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Första dagen  
är bara början

Första dagen. Det är då du börjar få utdelning för allt hårt 
arbete du lagt ned. När du sätter dina mål, infriar dina 

ambitioner och skördar framgångarna. Framtiden ser ljus ut 
och det bästa ligger framför dig. När du börjar hos oss är vår 

främsta målsättning att hjälpa dig uppnå din fulla potential. 
Så oavsett om dina karriärdrömmar handlar om revision, 

redovisning, skatt, transaktioner eller management 
consulting, borde inte din första dag vara hos oss?

Vad är nästa steg i din framtid?
www.ey.com/se/student



3

Sektionen för Industriell ekonomi, 
Ole Römers väg 1, 221 00 Lund 
Hemsida isek.se
Tryck KFS, Lund
Upplaga 400 exemplar 

Ansvarig utgivare
Emanuelle Alm - info@isek.se, 0739268224

Layout och formgivning 
Nils Axiö, Martin Olofsson, Filippa Wahlgren

Framsida
Programmets 10-årsjubileum firas med bal. 
Foto: Nils Axiö
 
Medverkande
Emanuelle Alm, Nils Axiö, Amanda 
Berninger, Kajsa Brange, Johan Eriksson, 
Jonas Heller, Carolina Hjort, Jakob 
Johansson, Carl-Fredrik Leifland, Martin 
Lindqvist, Katarina Pajalic, Caroline Reber, 
Malin Rylander, Fanny Sjöberg, Magnus 
Torstensson, Joakim Twetman, Emilia Wiking

Våren är kommen. Trots diverse överrumplande hagel-
skurar och stormbyar är det ljummare klimatet svårt att 
bortse från. Solen ställer sig allt högra på himlen och 
I-sektionen i Lund följer dess väg. Inte minst har vi 
som jobbat med tidningen märkt av detta. Trycket på 
I-type är stort, såväl utskott som externa skribenter som 
företag vill trängas sida vid sida med våra skribenter. 
Detta är vi glada för och stolta över. I vår trycker vi två 
nummer mot tidigare ett.

Någonting annat vi från informationsutskottets sida 
kan presentera är I-sektionens fotokatalog. Vinterblek 
och jultrind samlade vi sektionen (den del som inte 
flytt utomlands eller är iväg på äventyr i samband med 
diverse examensarbeten) för en gemensam fotografer-
ing à la de hederliga gamla klassfotona från gymnasiet. 
Resultatet blev en snygg dokumentation av våra glada 
I-are i både digitalt format och i form av en katalog. 
Katalogen kan jag redan nu se mig nostalgiskt sitta och 
bläddra i på ålderns höst. Och på kortare sikt kan vi 
konstatera att problematiken med att pinsamt nog inte 

kunna koppla klasskamrats namn till klasskamrats an-
sikte nu är ett minne blott.

Härnäst väntar påskuppehåll och därefter en intensiv 
slutspurt på terminen. I-type önskar trevlig helg och 
laddar redan inför nästa nummer.  Ta så länge del av in-
nehållet i en tidning för och av en sektion vars framfart 
inte ens en jordbävning i Skåne kan rå på. 

Emanuelle Alm
Ordförande Info
info@isek.se
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Ordförande orerar Text: Jonas Heller

Söndagen har just övergått i måndag. Undertecknad har 
precis insett att den ledare han färdigställde för flera 
veckor sedan blivit inaktuell och att en ny måste ligga 
på redaktörens bord senast om nio
timmar. Sleeping is for wimps...
 

Den gångna helgen har spenderats i Göteborg där 
vårens I-konferens gått av stapeln, som vanligt både 
givande och tagande. Det är alltid lika intressant att 
träffa de övriga fyra lärosätenas styrelser, d.v.s. de från 
Chalmers, KTH, Linköping och Luleå. Diskussioner 
sker både funktionsvis (sexmästeri, alumniverksamhet, 
ordförande, o.s.v.) och ämnesvis (studier, marknadsvärde, 
studentengagemang, etc.) Många bra idéer har utbytts 
och framarbetas, något som kommer att märkas av 
i sektionsarbetet framöver. Utöver detta ges också 
utmärkta tillfällen till benchmarking, vilket ger nya 
perspektiv. 

Sektionsarbetet på de olika skolorna skiljer sig 
väldigt mycket åt, i allt från organisationsstruktur 
till verksamhetsområden. Lund står sig väldigt bra i 
jämförelse, vilket vi har våra medlemmar att tacka för. 
Ert driv, kreativitet och hängivenhet gör att vi trots att 
vi är yngst bland de fem har kommit långt inom många 
områden. Detta innebär dock inte att vi kan luta oss 
tillbaka; vi kan vara tillfreds men aldrig nöjda.  

En punkt där vi har mycket att förbättra är de strategiska 
frågorna. Det är lätt att förväxla det brådskande med 
det viktiga och därmed fastna i det operativa. Därför 
måste vi arbeta mot klarare strategiska mål, och 
förändra vår organisation för att möjliggöra detta. Ett 
led i detta arbete är en tydligare ansvarsfördelning inom 
utskotten, och tid för fokus på övergripande frågor för 
utskottsordföranden och styrelse. Sektionen av idag är 
ett väloljat, växande organ som måste styras rätt för att 
kunna nå nya mål. 

Många idéer kring vår strategi har växt fram ur de 
lärdomar som kommer ur kurserna i ekonomiinriktningen 
Affär och innovation. Till er som ibland känner att 
kurserna i obligatoriet känns tunga, ovidkommande 
eller avskräckande vill jag därför ge några tröstande ord: 
Ni kommer att förstå nyttan av dem, men även se en 
tydligare klarhet i er utbildnings syfte, när ni valt era 
inriktningar - oavsett vad ni väljer.  

För er som läser finansinriktningen kan jag exempelvis 
meddela den glada nyheten att de företag som besöktes 
under resan till Londons finanscentrum – trots den 
kris de befinner sig i – hört av sig för att på stående 
fot rekrytera några av dem som var där. Man skall akta 
sig för att slå sig för hårt på bröstet, men det tål att 
upprepas vilka fantastiska möjligheter man har som 
I-are och påminna sig om detta när motivationen tryter 
och källardörren är låst. 

Det sägs att de finns dagar och veckor som förändrat 
världen. Under Grisbuktskrisen höll världen andan, 
och Sverige gjorde likadant när Stenmark åkte. Våren 
1973 skakades USA av Watergate-affären som ledde 
till president Nixons avgång, för att inte tala om hur 
Staffan Westerberg påstås ha fördärvat en hel generation 
redan med första avsnittet av ”Vilse i pannkakan”, 
den 1:a september 1975. Denna vår har Laila Bagges 
nakna bakdel fått många att tappa hoppet, som om den 
ekonomiska krisen inte vore nog.  

I vår är det sektionens tur att skaka om, men det är inga 
kriser vi talar om. Tvärtom händer det så mycket att det 
kan vara svårt att greppa det, information hittar ni som 
alltid på hemsidan, i nyhetsbreven eller genom att helt 
enkelt haffa valfri styrelseledamot i korridoren/baren.  

Tiden flyr och om elva timmar, tjugoen minuter och 
fyra sekunder är det dags för terminsmötet. Om något i 
denna skrivelse känns tveksamt skyller jag det på trötthet, 
mörker och en viss mankini. Har det ändå tillfört något 
och ni vill dela med er av era tankegångar kring det jag 
tagit upp är ni mer än välkomna! 

Good night and good luck,

Jonas Heller
Ordförande
ordf@isek.se

SEKTIONEN
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STUDIERÅDET INFORMERAR Text: Joakim Twetman
SEKTIONEN

Svara på CEQ - vinn 5x100 kronor!
Efter varje avslutad tenta kommer SRI att 
lotta ut 5*100 kronor presentkort på KFS i 
varje klass bland de som har svarat på CEQ 
enkäterna. Vinnare denna gång (som då 
vann 500kr var) är:

ÅK1 Hannes Enqvist
ÅK2 Alexander Lindeskog
ÅK3 Eric Roth Lorentzon

- I din utbildnings tjänst -

ISEK bäst någonsin!
I-sektionen har gjort sitt bästa resultat någonsin i svarsfrekvens på CEQ. Sektionen hade denna gång en svars-
frekvens på 44 % till skillnad från förra gången då bara 32 % svarade. Bättre kan vi dock och därför 
fortsätter studierådet att lotta ut pengar blanda de som svarar på CEQ. En förändring har dock gjorts av priset. 
Denna gång kommer fem i varje årskurs få 100kr istället för att en får 500kr. 

Studierådet jobbar i skrivande stund med att få igenom en norm för 
hur LTHs tentamensresultat skall presenteras. Istället för namn kan 
man, som vissa institutioner redan gör, presentera resultaten med hjälp 
av personnummer som delvis kodas. Vårt mål är driva igenom en regel 
som tvingar alla institutioner att redovisa tentamensresultat anonymt.

C   E  Q
”Course Experience Questionnaire”

CEQ är ett internationellt uppföljningssystem i form av utvärderingsenkäter som finns till för att säkra kvalitén 
på de kurser vi läser. Enkäterna landar i vår student-mail veckan efter avslutad kurs och man har då tre veckor 
på sig att svara på det webbaserade frågeformuläret.
 
CEQn ligger till grund för att göra större förändringar i utbildningen, som till exempel förändra kursinnehåll, ta 
bort kurser etc. Du som tycker att du svara på samma frågor flera gånger när du gör din CEQ har rätt. Systemet 
är utvecklat på så sätt att de vänder och vrider på vissa saker för att kontrollera så att utvärderingen fylls i med 
eftertanke och inte som vi så gärna annars gör, på ren rutin.
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InUtI-presentation Text: Fanny Sjöberg  

InUtI är det internationella utskottet på I-sektionen. Vi 
har hand om kontakten med I-are på andra universitet, 
tar hand om inresande utbytesstudenter och är delaktiga 
i det internationella arbetet som sker på kåren. I vår har 
vi bland annat ett spännande utbyte med Trondheim på 
gång, boka in den 19-21 mars om du vill vara med och 
hänga med norrmännen!

Vill du ut och resa? Knyta kontakter med I-are från hela 
världen? Lära dig mer om nya kulturer, delta i intres-
santa seminarier eller kanske få en praktikplats? Klart 
du vill! Här är några sätt:
ESTIEM-aktiviteter
Som medlemmar i ESTIEM, ett nätverk för I-are i hela 
Europa har vi på I-sektionen i Lund möjlighet att delta 
i en rad spännande aktiviteter som arrangeras över hela 
kontinenten. Här finns allt från caseworkshops och 
seminarier till aktivitetsveckor med fokus på kultur och 
fest. Deltagaravgiften är ofta bara ett par hundralappar 
och då ingår boende, mat och alla aktiviteter.

SEKTIONEN

Vill du veta mer om dina möjligheter att delta i utlandseventen?
 Under fliken INUTI på isek.se hittar du mer information och länkar!

Nordtek
Precis som Baltech är Nordtek ett nätverk vars syfte är 
att främja samarbete mellan tekniska högskolor, i detta 
fall i alla de nordiska länderna. Även här finns möjlighet 
att få bidrag för att åka och hälsa på studenter i andra 
länder.

Baltech
Baltech är ett nätverk för de tekniska högskolorna kring 
Östersjön. Genom nätverket kan du ta kontakt med I-
are i något av de andra länderna och söka pengar som 
gör det möjligt för er att åka och hälsa på varandra.

IAESTE
Är du intresserad av att praktisera utomlands? IAESTE 
är organisationen som gör det möjligt. Här är syftet att 
göra det möjligt för studenter som är intresserade av 
att få utlandserfarenhet att hitta en lämplig praktik och 
samtidigt hjälpa näringslivet att få kontakt med kompe-
tenta studenter.

BEST
Förena nytta med nöje! BEST anordnar tvåveckor-
skurser i olika ämnen av intresse för just teknologer. 
Kurserna hålls löpande över hela Europa och bjuder 
även på mängder med sociala aktiviteter.
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NGI - vad katten gör vi? Text: Katarina Pajalic 
SEKTIONEN

Lunchgruppen, kostymnissarna, de cv-kåta… Ja, kärt barn har många missvisande namn. NGI eller Näring-
slivsgruppen för Industriell ekonomi, som förkortningen står för, jobbar förvånansvärt nog helt ideellt för oss 
I-studenter. Det allra viktigaste för oss på NGI är att föra studenten närmare näringslivet. Detta gör vi genom att 
bland annat anordna olika events som exempelvis lunchföreläsningar, kvällsarrangemang och mingel med företag 
vilka vi anser ger oss I-are ett givande utbyte.  Tror ni inte oss? Ja då kan ni prova med att komma till följande 
events och avgöra själva!

25/3 INKA (projektgruppen och 
namnet för I-arnas egna arbets-
marknadsdag) 

2/4 Studiebesök Tetra Pak

22/4 INGO (Golfevent för de äl-
dre studenterna tillsammans med 
företagsrepresentanter, avslutas 
med middag som är till för alla in-
tresserade studenter)

24/4 Teknikprofilsbrunch för I-2

28/4 Kvällsevent med Mindwell 
för finans och risk

6-7/5 SIC Final

21/5 Kvällsevent med Applied 
Value

Håll utkik eller fråga för mer info om våra events! 

Så här mysigt vill vi att alla I-sektionens studenter ska ha det med företagen (nästan...)!
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Phøset Text: Phøset 09
SEKTIONEN

Alla minns vi hur det var att ta de första stapplande stegen in i LTH-djungeln. Ovissheten låg i luften men för-
byttes snart till en upprymdhet över alla roliga aktiviteter under nollningen. Allas vår vind i seglet var våra Phad-
drar! Ända sedan dess har vi alla längtat efter att få uppleva denna underbara tid en gång till. Eftersom det känns 
lite onödigt att gå om ett år eller byta linje finns ju möjligheten att vara just Phadder! 

Att vara en Phadder!

Rekryteringen är redan i full gång och det är ytterst tuffa moment som ska 
genomföras innan Du blir Phadder. Under nollningen ställs din fysik och 
personlighet på svåra prov. Vi rekommenderar att du förbereder dig väl. 
Det kommer att vara en rigorös testperiod under våren för att få ut det 
bästa ur dig som Phadder till nollorna! Kom gärna med goda förkunskaper 
i ledarskap och psykologi. Är du sjuksköterska är detta ett plus. I vilket fall 
som helst kommer det att arrangeras utbildningar för alla Phaddrar. 

Som Phadder tar man på sig ett stort ansvar att hjälpa nollorna in i Lunds studentlunk. Eftersom vi i Phöset vet 
att ni vet, vet vi att vi tillsammans kommer att göra den fetaste nollningen som LTH någonsin kommer att skåda. 
Vi är lika taggade som en bild på Facebook och hoppas att ni är det med! 

I-sektionens nykomling, Casegruppen, har just haft sitt första event,
Bearing Point generöst fyra konsulter till oss hade sänt.
Först hölls en föreläsning om problemlösning och casemetodik,
nu vet vi hur man i en casetävling blir framgångsrik.

Apropå tävling, ni har väl hört?
Jaså inte, än är inte loppet kört.
Lokal uttagning i mars, där vinnarna blir LTH:s lag,
riksfinalen för Sveriges alla I:are kan sedan bli deras stora dag.

För att återvända till Bearing Point och deras expertis,
mycket kunskap om case vi fick, och även varsin semla, lyckligtvis.
Efter det en utvald grupp fick lösa ett case i vår workshop,
alla bra idéer därifrån kan vara smart att spara på sin desktop.
Handledning i både case och teamwork grupperna fick,
sedan även feedback på hur deras presentationer gick.

Håll utkik efter anmälan till den lokala uttagningen i vår!

Casegruppen Text: Casegruppen
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I Lund finns över 400 registrerade föreningar. Dessa 
sysslar med allt mellan himmel och jord. I-type har valt 
att presentera ett axplock för sina läsare. Inspireras, 
engageras och påminn dig kanske om den där idén du 
och polarna hade, men som aldrig blev av. Kom ihåg att 
vår egen sektion är ett ypperligt forum i vilket man kan 
låta sin kreativitet flöda. Ta tillvara på dina intressen!

Föreningslund
Det är bara kreativiteten som sätter gränserna 

Text: Emanuelle Alm & Carolina Hjort   
NÖJE

Namn: Utrikespolitiska Föreningen, Lund
Verksamhet: Utrikespolitiska Föreningen i Lund är 
en politiskt och religiöst obunden förening som syftar 
till att främja utrikespolitisk debatt. Aktuella 
utrikespolitiska frågor debatteras under föredrag, 
seminarier, diskussionskvällar och studiecirklar. 
Föreningens medlemmar har besöker främmande 
länder, gör studiebesök och arrangerar fester och 
högtidliga middagar. Föreningen har även ett flertal 
utskott man kan engagera sig inom, bland annat ett 
radioutskott och ett tidningsutskott som ger ut tid-
skriften Utrikesperspektiv med fyra nummer per år. 
Grundades: År 1935
Lokaler: Hittas på 5:e våningen i AF-borgen
Kontakt: www.upflund.se
info@upflund.se
046-14 27 33
Kontor öppet måndagar 14.00-16.00
Kuriosa: Sedan grundandet 1935 har i stort sett alla 
Sveriges utrikesministrar hållit föredrag hos förenin-
gen.

Namn: Lunds Orienteringsklubb 
Verksamhet: Här är det orientering som tränas – 
både din löparförmåga och ditt lokalsinne/din 
kartläsningsförmåga sätts på prov. Träningen varierar 
över året med tyngdpunkt på långdistans och 
konditionsträning under vintern och på snabbhet och 
teknik vår-sommar-höst. Träningen sker ofta i 
skogsmiljön i Dalby/Skrylle.  Efter träningen kopplas 
det av med bastu och fika. Klubben har även 
intervall- och/eller backträning i grupp. Utöver 
gemensam träning är klubben med i olika tävlingar 
och åker på träningsläger.
Grundades: År 1939
Lokaler: Klubbhus vid Dalbybadet
Kontakt: www.lundsok.se
info@lundsok.se
046201639, 046143989
Kuriosa: För att skydda benen mot rivsår är det inte 
tillåtet med kortbyxor på ungdomsträningen.

Namn: Lunds Akademiska Golfklubb
Verksamhet: Här finns en bredd i verksamhets- 
utbudet som sträcker sig över bland annat 
nybörjar-kurser, gruppträning, elit-& juniorträning, 
coachning, mental träning och utbildarutbildningar. 
Vare sig du är ovan eller veteran har du alltså något 
att hämta.
Grundades: År 1925
Lokaler: Håller till ungefär 6 km från Lunds 
centrum; banan ligger inom naturreservatet Kungs-
marken. En gång i tiden var på denna mark bland 
annat marknadsplats för Skånska Tinget (Tre högars 
marknad) där Knut den store var kung.
Kontakt: www.lagk.se
046-990 05
Kuriosa: Lunds akademiska golfklubb är Sveriges 7:e 
äldsta golfklubb. Klubbens bana har sedan länge ett 
antal lokala regler. Ett exempel på en regel lyder: 
”2.4 Blommande orkidé 
Spelare som i sin normala swing eller stans hindras av 
blommande orkidé, skall söka lättnad. enl. regel 25-
1b.”

Namn: LAOS - Lunds Akdemiska Officersällskap
Verksamhet: LAOS är ett aktivt och öppet 
officerssällskap vid Lunds Universitet. De strävar 
efter att i en lundensiskt studentikos anda kombinera 
de akademiska studierna med försvarsengagemang. 
Alla intresserade är välkomna upp till mässen för att 
lyssna på olika föredrag eller vara med i olika sociala 
evenemang såsom middagar och whiskeyprovningar.
Grundades: Lunds Akademiska Officerssällskap, 
LAOS, grundades 1960 av nyutexaminerade 
reservofficerare som studerade vid Lunds Universitet 
och ville förena det akademiska livet med det militära 
i en studentikos anda. Emblemet med ugglan och 
svärdet, liksom devisen ”ad utrumque paratus” – till 
bådadera beredd – åsyftar bildning och försvar, eller 
om man så vill att LAOS med intellektuella medel 
verkar för en säker omvärld.
Lokaler: LAOS lokal ligger längst upp i AF borgen 
och kallas för mässen av LAOSiterna och LAOS 
tornet av oss andra som bara är där på mellanfester 
då och då.
Kontakt: www.laos.af.lu.se
laos@af.lu.se
046-143010
Kuriosa: LAOS bjuder ofta in andra sällskap i Lund 
till så kallade groggblandartävlingar. Senast var det 
det kvinnliga nätverket HERA, med I- och 
M-studenter som visade sina groggblandartalanger.
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NÖJE

Namn: Hallands Nations FF 
– Intellektuell fotboll
Verksamhet: HNFF har en slogan som lyder 
”intellektuell elitfotboll”. Detta kommer av att man 
till största del består av spelare som studerar vid 
Lunds Universitet. Klubben har fyra duktiga 
seniorlag, ett A-lag och ett B-lag på både herr och 
damsidan. Föreningens spelare utgör hela 
organisationen inom klubben, vilket ger alla som är 
med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Grundades: År 1988
Lokaler: Hemmaarenan är Klostergården
Kontakt: www.hnff.com
Kuriosa: Varje år i November hålls HNFF:s årsmöte. 
Alla medlemmar har då på sig sin matchtröja.
HNFFs egna matchkläder är förövrigt lila.
Alla som är vakter på Hallands Nation spelar i 
HNFF och vice versa.

Namn: Gaystudenterna
Verksamhet: Gaystudenterna i Lund och Malmö 
arbetar för att synliggöra homo- och bisexualitet 
samt transpersoner inom högskolan och student-
livet. Huvudsyftet är att skapa ett öppnare klimat 
där alla kan träffas utan att bry sig om sexuella 
etiketter. Gaystudenterna har faddrar för dem 
som har frågor och behöver någon att prata med. 
Regelbunden information får man genom mailing-
listan Liberation.
Lokaler: Gaystudenterna har en expedition på 4:e 
våningen i AF borgen och en egen pub, Wildebar! 
Där träffas man varje torsdag för fester och 
diskussioner.
Kontakt: www.gaystudenterna.af.lu.se
info@lund.gaystudenterna.nu
046-211 55 56
Exp tors 16.30-18.30
Kuriosa: Gratis kondomer och glidmedel finns på 
expeditionen.

Namn: Credo Lund
Verksamhet: Credo Lund är en kristen studentfören-
ing, det vill säga en förening där studenter som vill 
kalla sig kristna träffas. Credo finns på de flesta hög-
skoleorter i landet, därav efternamnet ”Lund”.
Det erbjuds program även för dem som bara är ny-
fikna på vad en kristen tro innebär.
Grundades: År 2004
Lokaler: Kontoret och den huvudsakliga verksamhet 
drivs i huset som ägs av Kristna Föreningen Filippi, 
på Sandgatan 14, ca 100 m från AF-borgen.
Kontakt: www.credolund.com
Kuriosa: Credo Lund har kanske setts av fler än man 
tror. Det är nämligen de som ordnar Kaffevagnen 
som på lördagskvällar står utanför Östgöta nation. 
Där delar de ut kaffe och kakor i hopp om att få 
samtala med människor om vem Gud är och vad han 
betyder för mänskligheten.

Namn: Jesperspexet
Verksamhet: Jesperspexet är en fri förening under 
TLTH som enligt stadgan ska producera ”god 
underhållning”. Jesperspexet har sedan grundandet 
haft ambitionen att skriva och framföra ett nytt spex 
varje år. Spexarna uppträder vanligtvis i AF-
borgen i Lund i februari månad, men framför också 
en återuppsättning på hösten. Föreningen är uppdelad 
i flera så kallade sektioner: sexmästeri, syeri, scen, 
smink, orkester, ljus, ljud, dekor, barmästeri, publik-
bar och så vidare. Just nu utgörs Jesperspexet av cirka 
100 medlemmar, vilka tillsammans jobbar fram ett 
spex och röstar genom allt på ett trevligt sätt.
Grundades: År 1966
Lokaler: Jesperspexet har en lokal på 5:e våningen 
i AF-borgen. Under produktionerna (från mitten av 
januari till mitten av februari, samt andra veckan i sep-
tember) finns de i anslutning till scenen i Stora Salen 
på AF.
Kontakt: www.jesperspexet.org  
jesper@jesperspexet.org
Kuriosa: År 2007 medverkade Jesperspexet i spex-
SM i Örebro och vann där pris för bäst sånginsats. 
Spexet är det enda stora spex i Lund med både män 
och kvinnor på scen.

Namn: Bella Voce
Verksamhet: Bella Voce - Lunds student-
sångerskor - är en fyrstämmig damkör vars 
medlemmar studerar eller har studerat vid Lunds 
universitet. Kören ger en större konsert per termin 
och har där emellan sjungningar på företag, baler, 
bröllop, restauranger med mera. Bella Voces 
”högsäsong” är under lucia, med luciaafton i den 
gamla medeltidskyrkan på Kulturen den 12:e 
december och luciatåg på företag i Lund på 
luciamorgonen.
Grundades: År 2000

Lokaler: Bella Voce repeterar varje måndag kl 18.30-
21.00 på Hallands nation i Lund
Kontakt: www.bellavoce.eu
ordforande@bellavoce.eu
Kuriosa: För att bli medlem krävs provsjungning. 
Dessa genomförs i början av varje termin. Se hem-
sidan för närmare information.
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Some call it record-breaking.

We call it Trelleborg.

Trelleborg is a global engineering 

group creating high-performance  

solutions that seal, damp and  

protect in demanding industrial  

environments, all over the world.  

Find out more about our world  

at www.trelleborg.com.

 Meet Earthrace, the 78 ft high-speed trimaran that successfully  

broke the round-the-world record, leaving no carbon footprint. The two  

powerful biodiesel engines are mounted on Trelleborg’s system,  

providing extreme vibration damping to protect both the boat and  

her crew on their rapid journey across the world’s oceans.

Solutions Securing Values™

090204_Trelleborg_Earthrace_A5.indd   1 09-02-04   15.19.01
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Vart du kan fly under påsklovet Text & Foto: Carl-Ferdrik Leifland  
NÖJE

Är du också trött på snön och slasket i Lund? Har du mer glädjepengar än informationsutskottet att spendera, 
eller för all del, mindre? Då är det här något för dig.

Själv har jag tankar på en kulturell upplevelse i Beijing, eller kanske besö-
ka hemtrakterna för att njuta av lite av mammas kulinariska mästerverk, 
vi får se vad plånboken tycker. Trevlig resa!

För dem med tomma plånböcker, men som ändå känner ett måste att 
”åka” någonstans så rekommenderas en fantasifull story och ett par 
besök på solariet på Östra Vallgatan. Några tior per gång, och ryktet 
som schtekare på I kan behållas intakt, såvida man håller sig i skymun-
dan tills föreläsningarna börjar igen... 

Tyvärr så har den svenska kronan tappat deprimerande mycket i värde mot utländska 
valutor, vilket fördyrar en eventuell utlandssemester avsevärt. Jämfört med ett år tillbaka 
så är den amerikanska dollarn 50 % dyrare mot den svenska kronan. För att slippa dyra 
växelkurser kan man istället stanna inom de svenska gränserna. Kanske inte lika exo-
tiskt, men de svenska fjällen har faktiskt acceptabla skidanläggningar att erbjuda, och till 
bättre priser än att åka ned till Alperna. Som student kan man dessutom få rabatter via 
Mecenatkortet, eller om man vågar på dagens volatila aktiemarknad så erbjuder företaget 
Skistar rabatterade priser till sina aktieägare.

Man kan även resa västerut, över pölen som kallas Atlanten, och 
då hamna i USA. Här finns ett otroligt urval på resmål, allt från 
sol och bad i södra Florida till utmärkt skidåkning i Colorado. 
Man kan strosa omkring i den ack så berömda Central Park på 
Manhattan, spana efter kändisar i filmens Mecka, Hollywood, 
eller varför inte testa grillad ekorre ute på vischan i Alabama. 
Möjligheterna är oändliga!

För alla soldyrkare så kan jag varmt rekommendera Sydostasien, inte minst 
Thailand. Här finns det mesta man kan önska sig; Phuket bjuder på vackra 
exploaterade stränder med ett härligt partyliv, Bangkok är en mångmil-
jonstad med imponerande buddistiska tempel och utomordentligt trevlig 
shopping. Vill man komma undan från de tusentals andra skandinaviska 
turisterna så finns det även så gott som orörda öar där stränderna är vita, 
och tomma för den delen. Något att komma ihåg om man ska till Thailand 
är att vid inresedatum så måste passet vara giltigt i ytterligare sex månader, 
annars så blir det problem, tro mig…

Vintern i Lund har hittills varit mestadels regn och rusk, med några 
solglimtar men också ganska rejäla mängder snö (åtminstone för 
södra Skåne). Detta väder, kombinerat med de intensiva studierna 
på I, får lätt tankarna att glida iväg på semester. Vare sig du har lagt 
undan en mindre förmögenhet eller använder mynt när du storhand-
lar på Willys så finns det alternativ. 
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Good times in Stockholm Text: Johan Eriksson  

”Det ska stå vinnare i pannan på er!” Det var de sista 
orden vi fick höra från vår coach Carl-Johan Asplund 
innan avfärden mot Stockholm. Vi hade övat och finsli-
pat vår förmåga att lösa och presentera case tillsammans 
med Carl-Johan tre gånger sedan vi vann den lokala ut-
tagningen och vi kände oss nu taggade inför det som 
väntade. Semifinal i TIMES 2008/2009 i Stockholm.

Smått nervösa och väldigt förväntansfulla satte vi oss på 
tåget mot huvudstaden. Laget bestod av undertecknad 
plus Joel, Lena och Jesper varav tre av oss kommer från 
Stockholm så det kändes inte särskilt exotiskt att få åka 
till Hufvudstaden. Väl framme blev vi väl omhändertag-
na och tillsammans med laget från Chalmers tog vi oss 
till vårt boende på Kungsholmen. Där hann vi knappt 
vända i dörren innan det var dags att ta sig till KTH för 
välkomstmiddag. Lite information och skryt om Stock-
holm stod på programmet tillsammans med en utsökt 
buffé. Vi tog givetvis tillfället i akt och började smöra 
in oss hos de kommande domarna, representanter från 
Capgemini. Efter att ha snott åt sig både ett par vinglas 
och ett par visitkort drog vi oss, via en snabb öl på Re-
tro, tillbaka till vandrarhemmet.

Torsdagen började lugnt då vi inte hade något inplane-
rat förrän lunch. Jag hann med en sväng hem till kära 
Jakobsberg för att hämta min smoking medan mina 
kollegor njöt av den härliga restaurangfrukosten. Några 
gamla I:are från Lund som numera jobbar på Occam 
bjöd på lunch, på en av Melkers krogar, och promo-
tade företaget lite. Detta var mycket trevligt men jag tror 
att vi alla hade huvudet lite på annat håll och satt och 
tänkte på tävlingen.

Tillbaka på KTH var det nu dags att kliva in i elden. 
Caset handlade om Vattenfall och hur de skulle kunna 
tjäna på den kommande elbilsmarknaden. Ett mycket 
kort case på bara fyra sidor så det gick fort att läsa och 
det var bara att sätta igång och fundera på lösningar. 

Efter tre timmar hade vi, enligt oss själva, kommit på 
en vattensäker strategi för Vattenfall och något nervösa 
presenterade vi vår lösning för juryn. Vi blev inte direkt 
bombade på kluriga frågor men det känns alltid ganska 
dåligt direkt efter en presentation. Vi hann dock inte 
tänka mer på det innan det var dags för en fördrink. 

En svensk klassiker, vargtass, stod på menyn. Innan 
middagen hann vi också få feedback på vår presentation 
och efter den höjdes känslan av vad vi presterat tidigare 
under dagen.

Middagen gick i svenskt tema med sill till förrätt, köttb-
ullar till huvudrätt och kladdkaka till efterrätt, som sagt 
exotisch. Själv hamnade jag bland representanter från 
våra grannar Ryssland, Finland, Stockholm och Göte-
borg vilket var mycket trevligt. Värre blev det dock när 
de skulle tillkännage dagens tre bästa presentationer. Vi 
låg inte topp tre och tävlingsmänniska som man är bör-
jade köttbullarna helt plötsligt smaka torrt och kladdka-
kan kännas seg. Fan! Jaja inte mycket att göra mer än att 
dricka upp och dra sig tillbaka.

Fredag morgon och klockan var ställd på 07:30. Lite 
småtunga i huvudet men laddade till tusen för revansch! 
Direkt ut till KTH för att köra nästa case och det var en 
viss skillnad mot föregående dag. I stället för fyra sidor 
text så innehöll detta ca 15 sidor text och 95 sidor årsre-
dovisning. Vi tyckte dock att vi fick till en bra lösning 
och presentationen gick helt okej. Vi blev lite mer gril-
lade än dagen innan men vi svarade bra och var nöjda.

I-FOKUS

Good T I M E S in  Stockholm
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I-FOKUS

När solen gått ned var det så dags för den efterlängtade 
galamiddagen. På med smokingarna och cocktailklän-
ningarna och ut till Villa Pauli i Djursholm. Och det 
var inte vilken villa som helst utan ett riktigt mansion. 
Champagnen flödade och stämningen var på topp och 
inte blev det sämre av det vi fick höra om vår redovisn-
ing. Bra kritik och ryktena gick nu starka att vi var or-
dentligt med i racet!

Lite smått nervösa satte vi oss vid bordet och en otro-
ligt välsmakande trerättersmiddag intogs. Det var trevlig 
stämning med mycket tal och upptåg. Ut ur mängden 
stod framförallt villans ägare. En riktig connoisseur 
som njöt av livet. Eller som han själv uttryckte det ”Jag 
har gjort mina pengar i telekomindustrin… men nu är 
jag pensionär och äger ett glasbruk som mitt pet proj-
ect.” Han avlossade tal på tal och framkallade kraftiga 
skrattsalvor. Men det var inte på honom vi hade fokus 
utan på det kommande resultatet.

Så var det då dags. Efter att Capgemini självsäkert 
presenterat sin egen lösning var det dags för dem att 
kungöra vinnarna. 

”Först vill jag börja med att säga att ni alla har varit 
jätte…” bla bla bla kom till resultatet nu ”…men tyvärr 
kan det bara finnas en vinnare och det är…” kom igen, 
kom igen! ”…Oulu!” Fan igen! Vi nådde inte riktigt 
ända fram den här gången men däremot verkade laget 
från Oulu vara riktigt värdiga vinnare och de var kanon-
trevliga. Grattis!

Vi hängde dock inte läpp för det utan tog oss snabbt 
till den kraftigt rabatterade baren, eller som ägaren själv 
uttryckte det. ”Jag har sänkt priset så mycket som är 
lagligt möjligt här i Sverige”. Det blev några Carlsbergs 
och mingel med de trevliga jurymedlemmarna från Cap 
och vi fick då höra att vi fallit på mållinjen. Inte mycket 
att göra utan vi kunde nöjda och belåtna med vår insats 
ta oss vidare ut i Stockholmsnatten!

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till arrangörerna 
som gjorde ett strålande jobb och ordnade en utomor-
dentlig semifinal. Vi vill även tacka vår coach Carl-Johan 
som såg till att vi kom så väl förberedda vi någonsin 
kunde till tävlingarna. Slutligen råder vi alla att ställa 
upp nästa år då det var en otroligt rolig och lärorik upp-
levelse. See ya next year! 

T I M E S
Tournament in Management and Engineering Skills

Good T I M E S in  Stockholm
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Chalmers Text: Magnus Torstensson
I-FOKUS

I-type har beslutat sig för att sektionen ska bli lite mer
allmänbildad på området Industriell ekonomi. Det är inte
investeringsbedömningar i Mona Beckers anda, utan
våra kära kusiner i norr vi tänker på, nämligen Chalmers,
Linköping, KTH och Luleå. I förra numret analyserade vi Linköping 
och nu står Chalmers på tur. Vilka jämförelser och erfarenheter kan vi 
ta del av från dessa industriella ekonomer från goa Göteborg?

Chalmers I-program startades 1983 och tar årligen in 120 studenter. 
För att komma in på denna aktningsvärda utbildning krävs 19,38 i be-
tyg eller 1,5 på högskoleprovet (2008) - aningen högre än i Lund. 

En märkbar skillnad i studierna på Chalmers jämfört med hos oss på 
LTH är att de är vana vid att läsa många små kurser. 3 poäng är snarare 
regel än undantag. Mindre tentaplugg fler gånger alltså. Vad är bäst 
egentligen?

Chalmers I-are har lila färg, alltså inte riktigt lika snygga som vi! De tycker att de är coola nog för att anlita James 
Bond som deras skyddshelgon. Frågan är vem som vinner i en närstrid. Ärade 007 eller en Isbjörn? Upp till 
bevis. I övrigt har deras sektionstidning det fyndiga namnet Iqriren.

Många likheter finns mellan våra utskott och Chalmers. Något som dock sticker ut från Chalmers sida är deras 
Berkley-kommitté. Vartannat år åker ett antal I-studenter till Kalifornien i åtta veckor på ett sommarstudiepro-
gram hos Stanford och Berkley. Något för oss att ta efter?  

En stor dag för alla chalmerister är valborgsmässoafton då Cortègen går genom Göteborg. Studentevenemanget 
drar till sig runt 250 000 åskådare. Stommen i Cortègen utgörs av vagnar. En vagn är oftast ett bygge på ett last-
bilsflak som driver med kända personer eller en nyhet från det gångna året för att roa Göteborgs invånare. I år 
firar Cortègen 100-årsjubileum.  

Liksom Linköping har Chalmers en egen bil som var I-student kan låna för en peng runt 30 kr milen. Det är 
en Hyundai som hos Chalmers är känd till namnet Polly. Finns det ett behov av en bil på I i Lund? Kan både 
Linköping och Chalmers kan vi!
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Projekt London Text: Caroline Reber  Foto: Sofie Jorheden & Fredrik Engdahl
I-FAKTA

Har du någon gång känt att Sverige känns litet och inte så utmanande vad gäller karriärmöjligheter? Att lite ombyte 
i form av ett annat land skulle vara spännande? Du är inte ensam.
Idén till Projekt London uppkom 2007 på ett I-forum och tanken var att studenter från hela Sverige skulle få 
möjligheten att resa till städer i Europa för att se hur jobbsituationen där ser ut. Detta år föll valet på London och 
intresset bland studenterna lät inte vänta på sig. 
Fem av Sveriges stora tekniska universitet anordnar resan, däribland LTH. Totalt är det bara 25 studenter som får 
åka, så det gäller att visa framfötterna.

Nästa år är det Luleå tekniska universitet som anordnar resan och den planeras till en annan stad, men vilken är 
ännu inte bestämt.

För den intresserade rekommenderar jag att läsa lite mer på hemsidan; http://www.island.liu.se/london

När jag frågar om det inte är risk att man kan för lite som nybliven student 
skakar de på huvudet och Sofie betonar att ”det inte är kunskapen som är 
det viktigaste, utan viljan att göra ett bra jobb.” Dessutom får alla nyan-
ställda genomgå en intensivkurs.

Som tips trycker både Sofie och Fredrik på att fler ettor och tvåor bör åka 
på en liknande resa eftersom det är en jättebra möjlighet att se vad en in-
dustriell ekonom har för möjligheter efter studierna. De flesta företag vill 
provanställa över en sommar i form av exempelvis ett internship och sedan 
möjligtvis erbjuda ett jobb. Några av deltagarna hade bara exjobbet kvar 
vilket anses som lite försent.

De fick träffa anställda industriella ekonomer från Sverige och höra deras 
intryck av att jobba utomlands. De berättade att bankjättarna i London 
har god erfarenhet av Handels i Stockholm men att de har dålig koll på 
industriella ekonomer. Därför är det extra viktigt att göra en sådan resa, 
som ett sätt att marknadsföra LTH och sig själva. Ju mer de känner till om 
utbildningen, desto lättare blir det i en rekryteringsprocess.

De går olika inriktningar; Finans- och Risk samt Affär- och In-
novation, och är båda nyfikna på ett framtida jobb utomlands. För 
att säkra en plats skickade de personliga brev om varför de var 
intresserade av att åka samt CV till projektledarna. Båda är öve-
rens om att resan var långt över förväntan. De lärde sig mer om 
bankvärlden och besökte fyra av de största bankerna, däribland 
Goldman Sachs och Morgan Stanley. De lärde sig även mer om fi-
nansbranschen men, framförallt om hur anställningsprocessen går 
till och hur man lyckas få ett internship. 
Fredrik berättar att man ska ”plugga på företaget” - lära sig vad 
VD:n heter och liknande för att kunna sticka ut ur mängden. De 
anställda berättade att de ibland får in CV:n som överglänser deras 
egna kunskaper, men för att få jobbet måste man även visa genuint 
intresse för företaget i fråga.

Fem industriella ekonomer från LTH var bland de lyckliga delta-
garna och jag lyckades få en pratstund med två av dem, Sofie Jor-
heden och Fredrik Engdahl, några dagar efter hemkomsten.
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The will and ambition to develop and 
build a career are important. When 
you grow as a person, we also grow. 
Nordea, the leading financial services 
group in the Nordic and Baltic Sea 
Region, offers unlimited career 
opportunities. 

The breadth and diversity of our 
business give our employees great 
possibilities to develop and pursue a 
variety of careers locally, nationally or 
internationally. Speed date our 
employees on nordea.com/job and 
learn more about working in Nordea.   

Invest in your future 
- start a career in Nordea  

You invest your talent – we grow together

Making it possible
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I-shoppens vårkollektion NÖJE

Hood 280 kr

Slips 130 kr

T–shirt 
100 kr

Vill du köpa något? Kontakta prylet 
på pryl@isek.se eller 0730686691

Ölglas, 40 kr

Tygmärken, 20 kr/st

Smartcase 100 kr

Sångbok 
50 kr

Kollektionen

Inte nöjd med I-shoppen och de 
artiklar som finns?

Kontakta din prylgeneral!
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Skidresan NÖJE
Text: Magnus Torstensson  Foto: Jonathan Askfelt

Val d’Isére


