska jag någonsin få träffa henne igen?

Hej I-type!
Jag är alltid trött på morgonen, jag hinner inte äta frukost och skyndar mig in svettig och sen på föreläsningen. Det är samma visa varje dag. Jag blir  okoncentrerad, slösurfar och pluggar inte på hela dagen. Jag går hem tidigt och kollar på serier och lägger mig sent utan att ha pluggat någonting. Samma visa nästa dag och dagen efter det. Det känns som jag har fastnat i en ond cirkel.

-  I T Y P E  3 2  - -  I T Y P E  3 2  -
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Minns ni den där veckan i mitten på oktober när M-huset fylldes 
av 25 vilsna utlänningar med namnlappar runt halsen och FestI 

ordnade kräftskiva där man inte fick prata svenska? Vi i InUtI tänkte 
ta tillfället i akt och förklara vad det var som hände.

Europe3D är ett eventkoncept från ESTIEM där deltagarna under en vecka 
får lära sig om ett land ur tre perspektiv: ekonomi, politik och kultur. InUtI 

ansökte i våras om att få anordna ett Europe3D här i Lund, och i mitten på 
oktober var det dags! 25 deltagare, främst I:are, från Europa med omnejd skuttade 

i en vecka runt på Lunds gator och gjorde både klokheter och dumheter. Här är en 
sammanfattning av vad vi hittade på!

Kräftskiva, guidad tur på Systemet, ett år av svenska traditioner på en 
timme, På Spåret-pub, poängjakt på stan, IKEA-besök (ja - det är väl 
minst lika mycket kultur som ekonomi?), språkkurs med allas vår 
favoritbytis Lennart, vinbrännboll och bastukväll. Kort och gott 
fanns en tydlig risk för att deltagarna skulle återvände hem med 
en ytterst förvirrad uppfattning om vad som är svensk kultur 
och vad som mest är typiskt för I-sektionen.

av: INUTI

Under sin första heldag i Lund kastades 
deltagarna direkt in i näringslivsdjungeln. 
Förmiddagen spenderas på partikelaccele-
ratorn MAX IV och lunch serverades 
på föreläsning av EF. Senare i veckan 
spenderade vi såklart en halvdag på 
IKEA:s kontor i Malmö där det bjöds 
på workshops, men tyvärr inte några 
efterlängtade köttbullar.

För att hålla workshops om politik bjöd 
vi in malmöbaserade Samtalsaktivisterna, 
som arrangerar öppna samtal för att mot-
verka polarisering i samhället. På lördagen 
kom Kristian Rönn från rörelsen Effective 
Altruism, som med hjälp av kvantitativa 
metoder vill hitta de effektivaste sätten 
att göra världen bättre. Det diskuterades 
normer, jämställdhet och hur många liv 
man kan rädda om man skänker 10% av 
sin inkomst till välgörenhet.

Vi vill såklart avsluta med att rikta ett riktigt megatack till alla er som hjälpte till att ordna 
veckan:

ALLA HOSTS som öppnade era famnar och bäddsoffor. ALLA UTSKOTT som hjälpte till med 
lekar, I-burgare, foto, prylförsäljning, festfix, spex och tusen andra bragder och bagateller.
ALLA NI RANDOMS som bara ville ha en ursäkt att äta sensäsongskräftor på Lophtet.

Ni är alla anledningen till att det numera går människor på gatorna från Ankara till Porto och 
från Bryssel till Kapstaden med leenden på läpparna och vinröda isbjörnströjor på magarna. 
Det är fint!

PZZZT! Du har väl inte missat att 
det kommer upp nya event som 
detta varje vecka på estiem.org? 
Alla I-studenter kan åka och det 
utlovas nytta, nöje och billigt!

KULTUR

EKONOMI POLITIK

-  I T Y P E  3 2  --  I T Y P E  3 2  -
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A N T ON,  I14
“Den bästa pluggplatsen? Nä men 
det kan man ju inte ge upp.”

S of i a ,  I14
“Så jag säger E”

M a r t in,  I14
“Och jag säger hemma i vardags-
rummet.”

Ch a r l ie  ( och  L ouise ),  I13
Tips från coachen: “ Stressa inte upp er, du kommer komma dit 
även om du har kepsen bak och fram(och använder droppen!).”

av: HJALMAR HELD & ISABELLA BERGVIK

L onis,  I16
Hur är livet efter nollningen? 
“Jo man har ju lite andra 
prioriteringar.”

V ic t or ,  I16
“Efter nollningen kom det plötsliga 
ansvaret.”

Joh a n,  I16
“I-sek med ett ord för mig är ambition, 
och gemenskap, och kärlek.”

-  I T Y P E  3 2  - -  I T Y P E  3 2  -
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  Det sitter i
En civilingenjörers klädstil kännetecknas 
ofta av dåligt sittande bomullskostymer 
matchade med konsultdojor. Men en I:are 
på LTH är varken en vanlig civilingenjör 
eller ens en civilingenjör än så hur klär vi 
oss egentligen?

För att ta reda på detta gav jag mig ut på 
LTH i jakt på I:are bärandes kläder.

Den första jag hittade var Alexander, en 
man lång som Helsingkronas torn klädd 
likt en herrgårdsägare precis hemkommen 
från jakt. Ett kort samtal avslöjade dock 
att han varken var godsägare eller jägare. 

Jag rörde mig sedan ner till Sjøn Sjøn 
där jag fann Simon klädd för att måla 
telefonkiosken. Trodde jag, han skulle visst 
bara njuta av vågorna. 

Kort därefter hittade jag William, en annan 
I-are med kläder på. Jag förstod direkt att 
han var på väg till en hipp hip-hop pop 
up store i sin streetwear outfit. Återigen 
visade det sig att jag hade helt fel, han var 
på väg hem…

Så lärde jag mig något av denna jakt? Jo, 
att I:are klär sig väldigt olika och att jag har 
helt orimliga fördomar angående kläder.

kläderna av: HJALMAR HELD

-  I T Y P E  3 2  -
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En I:ares  
"fria" 
vilja

En kall decembermorgon. Sista grupp-
rummet i M gick precis och snart kommer 
foajén att vara full. Vart ska alla ta vägen? 
Vad kommer folk att äta till lunch? Kommer 
det att stå Studiecentrumkaffekoppar eller 
termosar bredvid datorerna?
  
Som många kloka tänkare genom histo-
rien har fastslagit är allt vi gör summan 
av våra tidigare erfarenheter och beslut 
vi har tagit (och beslut vi inte tagit). Info 
har förstått att om vi tar reda på I-arnas 
ursprung kan vi därför förutspå alla de-
ras framtida beslut (och icke-beslut).  
Låt sökandet börja.

Utanför M-huset hittar vi Skåne.  
I Skåne finns skåningar. Skåningar pratar 
skånska. De är ett trevligt folkslag om 
än något svårförståeliga. De föds upp på 
falafel som enligt folksägnen görs bäst 
på Lundafalfel. Nu undrar man, varför 
just Lund? Hur kommer det sig att just 
Lund har den bästa falafeln i Sverige?   

Jo, förstår ni, när kung Knud var kung 
över såväl Danmark som England ville han 
såklart äta den godaste falafeln som gick 
att finna. Denna var från London. Efter 
många tuffa förhandlingar kunde Knud 
till slut locka till sig britterna, genom att 
döpa om sin stad. Skåningarna är alltså 
krävande vegetarianer som tror att de är 
från London. 

När Info drömmer sig bort till Love Actu-
ally och ett bättre liv i London påminns 
vi om Sveriges alldeles egna lilla London, 
Göteborg. Här finner man gott om goa 
gubbar, fesk och lillebrorskomplex. För de 
som inte njuter av havets frukter kan tiden 
spenderas på Nordens största nöjespark.

Denna konstanta tillgång till glädje, lycka 
och nöje har givetvis bidragit till den 
fantastiska göteborgshumorn. Ordvitsar 
med poänger som få utomstående 
förstår det roliga i har skapat den sekt 
som göteborgare identifierar sig med. 
Göteborgare är alltid goa gubbar som 
trivs bäst vid det salta havet. En annan 
stolthet från Göteborg är såväl Volvo som 
grannstaden Trollhättans SAAB, och för 
den förvirrade resenären kan en resa till 
SAAB ta en till Linköping.  

Och visst har SAAB format Linköping! 
Genom sina två flygfält har staden blivit 
platt som en pannkaka. När man flyger 
flygplan befinner man sig bland mol-
nen, precis som man gör när man är kär. 
Linköpingsbor gillar att flirta ivrigt med 
skåningarna, inspirerade av den perfekta 
kärleksrelationen mellan Tage Daniels-
son och Hasse Alfredsson. För att öka sina 
chanser att få ihop det med någon skåning 

av: JOHANNA WENDESTEN & 
ERIK HERBERTSSON
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grundade östgötarna Östgöta Nation. I 
350 år har de gått till köttmarknaden för 
att föröka sig och skapa det värsta av två 
dialekter. 

Stockholm i vårt hjärta. För de som inte 
finner sin kärlek på ÖG:s eller i Skåne 
finns det en stor chans att finna den i vår 
huvudstad. Där finns såväl konungen som 
kungen i baren. Där finns Dr Martens och 
Jimmy Choo. Raw food och rådjursstek. 
Yoga och golf. Högertrafik praktiseras 
strikt i tunnelbanan, med nedmejning 
som straff. På detta sätt skolas utbölingar 

in i det slutna sällskap som har möte på 
tisdagar mellan åtta och nio på Skansen. 
Stockholmarna är extremerna, det folk 
som älskar och hatar mest.

Nu vet vi allt. Om alla. Ingen går längre 
säker under Infos mantel. Vi vet vad ni gör 
och när ni gör det, ni är inte så oförutsäg-
bara som ni tror. Ni är slavar till era egna 
historier. Ett resultat av den ekvation som 
beskriver ert liv ger svaret på ert nästa drag. 
 
Vi ses på ÖG:s.
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Vad gör du när du går in i M-foajén?
Jag ser mig omkring efter bekanta I:are och minglar såklart! A
Letar efter Adsensus roll-upp, det gäller att passa på att nätverka! B
Dricker mitt termoskaffe medan jag funderar på vart jag är påväg. C
M-foajén? Jag pluggar bara på LUX. D

Vart åker din miniräknare ner?
Jag stoppar ner den i ytterfacket på min Herschel. C
Min Nspire menar du? Den åker ner i portföljen. B
Brukar inte lägga ner den så ofta, håller den mest i handen. A
 Miniräknare? Finns inte sånt på mobilen typ? D

Helgen är här, vad händer?
Jag lånar föräldrarnas Tesla och bjuder med vännerna till huset på 
Österlen. B
Jag har en kompis som spelar skivor i Berlin, så är där en del. C
Jag arrangerar fältresor till bokskogarna på lördagar för att studera 
biologisk mångfald. D
Börjar alltid helgen med ett långt bad och sen brunch med gänget, 
det är skönt att ta vara på så mycket som möjligt av lundalivet. A

Var syns du mest?
 Ni hittar mig på SOL, filosoferandes om romantikens största verk. D
I stadsparken på joggingrunda eller i Saluhallen påväg att handla 
härliga ostar. A
I Malmö, på möllan. C
På MEAT, jag är där med mamsen. B

Vad dricker du helst?
 En Old fashioned med två, istället för tre, droppar Angostura Bitter. C
Räknas en sabrerad skumpa på takterassen? B
En öl kanske. Slots? Den har jag aldrig smakat faktiskt, är det en IPA? D
Ett glas vitt och varannan vatten sätter guldkant på vardagen. A

Vilken musik lyssnar du på när du pluggar?
Har ni hört Bon Ivers nya? C
Startar Spotifys egna Happy Hits-spellista. A
Känner en snubbe från Marbella som gör sjukt soft house. B
Sätter igång en P3-dokumentär i lurarna. D

Vad består din lunch av?
Sticker ner till GoG och köper sallad. Med räkor. B
Jag käkar linsgryta ur min glasmatlåda. C
Min hemmagjorda vegetariska lasagne, fräscht! A
Finns en buffé nere vid Kulturen som är himla god. DVi
lk

en
 I:

ar
e 

är
 d

u?
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Tycker du att någon av stereotyperna ovan ger rätt bild av dig? Vi i Image jobbar med att forma och 
förändra bilden av en I:are, både mot gymnasieelever och framtida arbetsgivare. Me quizet ovan vill vi 
öppna upp för tankar kring hur vi som sektion i Lund vill framställa oss utåt. Under året kommer vi bland 
annat hålla i skuggning, jobba med hemsidan, fokusera på hur vi ska få in fler tjejer till sektionen och 
anordna en I-dag.

Flest C: Vinyl och polo-I:aren

Med en känsla för detaljer och stil  tillhör du sektionens tren-
delit. Förutom Lund lockar norra Europas kulturutbud och 
den alternativa klubbscenen. Ditt kaffe är lika svart som hat-
ten du har på dig ibland och ordet main stream har aldrig 
nämnts i samma mening som ditt namn.

Flest A: Mr/Mrs-perfect-I:aren

Med tusen bollar i luften som du till synes oberört lyckas 
jonglera runt tar du dig an studentlivet. Det finns ingen 
motsättning som du inte kan vända till något positivt och 
din världsbild kan enklast beskrivas som ett stjärnsystem där 
DU är den stålande mittpunkten. Ditt livsmotto hade varit 
“carpe diem” om du inte hade varit tillräckligt medveten 
för att inse att “It’s always seems impossible untill it’s done” 
känns mer 2016.

Flest B: Cash/pengar/likvida medel-I:aren

Med en Grönt och Gott-påse i ena handen och telefonen i 
andra, promenerar du med dina RM Williams på vägen till 
framgång. Du “hänger” inte med dina vänner, du nätverkar! 
Det ryktas även om att det var din briljanta övertalningsför-
måga som drev igenom namnen Cash, Pengar och Likvida 
medel för sektionens mötesrum.impossible untill it’s done” 
känns mer 2016.

Flest D: Den exotiska I:aren

Din världssyn får de flesta andra I:are att tappa fotfästet. Du 
tycks komma från en annan planet, från“världen utanför 
I-bubblan”, och allt du gör är spännande och exotiskt. Du 
använder ord som “SOL” och “fältresor” på ett så lättvindigt 
sätt att andra I:are häpnar och man tycks aldrig kunna ana 
vilken kurs du ska läsa härnäst.
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När man var liten fanns alltid drömmen 
om att bli stor. ”När jag blir stor ska jag 
bli det här” eller ”när jag blir stor kan jag 
bestämma allt själv och äta godis alla dagar i 
veckan”, ja ni vet säkert själva hur tankarna 
gick. Det var ju faktiskt inte så konstigt att 
man glamoriserade att vara ”vuxen” då man 
ständigt var för liten för att få vara med eller 
allt tjat om ”när du blir äldre kommer du 
att förstå”. Vuxen är ju en tolkningsfråga, 
men med några fler år på nacken ställer jag 
mig frågan: vad har egentligen blivit bättre?

Drömmen om att kunna välja att äta godis 
till frukost, lunch och middag har slagit in, 
och numera kanske bytts ut till att kunna 
köpa alkohol på Systemet varendaste dag 
om man så vill. Att ”förstå” känns idag 
snarare som ett mer förvirrat begrepp än 
någonsin tidigare. Visst förstår man mer, 
men med mer förståelse kommer också 
insikten om att det är mycket man faktiskt 
inte förstår sig på. Var det inte lättare på 
den tiden då någon bara sa åt en vad man 
skulle göra?

När man har, så kallat blivit ”vuxen”, finns 
ofta drömmen om att kunna spola tillbaka 
tiden och få vara barn. I livets alla skeden 
och åldrar finns självklart nackdelar, men 
viktigaste av allt: en jäkla massa fördelar. 
Jag tänkte hjälpa till med att få dig att 
uppskatta tiden som är just nu. Så, luta dig 
tillbaka, och njut av dessa fördelar med att 
ha blivit lite äldre!

- Du kan använda ursäkten ”jag är för 
gammal för sånt här” när sängen känns mer 
lockande än att köra lambo på efterfest.

- Det är okej att klä sig varmt och bekvämt 
istället för kallt och snyggt.

- Du uppskattar kommentaren ”vad ung 
du ser ut”.

- Du behöver inte använda hipsterglasögon 
med spegelglas för att få använda glasögon.

- Du behöver inte längre smyga med att 
du tittar på Antikrundan.

- Du behöver inte köpa en ny Iphone varje 
år eftersom du kan skylla på att ”du inte 
hänger med” och ”din gamla funkar ju??”.

Sist men inte minst: du kan säga till yngre 
personer att ”när du blir äldre kommer du 
att förstå”.

av: SARA ÅKERBLOM

Identitet ”vuxen”
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mbitiösa. Det kanske mest välanvända 
ordet för att beskriva en I:are.

i har alla valt en utbildning som inte bara 
är svår att komma in på utan också leder 

till en oas av möjligheter, som alla mer eller 
mindre ska leda till framgång. Vi kliver alla 
in i M-huset med denna framtidsutsikt men 
kan ändå få känna på detta redan nu.

ektionen, en plats där vårt gemensamma 
driv har mynnat ut i en fantastisk 

organisation. Bottnat i ett intresse så kan 
man få jobba med och utveckla alla möjliga 
förmågor. Allt ifrån festplanering till 
företagskontakt kan ge en roliga minnen, 
önskvärda kompetenser och öppna fler dörrar. 

ationer, en samlingsplats för glädje och 
fest i sann studentanda. Varför missa 

chansen att ta del av detta koncept? Det 
kan vara att jobba många klubbnätter, vara 
förman eller kanske till och med ta posten 
som PQ. 

töver det kan man ju klättra på squash-
stegen, arrangera de bästa festerna eller 

starta eget företag. Har man fortfarande glöd 
kvar kan man ju bygga på sina akademiska 
meriter. Varför inte dra på dig lite extra 
kunskap i historia, juridik eller medicin? 
Det finns ju alltid mer att lära.

lla dessa möjligheter gör att man kanske 
inte bara identifierar sig som I-are, som 

ambitiös, som möjlighetstagare. Man är också 
engagerad, ansvarig, träningsfreak, festprisse, 
god vän och presterande akademiker. 
Fantastiskt är det, att vilja göra så mycket. 
Fantastiskt är det, att kunna göra så mycket. 
Lika fantastiskt är det att vara mänsklig. Att 
inte alltid kunna översätta ambition till tidlös 
energi. Att kunna peka ut var gränsen går. 
Att kunna tacka nej till möjligheten. 

mbition är en fantastisk egenskap som 
kommer fortsätta öppna dörrar, men 

försöker man göra allt så kan det sluta med 
att man inte har gjort någonting. Vad vill 
jag göra? Vad vill jag åstadkomma? Vem vill 
jag vara? Man kanske inte kan vara allting 
för alla; men tar vi hand om oss själva, tar 
vi hand om varandra, så kan vi tillsammans 
vara vad som helst. 

Dubbel 
identitet

s

N

u

a

av: ISABELLA BERGVIK

V

a

a

2 4 25



-  I T Y P E  3 2  - -  I T Y P E  3 2  -

info  
fotar

2 6 27



På Sektionen för Industriell ekonomi 
är drygt 200 studenter engagerade. 
Sektionen ligger under kårens kontroll, 
men de flesta I:are värderar den ändå 
över kåren. Få kårevents sprids på 
Facebook och få I:are volontärarbetar på 
dessa. 

Flera orsaker samverkar för att orsaka att 
kåren inte lockar fler I:are. Vid nollningen 
ges sektionen en chans att ge ett gott 
första intryck. Vår sektion har genom 
åren slipat fram evenemang som vida 
överstiger studentens behov. Samtidigt 
konkurrerar faktiskt kåren och sektionen 
många gånger, till exempel genom INKA 
och ARKAD. Utöver kåren spelar I:aren 
själv roll.

Bland de första föreläsningarna en nolla 
går på beskrivs nollan själv. Föreläsaren 
påstår att I:aren är generalist, en person 
som har kunnat åstadkomma bra betyg 
i många gymnasieämnen och som inte 
tycker om att slå igen dörrar. Det gör 

av: ERIK HERBERTSSON
DeT bästa av två studentliv

oss annorlunda på LTH, där de flesta 
programmen utbildar specialister. Och 
vi kanske ryggar tillbaka från det.

På Jodel framstår ofta teknologen som 
den dryga, arroganta mannen (sic!) som 
tycker om att klanka ned på andras 
utbildningar. Den dryga mannen 
fortplantar ett rykte om alla som går 
på LTH, arroganta eller ej. Ett rykte 
som Sektionen för Industriell ekonomi 
jobbar emot varje dag.

Industriella ekonomer är inuti och 
utanför teknologkåren, vi både 
samarbetar och konkurrerar med den. 
Vi har högst valdeltagande av alla 
sektioner, men en tentafest lockar alltid 
mer än en ET-slasque. Varje enskild 
individ i sektionen har möjligheten att 
välja de sammanhang den gillar mer. Att 
vår lilla sektion ofta vinner är något vi 
kan slå oss om axeln för.
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Anton och Gerda är goda vänner. När Anton tar examen från I 
kommer han i genomsnitt ha en ingångslön som är 2 000 kr högre 
än Gerdas.  På mindre än 10 år ökar den skillnzaden till 8 000 kr.*

Det motsvarar 266,6666 stycken falaflar i månaden (eller 200 
med halloumi).

Är du intresserad av att vara med oss och belysa ojämställdhet i 
arbetslivet, släng iväg ett mail till liko@isek.se.

 *Enligt statistik från Alumnirapporten 2016. 
** Anton och Gerda antas här vara den genomsnittliga kvinnan och mannen som tar 
examen från Industriell ekonomi.

VISST ÄR DET 
SKEVT!? 
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av: JOHANNA WENDESTEN & CLAUDIO GANDRA

Enkätdeltagarna dricker tillsammans 
hela

 

koppar kaffe om dagen, med ett snitt 
på 1,778 koppar per person! Baserat 
på det omsätter I-sektionen dryga 
600 koppar om dagen, eller 4200 kr!

Åldersfördelningen bland de 178 
svarande ser ut som ovan. Förutom 
detta är en deltagare "yngre än Sofia 
Tenerz" och två stycken är "för gamla". 
Den äldsta personen är 32 år gammal!

Det syns att Infos charm har smittat 
av sig! Av deltagarna är nästan 40% 
tjejer vilket kan jämföras med den inte 
riktigt lika jämna könsfördelningen på 
hela sektionen.

Som om det inte vore nog har sektionen 
även en "transfinancial" och 
en gnu!

LASER DU EGENTLIGEN 
NAGOT ANNAT JUST NU?

Nej, och har 
inga planer på 
att byta!

Du menar väl 
"... något annat 
OCH I just nu"?

Ja...

Att “Alla ska med” betyder ibland i moderna 
tider “alla som varit med ska vara kvar”, 
och ISEK-gruppen på facebook är inget 
undantag. Ca 7% av enkätdeltagarna läser 
inte längre I men klänger sig fortfarande 
kvar.

procent av de 
svarande är 
feminister.

Skåningarna låter som vanligt sin patriotism 
lysa igenom; endast hälften lyckades stava sitt 
landskapsnamn korrekt, utan u, a, och rätt mängd 
vokaler. En liten applåd också till de tre I-are som 
till synes utan planering lyckats skriva exakt samma 
ursprung: “bästkusten”.

Goteborg  14,9% 

Stockholm  34,2% 

Uppsala  7,1% 

Skane  28,8% 

Linkoping  3,5% 

Lund   3,5% 

Malmo  8,0% 

Info noterar att det 
har blivit fler singlar 
sen i vår! Vi beklagar 
eventuella hjärtekross 
men glädjer oss åt 
att fler I-are nu är 
börsnoterade.
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Vem ar du?

Hoppas ni inte bara firar 
jul med I-are, kommer bli 
tomt under granen då. Den 
optimala ration när tomten 
kommer är 1 I:are på 2 givare, 
då blir det en lycklig jul!

Vilken nation?
Siffrorna inom parantes 
motsvarar vårens statistik.
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H
ur

 vä
l känner du o
ss i SRI?

1. Har brutit 7 ben i kroppen. 

Ja, vad 
vet ni egentligen 

om SRI? Para ihop 
rätt påstående med rätt 

bild för att se om ni besitter 
grundläggande kunskaper 

om de som bevakar era 
studier. 

Svar: 1. WIlliam, 2. Hanna, 3. Oskar, 4. Ingen, 5. Markus, 6. Elin, 7. Ingen, 8. Emma, 9. Noah

2. Har rymt hemifrån som 7-åring. 

3. Bröt på amerikansk engelska tills hen var  

5år gammal. 

4. Identifierar sig som en attackhelikopter.

5. Har brutit ett revben på en annan person. 

6. Har bott i Luxemburg.

7. Har sökt till Paradise hotel.

8. Är grym på golf. 

9. Varit på en hemmafest där Zara 

Larsson inte blev insläppt av 

dörrvakterna. 
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Hur känns det att vara I-sektionens mest 
omtyckta lärare (för andra året i rad)? 
- Det känns fantastiskt bra, det är svårt att avgöra 
om det kändes bäst förra året eller denna gången. 
Det är otroligt hedrande.

 
Vad är roligast med att undervisa i 
programmeringsteknik? 
- Det är att många av de jag undervisar börjar 
på noll och de får under kursens gång upptäcka 
programmering. Att kunna programmering är 
en sorts makt, att skapa program som faktiskt 
kan användas. Att se studenterna lyckas och bli 
självgående.

 
Vad har de som ska läsa kursen att se fram 
emot? 
- Massa uppgifter, förvirring men framför allt stor 
vinstkänsla när poletten trillar ned och man lyckas.

ÅRETS LÄRARE
Snaps eller punsch 

Spex eller spontansång 

Ärtsoppa eller nudlar 

Övning eller föreläsning 

Mazeturtle eller Turtle-race

5 SNABBA
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Under våren skickades en enkät ut till sektionens alumner i syfte att samla data till (den 
eminenta) Alumnrapporten 2016. Rapporten släpptes strax innan sommaren men svaret 
på en fråga, kanske den viktigaste frågan, har ännu inte publicerats. Förrän nu. Till I-types 
trogna läsarskara, och i synnerhet ni som suktar efter ömhet och mänsklig kontakt, kan 
Alumni nu presentera vilken nation som är bäst för ragg och hemsläp.

Frågan ställdes till 218 alumner som haft fem år fyllda av nationsbesök med intim sorti. 
Uppgifterna är, som en välkänd Becker skulle uttrycka sig, verklighetsförankrade. Av de 
som svarade på frågan angav hela 22% Östgöta nation!

För den som är intresserad av Alumnrapporten så har den fått den ytterst tillgängliga platsen 
på isek.se -> studerande -> filarkiv. Här dyker rapporten upp efter 139 dagordningar 
och mötesprotokoll från styrelsen, 92 bilagor om äskningar, 11 stormötesprotokoll, 14 
sektionsmötesprotokoll, 25 dokument gällande sektionens styrning, ekonomi, policy och 
webbhantering, 5 olika mallar, övrigt-fliken, 32 I-type-upplagor samt alla nollningsutgåvor 
sedan 2005.

-  I T Y P E  3 2  -

Vid en första anblick kan resultatet verka 
förbryllande Att Östgöta nation skulle 
vara nationen där flest I-are får hemsläp? 
Den minnesgode erinrar sig om hur I-type 
nummer 30 kunde meddela att endast 
3,9% av sektionens medlemmar är med 
på ÖGs, medan motsvarande siffra för VGs 
var svindlade 56,6%. Är det ett typexempel 
på “you don’t shit where you eat”?

Och vad kan det vara som lockar fram 
detta promiskuösa beteende hos I-aren? 
Kan det vara så att vi förförs av den sensuella 
dialekten som talas av casanovor som 
Jockiboi, Samir och han som vill hälsa till 
morsan i Linköping? Eller är det kanske just 
Linköping i Östergötland, födelseorten för 
vår utbildning, som tar fram våra djuriska 
instinkter?

För att räta ut några av dessa frågetecken 
har vi kontaktat sittande quratel på Östgöta 
Nation.

Hej Gabriella Nadjafi, Qurator på Östgöta 
Nation! Grattis till den bästa nationen för 
hemsläpp och ragg bland våra alumner! 
Hur känns det?

Det känns roligt! Men tycker det är lika 
öppet på alla nationer, så kanske något 
gammalt tänk som ligger kvar!

Vad tror ni detta beror på?

Alla är välkomna hit, så alla har möjligheten 
att hitta någon i den ålder och utseende 
som du gillar!

Är det en del av en strategi från er sida?

Absolut inte! Nationen är öppen för alla.

Tror ni det är östgötskan som skapar 
sådan åtrå?

Östgötskan är kanske charmig, men jag 
är själv därifrån och så värst sexig är den 
ju inte…

Sektionens egna berättelser från baren kl 
01.48 på Sunset

“När jag behöver smör går jag till Ica. När 
jag behöver klippa håret går jag till frisören. 
När jag behöver tillfredsställa mitt köttsliga 
begär går jag till Sunset.”

“Det finns få saker som är så sensuella som 
när en inbiten mjölbybo smyger upp bakom 
mig och viskar “Uschalingen” i mitt öra. 
Det gör mig knäsvag.”

“Jag hänger ju vanligtvis på VGs. Men som 
man brukar säga “You don’t dip your pen 
in the company ink”.” 

Happy hunting! 
xoxo Alumni
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EN AVHOPPARES 
FÖRSVARSTAL

 ag heter Olof Lagerberg. Jag har bytt till 
läkarlinjen. Förhoppningsvis har ni inte 
redan stängt tidningen i avsmak, utan 

fortsätter att läsa (framför allt då övriga 
sidor garanterat har producerats av I-are) 
om mitt val att byta, och om varför man 
kan tänka sig att vända den anrika institu-
tionen LTH ryggen.

För att förklara varför man väljer att lämna 
måste det först förklaras varför man kan 
tänka sig att börja. Ingenjörsgenen har visat 
sig vara synnerligen benägen att uttrycka sig 
i min familj, så till den milda grad att båda 
mina föräldrar, deras pappor samt min bror 
har valt att utbilda sig till ingenjörer.

För en nybliven student föreföll sig därför 
valet som ganska självklart att följa i deras 
fotspår, speciellt med tanke på att jag inte 
hade särskilt många andra idéer om vad 
man kunde tänkas göra efter att ha gått na-

tur på gymnasiet. Ett alternativ till vidare 
studier hade varit att fortsätta mitt som-
marjobb på Burger King, men efter att ha 
rådfrågat mig själv om jag var dundertaggad 
på att servera x antal Whoppers per dag till 
stressade bilister längs med E4:an kom jag 
fram till mitt svar. Jag var inte dundertag-
gad på det.

Jag valde därför att följa majoriteten av min 
familjs fotspår, och började på Industriell 
ekonomi i Lund.

Här någonstans började jag dock förstå  
det suboptimala i att basera sina val i liv- 
et på ingenting mer än ”vafan, det verkar 
najs ju”, när jag efter nollningen insåg att 
det faktiskt skulle krävas pluggande, och 
mycket av det, för att klara kurserna. Det 

"JAG KANSKE VAR DUM I 
HUVUDET."

J
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jag hade glömt att ta med i beräkningarna 
när jag gjorde mitt val av studieplats (som 
ju, som tidigare visat, inte var särskilt om-
fattande) var att överväga huruvida jag var 
tillräckligt studiepigg för att orka köra på. 
Vafan, det löser sig.

Det mesta löste sig. Boendet löste sig. 
Kompisarna löste sig. Gemenskapen och 
trivseln i Lund löste sig. Studierna löste 
sig dock inte, och detta uppenbarade sig 
väl egentligen främst för mig när jag satt 
i Gasquesalen en måndag och försökte di-
videra fram ett svar endast med hjälp av 
paybackmetoden. Det gick sådär.

Som en följd av ett sådant misslyckande 
tvingades jag överväga vem jag var. Var jag 
dum i huvudet? Under min tidigare skol-
gång hade jag varit van vid att saker har gått 
lätt, och att saker mest rullar på utan någon 
större ansträngning. ”Vafan, det löser sig” 
hade varit det mantra som hela tiden pulse-
rade i mitt huvud när tanken på om man 
skulle anstränga sig uppenbarade sig. När så 
nu inte var fallet, egentligen för första gån-
gen i mitt liv, satte tvivlet igång. Jag kanske 
var dum i huvudet.

Så här långt in i texten kanske ni har fått 
intrycket av att min tid på I endast har varit 
misär. Så har dock inte varit fallet. Även om 
studierna inte passade mig har jag träffat 
otroligt mycket trevliga människor. I och 
med Info har jag dessutom fått utlopp för 
en kreativ ådra som har utvecklats mycket. 
Lund som studentstad har även fått mig att 
växa otroligt som person, och jag är både 
mer mogen och ansvarstagande än vad jag 
var sommaren 2015. Jag har helt enkelt in-
sett att jag inte tycker att det jag har stu-
derat det senaste året har varit tillräckligt 
intressant för att lägga fem år på.

Med det sagt, och med risk att låta hem-
skt sarkastisk, så vill jag från djupet av mitt 
hjärta tacka hela I-sektionen för att ni har 
fått mig att inse att civilingenjör inte är det 
jag vill bli, och för att ni har fått mig att 
utvecklas något otroligt som människa. Jag 
kommer sakna er, och undrar när vi kom-
mer ses härnäst.

Ps. på Metro. Ds

"SOM EN FÖLJD AV ETT SÅDANT 
MISSLYCKANDE TVINGADES 
JAG ÖVERVÄGA VEM JAG VAR. "

Olof Lagerberg
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I magasinen vimlar det av bantningstips och slår man på TV:n går det alltid att hitta 
någon vältränad person som visar vad som bör finnas i ditt kylskåp. Men det är sällan 
någon som pratar om hur du äter. Titeln som Europas mest välklädda och stiliga folk 
brukar tilldelas Italienarna, och vi vet alla att de minsann inte lever på råsaft.

Vi borde kanske försöka vara lite mer Italienska. Njuta lite mer av livet så som Karlsson 
på taket njuter av sina köttbullar och en italienare njuter av sin morgonespresso. Eller 
så samlar man ett gäng vänner och lagar något riktigt gott! Ett tips på en utmärkt 
kompisrätt när mörkret lägger sig utanför fönstret är svamprisotto. Följ receptet så 
kommer du vara allas favorit.

För 4 personer 
Arborioris 
2 schalottenlökar 
2 vitlöksklyftor 
2 dl vitt vin 
Olivolja 
400 g kastanjechampinjoner 
(eller vanliga) 
1 grönsaksbuljongtärning 
1 hönsbuljongtärning 
1-2 dl parmesanost

Finhacka lök och vitlök och fräs i en riklig mängd olivolja

Hacka svampen i mellanstora bitar. Häll i ¼ av dem 
med löken och fräs resten i en separat stekpanna med 
smör, salt och peppar.

När löken är genomskinlig och svampen börjat krympa 
ihop så hälls riset. Fräs tills det är glansigt (2-3 minuter)

Häll på vinet och låt det reducera bort helt.

När grytan börjar bli torr häll på 2-3 dl av 
grönsaksbuljongen (lös upp tärningen i 6 dl kokande 
vatten i en separat behållare). Fortsätt “mata” risotton 
när den buljongen stegvis har kokat in. Rör hela tiden 
och låt det varken koka torrt eller dränkas i buljong.

Efter ca 20 minuter, smaka av riset och känn så det har 
lagom mycket kärna. Häll i lite mer buljong så den är 
lösare än vad den ska vara vid servering.

Dra av risotton från plattan och häll i den rivna 
parmesanosten och rör i 8:or för att undvika att det 
blir en stor ostklump. Känn så den blir lagom krämig, 
är den för lös så kan man alltid ha i mer ost!

Blanda i de stekta svamparna (några kan sparas för 
dekoration). Serveras med ruccola och några drag med 
pepparkvarnen. 

Psst..! Vill du göra 
soppan vegetarisk - 

använd två tärningar 
grönsaksbuljong istället!

Gör såhär

av: JOHANNA WENDESTEN
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Hon reagerar direkt när 
hennes vän ringer och ber 
om hjälp. Hon kastar sig 
på cykeln mitt i natten. Hon 

känner sig som en hjälte.

När hon får chansen att definieras 
genom sina gärningar tar hon den. När hon kan 
se att hon riskerar att bli skurken i dramat reagerar 
hon. När hon blir utvärderad är hon klanderfri.

Men när ett val inte är svart och vitt, vad väljer hon 
då? När valet inte definierar henne, vad väljer hon 
då? Om hon inte har en huvudroll i berättelsen, 
vad väljer hon då?

Alla ska kasta sig över cykeln när vänner ringer 
och ber om hjälp. Det definierar därför ingen. 
När individuella val har stor påverkan är de ofta 
de enklaste. Du ska hjälpa din nästa. När de 
har liten påverkan sker de istället utan tanke.

De stora valen ger oss ett tillfälle att 
reflektera över vem vi vill vara. Om vi 
vill vara antagonisten. Men de små 
valen måste vi använda för att komma 
dit. För vad definierar en person 
om inte prioriteringarna den 
gör varje dag? De som sker 
automatiskt, djupt inrotade 
i benmärgen. De som sker 
tusenfalt gånger oftare 
än de stora.

Lägg en tanke på dina 
automatiska hand-
lingar. Det är dessas 
fjärilseffekt som förän-
drar världen.

av
: E
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info testar...

läkarprogramme
När avhopparen nu har fått försvara sig vill Info göra sitt för att resterande del av sek-
tionen ska stanna på rätt sida Sölvegatan. Utrustade med antiseptiska medel, mun-
skydd och plasthandskar gjorde Info sig redo för att ta reda på vad som kan vara 
lockande med att spendera sina friska år med sjuka människor. 

Med kylslagna rosiga kinder efter den långa cykelturen klev vi så en måndagsmorgon 
in på BMC. Vi ställde oss lite avvaktande i ett hörn men smälte in rätt bra som ännu 
en klick människor. Så såg vi plötsligt inte ett eller två, utan fem bekanta ansikten 
komma emot oss i enad grupp. En gång I:are alltid I:are är alltså inte bara ett talspråk.

Vi gömde oss längst bak i föreläsningssalen, tog upp anteckningsblocken och gjorde 
oss redo för två rafflande timmar. Första sliden på PP dök upp och föreläsaren in-
formerade oss om att på 5 timmar skulle han täcka Kapitel 1, 4, 5, 6, 7, 8 (och lite 
9 & 10). So far, so good. Han fortsatte med att prata om makro och mikro och vi 
kände oss som hemma. Var på väg att svara på en fråga tills vi insåg att cellerna han 
pratade om inte var i Excel utan i en människa. 

Sedan kom den retoriska intresseväckande frågan, men ämnet skilde sig från Carl-
Johans. “Hur många här inne lekte med grodyngel när ni var små? Upp med en 
hand!”. Info tittade frågande på varandra men insåg snabbt att det inte alls var en 
dum fråga i detta sammanhang, snabbt hade över halva salen handen i luften. Den 
där lite ensliga personen som alltid var mer fascinerad av insekterna än av gungan 
på dagis har nu hittat hem. Istället för att undersöka myror kan hen nu utforska lik. 

 
När Info senare intervjuade några trevliga läkarstudenter om vad 
de tyckte om föreläsningen och cellbiologi i allmänhet kom vi in 
på ämnet kloning. Som den resultatinriktade I:aren man är frågade 
vi givetvis vad kloning kan eller ska användas till? Svar kom snabbt 
och säkert: “Vi ska klona 42 Hitler”. Som alla vet har läkare ingen 
humor och Info kan bara anta att de menade det bokstavligt. 

Efter snabbt överläggande var vi rörande överens. Vi ville hem igen. 
Att uthärda ytterligare 45 minuters föreläsning om människokrop-
pens var mer än vi kunde offra för en kvalitativ journalistik. 

Vad blev då slutsatsen från denna utflykt? Läkarutbildning kan 
också vara roligt, intressant, frustrerande och alldeles alldeles un-
derbar. Men läkarkarriären är mer utstakad än vad en I:ares är. Man 
kan redan nu förutse en läkares arbetsvardag. Så vad sägs om: 

 
 
 
 
 

 
Allt detta har gett läkaren en hög status i samhället. Rimligt, tycker 
Info.

Sjukhusluktdöden

kroppsvätskor tarmar
gamlingars 

fötter

osmickrande 
arbetskläder
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Den virtuella världen är en plats där vi alla utforskar och 
avspeglar våra identiteter. Vi kanske alla tror oss ha en 
aning om vilka vårt kära styr och øverphøs är i denna 
värld men Info har undersökt hur det verkligen ligger till. 
Följ med på deras virtuella liv i The Sims.

Adhara kan inte släppa rollen 
som phøs, ja förutom nollefriden 
då, den har hon släppt på.

Styrelsen ryker ihop över 
renligheten i styr, förutom 
Elin då, hon sover.

Vad Lundis gör när han är 
ensam i styr? Slipar posen till 
nästkommande vimmelbild.

Ingrid aka "MammI" 
Svaghet:  Sektionen 

Styrka: Har gjort allt 

Lundis aka"PappI" 
Svaghet:  Kaffe 

Styrka: Har kaffebryggare i skåp 

Max 
Svaghet:  Revisorerna 
Styrka: Cash, pengar, 

likvida medel 

Adhara 
Svaghet:  Nollor 

Styrka: Phøs 

av: Isabella Bergvik
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