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Välkommen till Lunds Tekniska Högskola!
Flickor	på	Teknis	är	ett	evenemang	som	har	anordnats	i	över	30	år.	2017	års	upplaga	äger	rum	mellan	den	29-31	mars.	
Då	får	120	gymnasietjejer,	från	hela	södra	Sverige,	tillfälle	att	testa	på	hur	det	är	att	vara	student	på	Lunds	Tekniska	
Högskola.	Syftet	med	evenemanget	är	att	fler	tjejer	ska	känna	sig	inspirerade	till	att	studera	tekniska	utbildningar.

Evenemanget	bjuder	på	ett	 fullspäckat	 schema	 fyllt	 av	 intressanta	 föreläsningar	och	 spännande	 laborationer.	Du	
kommer	träffa	nuvarande	studenter,	föreläsare	och	företag	samt	testa	på	Lunds	sprudlande	studentliv!	I	denna	folder	
finns	information	om	hur	dagarna	under	Flickor	på	Teknis	kommer	att	se	ut	och	om	hur	det	är	att	studera	på	LTH.	Vi	
hoppas	att	du	ska	få	tre	roliga,	lärorika,	och	inspirerande	dagar!

Vi ser fram emot att träffa er! 

Projektgruppen 2017 
Jennifer	Gustavsson,	Riskhantering	år	4
Hannah Kral, Maskinteknik år 3
Ellen Kastensson, Medicin och Teknik år 3 
Martina	Johansson,	Lantmäteri	år	4
 

Foto	av	Eltayeb	Bayomi



Viktor Öwall och Annika Mårtensson, rektor och prorektor vid LTH
Välkommen	till	LTH!

Förr	var	ingenjörsyrket	ofta	förknippat	med	tung	industri	och	en	typiskt	manligt	miljö.	Tiderna	
förändras	 och	 ingenjörer	 finns	 idag	 i	 alla	 delar	 av	 samhället	 och	 har	 oerhört	 varierande	
arbetsuppgifter.	Tekniken	förändrar	samhället	och	många	gånger	är	det	ingenjörer,	designers	
och	arkitekter	som	är	med	och	driver	utvecklingen	framåt,	i	allt	från	mobilkommunikation	
till	medicinsk	teknik	och	samhällsbyggnad.	Vi	har	blivit	mer	medvetna	om	vår	miljöpåverkan	
på	omgivningen	och	på	senare	år	är	energianvändning	och	klimatpåverkan	i	fokus	för	många	
tekniker	och	ingenjörer.	

Utvecklingen	kräver	att	ingenjören	har	en	bred	bas	och	insikt	i	hur	det	hållbara	samhället	bör	
fungera.	När	våra	studenter	kommer	ut	i	arbetslivet	blir	de	problemlösare	med	ett	mycket	
brett	arbetsfält,	såväl	inom	Sverige	som	internationellt.	För	att	finna	de	bästa	lösningarna	
är	det	en	fördel	om	vi	arbetar	tillsammans	i	blandade	grupper	där	medlemmarna	har	olika	
erfarenhet,	 könstillhörighet,	 etnicitet	och	 social	 bakgrund.	Många	har	 visat	 att	blandade	
grupper	är	mer	kreativa	och	effektiva.	Detta	är	något	vi	har	nytta	av	både	under	och	efter	
utbildningen.

LTH	har	en	otrolig	bredd	i	sina	utbildningar	som	erbjuder	fantastiska	möjligheter	att	välja	
både	 specialisering	och	 framtida	arbetsuppgifter	 ”under	 resans	 gång”.	Man	kan	 välja	 att	
specialisera	sig	inom	ett	visst	område	eller	bli	något	mer	av	en	”generalist”.	Kanske	väljer	
man	att	 jobba	 i	ett	etablerat	 företag	eller	så	blir	man	entreprenör.	 	Möjligheterna	för	en	
ingenjör	är	oändliga	och	det	är	ett	sant	internationellt	yrke!	

I	vår	strategiska	plan	säger	vi	att	vi	vill	vara	en	gränsöverskridande	teknisk	högskola	inom	ett	
universitet	i	världsklass	som	förstår,	förklarar	och	förbättrar	vår	värld	och	människans	villkor.	
Vi	skulle	också	kunna	lägga	till	att	vi	vill	fortsätta	förnya	både	utbildning	och	kompetens.	För	
det	behöver	vi	fler	Flickor	på	Teknis! Välkomna! 

R E K TO R N  H A R  O R D E T

Antal	studenter:	7500
varav	34%	är	kvinnor.

Antal	anställda:	1600

LTH	bildades	år	1961	
och	är	ett	av	Sveriges	
få	kompletta	tekniska	
högskolor.	LTH	har	
en nära kontakt med 
näringslivet.

VAD 	KAN	LTH 	ERB JUDA?

På	Lunds	Tekniska	Högskola	kan	man	läsa	till		
civilingenjör,	högskoleingenjör,	arkitekt,	industridesigner	
och	brandingenjör.	Till	Lunds	Universitet	tillhör	också	
tekniskt	basår,	Trafikhögskolan	i	Ljungbyhed	och	
livsmedelsteknisk	högskoleutbildning.	Övergripande	
information	finns	på
www.lth.se/utbildning/.	

F-sektionen	-	www.fsektionen.se	
	 Teknisk	matematik
 Teknisk fysik
	 Teknisk	nanovetenskap	

M-sektionen	-	www.maskinsektionen.com
 Maskinteknik
 Teknisk design

I-sektionen	-	www.isek.se	
 Industriell ekonomi

V-sektionen	-	www.v-sektionen.se
	 Väg-	och	vattenbyggnad
 Lantmäteri
	 Brandingenjör
 Riskhantering

K-sektionen	-	www.ksek.se
 Kemiteknik
	 Bioteknik

E-sektionen	-	eee.esek.se	
 Elektroteknik
 Medicin och teknik

D-sektionen	-	www.dsek.se
 Datateknik
	 Informations-	och	kommunikationsteknik

W-sektionen	
 Ekosystemteknik

ING-sektionen	(högskoleingenjör)
	 Byggteknik	-	järnvägsteknik
	 Byggteknik	-	väg-	och	trafikteknik
	 Byggteknik	med	arkitektur
 Datateknik
	 Elektroteknik	med	automationsteknik

A-sektionen
 Arkitekt
 Industridesign
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Utbildningar på Lunds Tekniska Högskola



T E K N O L O G K Å R E N

Medlemmar:	7500

Verksamheter:	Utbildning,	
Näringsliv	och	Fritid

Årliga	events:	nollning,	
sångarstrid,	arbets-
marknadsdagar, nyårsbal, 
vårbal,	pubar,	tävlingar,	
idrottsturneringar,	kår-
tidning	och	mycket	annat.

Linus Hammarlund, Kårordförande
Teknologkåren	är	den	studentkår	som	finns	till	 för	alla	studenter	som	läser	vid	Lunds	
Tekniska	Högskola.	Här	 jobbar	 vi	 för	 att	 alla	 våra	 studenter	 ska	 få	 den	bästa	möjliga	
studietiden.	Det	innebär	allt	från	att	se	till	att	utbildningen	håller	en	hög	kvalitet	till	att	
säkerställa	att	just	du	har	något	att	göra	på	fritiden.	

Teknologkåren	 är	 uppbyggd	 genom	 elva	 sektioner	 där	 du	 tillhör	 den	 sektion	 som	
representerar	ditt	civil-	 eller	högskoleingenjörsprogram.	Under	den	 första	tiden	här	 i	
Lund	blir	sektionen	din	extrafamilj	där	alla	vi	studenter	som	är	medlemmar	ställer	upp	
och	hjälper	varandra	med	i	princip	allting.	Det	börjar	med	nollning	och	sen	öppnar	sig	
en	värld	av	möjligheter.

Du	 kommer	 att	 slås	 av	 vårt	 konstanta	 arbete	med	 att	 granska	 våra	 utbildningar.	 Så	
småningom	kommer	du	också	börja	tänka	på	ditt	liv	efter	studierna.	Vi	arrangerar	bland	
annat	södra	Sveriges	största	arbetsmarknadsdagar	och	håller	i	gästföreläsningar	från	olika	
företag	och	organisationer.	Slutligen	har	vi	såklart	även	en	bred	fritidsverksamhet	som	
erbjuder	allt	från	fester	och	pubar	till	idrottsaktiviteter,	och	sång-	och	spexarrangemang.	
Vi	är	stolta	när	vi	säger	att	det	finns	något	för	alla.

Det	bästa	med	allt	det	här	är	att	det	inte	bara	är	för	studenter,	utan	helt	och	hållet	av	
studenter.	Över	tusen	ideella	funktionärer	skapar	aktiviteter	och	gemenskap,	både	för	
sig	själva	och	för	alla	andra	medlemmar.	

Jag	hoppas	att	just	du	vill	vara	en	del	av	den	här	gemenskapen	och	väljer	att	läsa	här	vid	
LTH	och	ta	del	av	Teknologkårens	verksamhet.	Varmt välkommen!
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I N F O R M AT I O N

Bra att veta:
Flickor på Teknis är tre dagar fullspäckade med roliga 
aktiviteter.	Var	beredd	på	att	det	är	långa	dagar	och	inte	så	
mycket	sömn.	

Du	kan	komma	att	behöva	gå	till	och	från	LTH.	Packa	därför	
ett	par	bekväma	skor	och	varma	kläder.

På	 torsdagen	är	det	 gasque	 (se	ordlistan	på	nästa	 sida).	 Ta	
gärna	med	dig	lite	finare	kläder.

Du	kommer	att	få	en	fadder	som	är	en	kvinnlig	LTH-student.	
Hon	kommer	att	ringa	dig	två	veckor	innan	Flickor	på	Teknis	
går	av	stapeln	och	berättar	då	vad	du	ska	ta	med	dig	och	allt	
annat	du	behöver	veta	inför	dagarna.

Årets	ansvariga	från	de	olika	sektionerna	på	LTH.
7



S C H E M A

Onsdag 29 mars
Mellan	09.00	och	10.00	Ankomst	till	Lund	C

10.00	 Programinformation, A-husets utställningshall

12.00	 Välkomstlunch	med	Tetra	Pak,	Gasquesalen

13.15	 Information	om	LTH	och	Teknologkåren, 

 Kårhusets hörsal

14.15	 Lekar,	LTH

15.40	 Fika	och	inspirationsföreläsning	med	Martin	Hell,		

 Kårhusets hörsal

16.00	 Inspirationsföreläsning	med	Maj	Stenmark,		 	

 Kårhusets hörsal

17.00	 Tid	för	uppfräschning	och	paus	hos	din	fadder

19.00	 Sittning, Edekvata, Maskineriet och V-café

 Dagen	slutar	runt	kl	21.00	

07.15	 Frukostbuffé,	Moroten och Piskan

08.15	 Presentation	Womengineer,	Moroten och Piskan

09.00	 Laboration,	pass	1

10.30	 Laboration,	pass	2

12.00	 Lunch	på	en	av	Lunds	nationer,	Helsingkrona,   

	 Sydskånska	eller	Kristianstad	nation

13.15	 Laboration,	pass	3

14.30	 Fika,	V-husets foajé

15.00	 Inspirationsföreläsning	med	Ulf	Ellervik, V:C

16.15	 Föreläsning	med	Axis	, V:C

17.00	 Tid	för	uppfräschning	och	paus	hos	din	fadder

18.30	 Mingel	inför	gasque,	Foajén utanför Gasquesalen

19.00	 Finsittning	med	trerätters	middag,	uppträdanden		

	 och	dans	efteråt,	Gasquesalen

 Dagen	slutar	runt	kl	00.30
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Torsdag 30 mars

S C H E M A
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Fredag 31 mars
07.15	 Frukostbuffé,	Moroten och Piskan

08.30	 Workshop	med	ÅF, KC:H och KC:I

10.00	 Programmeringsövningar,	medicinteknik	och		 	

	 experiment, LTH	Science	Center	Vattenhallen

12.00	 Lunchföreläsning	med	Skanska,	E:A

ca	14.00	Efter	detta	är	årets	Flickor	på	Teknis	slut!

Foto	av	Jacob	Bley



O R D L I S TA

Ordlista
Akademisk kvart: Står	 det	 kl	 8.00	 på	 schemat	 börjar	
lektionen	 8.15,	man	 har	 alltså	 en	 kvart	 extra	 på	 sig	 att	
komma	i	tid.	Detta	gäller	inte	under	Flickor	på	Teknis,	då	
är	det	de	angivna	tiderna	som	gäller.	

Bordsdam: Sitter	(i	förekommande	fall)	till	höger	om	sin	
bordsherre.

Bordsherre: Sitter	 (i	 förekommande	 fall)	 till	 vänster	 om	
sin	bordsdam.

Fadder/Phadder: En	 LTH-student	 i	 en	 övre	 årskurs	
som	 hjälper	 nyankomna	 studenter	 att	 introduceras	
till	 studentlivet.	 Under	 Flickor	 på	 Teknis	 kommer	 du,	
tillsammans	med	ytterligare	en	tjej,	att	bo	hos	din	fadder.

Fös/Phøs/Stab:	De	personer	som	arrangerar	nollningen.	

Gasque: En	finare	sittning,	oftast	en	trerättersmiddag	med	
uppträdanden	och	sånger.	Efteråt	är	det	dans	till	långt	in	
på	natten.	Klädkoden	är	kostym	eller	knälång	klänning.	

Gyckel/Spex: Mindre	 uppträdande	 i	 form	 av	 sång	 eller	
annan	underhållning	under	en	sittning	eller	dylikt.	

Korridor: I	en	korridor	bor	ca	tio	personer.	Man	har	ett	
eget	korridorrum,	oftast	med	egen	toalett	och	dusch	men	
man	 delar	 kök.	 Att	 bo	 i	 korridor	 är	 ett	 bra	 sätt	 att	 lära	
känna	andra	studenter	i	Lund.	

Nation: Helt	studentdrivna	föreningar	i	Lund	(det	finns	13	
stycken)	som	arrangerar	bland	annat	klubbar,	luncher	och	
bruncher.	På	torsdagen	under	Flickor	på	Teknis	kommer	
du	att	äta	lunch	på	en	nation.	

Valborg	är	en	av	årets	största	händelser	i	Lund	
och	firas	i	Stadsparken!
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Nollning: Nollningen	äger	rum	under	några	intensiva	veckor	i	
början	av	varje	läsår	och	innehåller	massor	av	aktiviteter	för	att	
man	ska	lära	känna	sina	nya	studiekamrater	och	välkomnas	till	
LTH:s	stora	familj.	

Ouverall (ouvve): Bärs	under	olika	event	på	LTH.	Varje	sektion	
har	en	egen	färg.	

Sittning: Middag	med	spex	och	sånger.	Ofta	har	man	ett	tema	
och	utklädnad.	Under	 Flickor	 på	 Teknis	 kommer	det	 att	 vara	
sittning	på	onsdagskvällen,	men	då	är	det	ingen	utklädnad.

Sjøn Sjøn:	Ligger	i	mitten	av	LTH:s	område.	I	sjøn	Sjøn	ligger	øn	
Øn.	På	øn	Øn	står	telefonkiosken	Telefonkiosken.	

Slasque: Motsatsen	till	gasque	med	klädkod	ouvve.

Teknologkåren: Bildas	av	alla	LTH:s	sektioner.

S E K T I O N E R  O C H  N O L L N I N G

Sektioner
På	LTH	kretsar	mycket	av	studentlivet	kring	sektionerna.	Totalt	finns	
det	11	sektioner	och	de	omfattar	ett	eller	flera	utbildningsprogram.	
Sektionerna	 styrs	 av	 studenterna	 själva.	 Förutom	 att	 driva	
studiefrågor	 är	 sektionerna	 till	 för	 att	 skapa	 gemenskap.	 De	 gör	
allt	från	att	driva	caféer,	ge	ut	tidningar,	anordna	baler,	filmkvällar,	
efter-tentafester,	 sittningar	 och	mycket	 därtill.	 Att	 engagera	 sig	 i	
sin	sektion	är	ett	bra	tillfälle	att	lära	känna	fler	nya	vänner	och	det	
bidrar	till	att	studietiden	blir	oförglömlig.	

Nollning
Teknologkåren	och	sektionerna	arrangerar	varje	år	Nollning,	vilket	
innebär	att	vi	under	trevliga	former	välkomnar	alla	nya	studenter.	
Nollningen	äger	rum	under	några	intensiva	veckor	och	innehåller	
massor	av	aktiviteter	för	att	skapa	gemenskap	och	tid	till	att	 lära	
känna	sina	nya	studiekamrater.	

De	nya	 studenterna	 (nollorna)	 delas	 in	 i	 olika	 faddergrupper	där	
äldre	studenter	 lär	dem	allt	som	finns	att	 lära	om	studentstaden	
Lund	och	studierna	vid	LTH.	Men	framförallt	kommer	nollorna	att	
ha	skoj,	det	blir	disco	under	bar	himmel,	rundvandring	i	Lund,	spex-
föreställningar,	 sångboksinsjungning,	 tävlingar,	 nolleuppdrag	 och	
gemensamma	pluggkvällar.	Nollningen	är	frivillig	men	studenterna	
uppmanas	 att	 delta	 för	 att	 lära	 känna	 sina	 studiekamrater	 och	
komma	igång	med	sina	studier	på	ett	bra	och	roligt	sätt.
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Foto	av	Daniel	Iggström

Foto	av	Nathalie	Liljebrunn



LABORAT IONER

Laborationer 
Under	 torsdagen	 på	 Flickor	 på	 Teknis	 kommer	 du	 att	 gå	 på	 tre	 av	
laborationerna	nedan.	Här	kan	du	läsa	mer	om	vad	de	handlar	om.

Väg och Vatten
På	väg	och	vatten	sysslar	vi	med	det	mesta	som	har	med	byggande	att	
göra,	du	får	prova	på	lite	av	detta:
Byggnadsmekanik:	 När	 man	 bygger	 en	 bro	 gäller	 det	 att	 utnyttja	
byggmaterialens	egenskaper	på	ett	smart	sätt	för	att	få	en	hållbar	och	
materialsnål	bro.	Du	får	analysera	spänningarna	i	en	bro	med	hjälp	av	ett	
datorprogram	och	därefter	använda	resultaten	för	att	bygga	en	minibro.	
Akustik:	Vad	är	ljud	och	hur	uppstår	det?	Här	ska	vi	skapa	ljud	genom	
att	 spela	 på	 strängar	 och	 sätta	 plattor	 i	 svängning.	 På	 så	 sätt	 kan	 vi	
åstadkomma	 ljud	med	olika	 frekvenser	och	 ljudstyrka	som	sprider	sig	
genom	luften	så	att	vi	kan	höra	det	eller	mäta	det.

Elektroteknik - reaktionstestare
Studenterna på Elektroteknik blir glada när de lyckas konstruera något 
som	”blinkar	och	blippar”.	Här	ska	ni	få	prova	på	att	löda	ihop	en	alldeles	
egen	reaktionstestare.	Välkomna	att	testa	på	elektroteknik!	
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Biomekanik - varför bryter vi benen?
Den mänskliga kroppen fungerar som en maskin där de olika 
komponenterna	 (ben,	 muskler,	 senor)	 är	 mekaniskt	 kopplade	 till	
varandra.	Krafterna	på	vårt	skelett	från	våra	rörelser	avgör	till	stor	del	
hur	mycket	benmassa	och	vilken	benkvalité	vi	får.	Biomekanik	strävar	
efter	att	förstå	hur	skelettet	känner	av	den	mekaniska	belastningen	och	
skapar eller tar bort ben, samt hur mineraler och organiskt material i 
benet	samverkarar	för	att	skapa	ett	styvt	och	starkt	material.	Kunskapen	
kan	 tillämpas	 på	 att	 behandla	 till	 exempel	 bensköra	 patienter.	 Här	
kommer	 ni	 att	 få	 mekaniskt	 testa	 ben	 för	 att	 förstå	 hur	 de	 krafter	
som	 verkar	 på	 skelettet	 samt	 hur	 de	 olika	 komponenterna	 i	 benet	
tillsammans	bygger	upp	ett	optimalt	material	för	vår	kropp.

Viritual reality
Med	 Virtual	 Reality	 (VR)	 menar	 vi	 teknik	 som	 strävar	 efter	 att	 få	
en	 användare	 att	 uppleva	 något	 fiktivt	 eller	 ”virtuellt”.	 Det	 är	 en	
kombination	av	artificiella	bilder,	ljud	och	ibland	känsel	och	lukt.	Med	
VR-tekniken	är	det	möjligt	att	visualisera	historiska	miljöer,	gestalta	en	
framtida	byggnad	eller	testa	formgivningen	av	en	ny	produkt.

LABORAT IONER
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LABORAT IONER

Reglerteknik
Varför	är	det	lättare	att	cykla	utan	att	hålla	i	styret	med	en	gammal	
damcykel	än	med	en	modern	mountainbike?	Varför	är	man	stabil	 i	
sidled	så	fort	man	får	upp	lite	fart	med	cykeln?	Medan	matematik,	fysik	
och	kemi	ofta	används	för	att	beskriva	hur	saker	och	ting	beter	sig	så	
lägger	man	inom	reglerteknik	till	möjligheten	att	påverka	händelserna	
för	att	uppnå	ett	önskat	beteende.	Det	är	i	grunden	samma	metoder	
och	 principer	 som	 används	 om	man	 vill	 göra	 en	 farthållare	 till	 en	
bil,	 reglera	 robotar	 eller	 odla	 bakterier	 inom	 läkemedelsindustrin.	
Välkommen	att	få	veta	mer	om	och	prova	på	reglerteknik,	”den	dolda	
teknologin”,	som	får	saker	och	ting	att	bete	sig	som	man	vill.	

Uniti – elektrisk stadsbil
Uniti	 är	 startupföretaget	 som	 har	 utmanat	 dagens	 bilindustri	med	
deras	elektriska	stadsbil.	Under	den	här	laborationen	kommer	du	att	
få	bygga	en	fjärrkontroll	för	att	trådlöst	styra	Unitis	prototypbil.	Det	
innefattar	enklare	programmering,	lödning	och	kretsdesign.
 
Ni	 kommer	 bli	 indelade	 i	 mindre	 grupper	 där	 varje	 grupp	 får	 i	
uppdrag	att	designa	en	specifik	funktion,	exempelvis	styrning	eller	att	
tända/släcka	strålkastarna	på	bilen.	Till	detta	får	ni	ett	urval	av	olika	
komponenter	som	joysticks,	potentiometrar	och	knappar.	Mot	slutet	
av	laborationen	kommer	vi	att	testa	fjärrkontrollen	på	bilen.	
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U T L A N D S S T U D I E R

Plugga på LTH – åk ut i världen!
Att	läsa	utomlands	är	en	värdefull	erfarenhet	som	ger	kunskap,	nätverk	och	minnen	för	livet.	På	LTH	har	vi	i	många	
år	målmedvetet	byggt	upp	ett	kontaktnät	som	ger	dig	möjlighet	att	göra	en	del	av	din	utbildning	i	något	annat	land	i	
världen.	Du	kan	välja	bland	att:
• läsa	en	termin	eller	två	vid	något	av	våra	drygt	200	partneruniversitet	i	hela	världen.	
• praktisera	utomlands.
• göra	ditt	examensarbete	i	något	utvecklingsland	med	hjälp	av	SIDA-finansierade	MFS-stipendier.
• under	årskurs	3	läsa	en	fast	termin	utomlands	inom	ditt	program.
• läsa	en	sommarkurs	i	Kina	eller	Japan.
• läsa	två	terminer	extra	och	få	dubbla	examina	–	en	från	LTH	och	en	från	något	annat	europeiskt	land	eller	Japan.

Även	 om	 du	 inte	 vet	 vart	 eller	
ens	 om	 du	 vill	 resa	 kommer	 du	
att	 få	 internationella	 inslag	 i	
din	 utbildning.	 De	 drygt	 2000	
utbytesstudenterna	 som	 varje	
år	 kommer	 till	 Lunds	 universitet	
kommer	du	att	möta	i	klassrummet	
och	i	studentstaden	Lund.	Låt	dem	
inspirera	 dig	 och	 ta	 vara	 på	 de	
kontakter	du	kommer	att	få!
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L I VET 	PÅ 	 LTH

Namn:	Astrid	
Martinsson

Läser:	Teknisk	fysik

Årskurs:	3

Hemstad:	Halmstad

Teknisk fysik ingår i 
F-sektionen

Astrid Martinsson, Teknisk fysik
Varför valde du att studera på LTH?
Var	själv	på	Flickor	på	Teknis	när	det	begav	sig	2012,	fastnade	direkt	för	staden	och	skolan	
så	när	jag	skulle	ansöka	efter	gymnasiet	var	det	en	självklarhet.	På	gymnasiet	tyckte	jag	att	
matte	och	fysik	var	väldigt	roligt,	så	det	föll	sig	naturligt	att	det	blev	en	civilingenjörsutbildning

Hur bor du i Lund?
Bor	i	korridor	på	en	nation,	ett	bra	sätt	att	lära	känna	nya	människor	samtidigt	som	man	har	
sitt	egna	rum	när	man	vill	vara	ifred.
 
Beskriv ditt program med tre ord: 
Utmanande,	användbart	och	kalaskul.

Vad är dina tips till framtida studerande?
Testa	allt	som	verkar	roligt,	var	inte	rädd	att	ändra	dig.

Har du engagerat dig något utöver studierna? 
Jag	har	engagerat	mig	lite	överallt.	Jag	obbade	ett	tag	som	simtränare	vid	sidan	om	och	har	
engagerat	mig	både	på	sektionen,	kåren	och	nationer.	Det	finns	så	mycket	roligt	att	testa	på	
oavsett	om	man	gillar	att	jobba	på	sittningar,	jobba	för	att	förbättra	utbildningen	eller
ha	större	ansvar	i	t	ex		olika	styrelser.

Vad är det bästa med studentlivet?
Att	det	finns	något	för	alla	och	att	så	många	är	öppna	för	att	skaffa	nya	vänner.	Vad	man	än	
har	för	intressen	så	finns	det	något	att	engagera	sig	i	och	träffa	andra	med	samma	intresse.	
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Namn:	Erika	Björck

Läser:	Industriell	
Ekonomi

Årskurs:	5

Hemstad:	Bjärred	

Industriell Ekonomi 
ingår	i	I-sektionen

Erika Björck, Industriell Ekonomi
Varför valde du att studera på LTH?
Jag	var	själv	med	på	Flickor	på	Teknis,	där	jag	hade	en	fantastiskt	inspirerande	fadder.	Hon	
blev	lite	av	min	idol,	jag	skulle	bli	precis	lika	cool	och	äventyrlig	som	henne.	I	övrigt	var	det	
väldigt	 logiska	 anledningar.	 Jag	 ville	 till	 en	 ”riktig”	 studentstad	 och	 jag	 ville	 gå	 på	 ett	bra	
civilingenjörsprogram,	då	finns	det	bara	ett	alternativ	kvar:	LTH.	

Varför valde du att börja läsa till civilingenjör?
Jag	gillar	att	lösa	problem	och	logiskt	tänkande.	Jag	tror	dessutom	att	jag	kommer	ha	stora	
möjligheter	att	inte	bara	få	ett	jobb,	utan	ett	jobb	jag	verkligen	gillar.	Det	är	en	utbildning	som	
ger	enorma	möjligheter	att	jobba	med	nästan	vad	som	helst	var	som	helst.

Hur bor du i Lund?
Jag	bor	tillsammans	med	mina	två	kompisar	i	en	lägenhet	med	fyra	rum.	Rekommenderar	
verkligen	att	bo	tillsammans	med	andra,	så	kul!	Korridor	är	en	 jättebra	början	 för	att	 lära	
känna	folk	från	andra	program	och	årskurser.

Vad är det bästa med studentlivet? 
Det	bästa	är	att	det	finns	så	mycket	man	kan	göra.	Efter	fem	år	i	studentlivet	har	jag	fortfarande	
inte	 tröttnat	 på	 det!	 Ena	 dagen	 går	man	 på	 bal,	 andra	 dagen	 så	 cyklar	man	 tandem	 till	
Göteborg	eller	håller	i	en	pub.	Det	finns	något	för	alla	och	om	det	inte	finns,	så	finns	det	alltid	
engagemang	så	det	räcker	och	blir	över	för	att	dra	igång	det.

Beskriv Lund med tre ord:
Nytänkande,	traditioner,	mötesplats.

L I V ET 	PÅ 	 LTH
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Namn:	Amanda	Wallin

Läser:	Medicin	och	
teknik

Årskurs:	3

Hemstad:	Ronneby

Medicin och Teknik 
ingår	i	E-sektionen

Amanda Wallin, Medicin och Teknik
Har du engagerat dig något utöver studierna?
Jag	har	engagerat	mig	 inom	sektionen.	Det	är	ett	 fantastiskt	 roligt	 sätt	att	 lära	känna	fler	
människor	på	sektionen	utöver	studenterna	som	går	i	ens	klass.	Man	får	lära	sig	mycket	nya	
saker	och	det	finns	funktionärsposter	för	alla	möjliga	intressen	så	det	finns	något	för	alla.	Jag	
har	bland	annat	varit	ansvarig	för	E-sektionens	pubverksamhet	och	varit	både	phadder	och	
internationell	phadder.	Att	vara	engagerad	i	nollningen	är	något	som	jag	kan	rekommendera	
för	det	ger	en	otroligt	härlig	start	på	läsåret.
 
Beskriv Lund med tre ord: 
Mysigt,	cykel,	studentliv.

Hur bor du i Lund?
Jag	bor	i	lägenhet	i	Malmö	så	jag	pendlar	till	Lund.

 Vad är det bästa med studentlivet?
Alla	underbara	människor	som	man	träffar.	Det	finns	otroligt	mycket	saker	som	man	kan	göra	
som	student	i	Lund	och	man	kan	träffa	människor	från	olika	delar	av	Sverige	och	från	hela	
världen.	Jag	känner	verkligen	att	jag	har	hittat	vänner	för	livet	genom	studierna.

Vad lär man sig på ditt program?
Första	året	får	man	lära	sig	mycket	grundläggande	kunskap	i	matematik,	kemi	och	fysik.	På	
våren	under	första	året	läser	vi	en	kurs	där	man	kommer	ut	på	sjukhuset	i	Lund	och	får	vara	
med	och	se	hur	det	fungerar	i	vården	på	riktigt,	vilket	är	väldigt	häftigt.	Senare	i	utbildningen	
så	 lär	man	sig	mer	om	människokroppen	och	hur	teknik	 integreras	 i	sjukvården	och	 inom	
hälsa.

Beskriv ditt program med tre ord:
Nytänkande,	projekt,	tvärvetenskapligt.

L I V ET 	PÅ 	 LTH
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L IVET 	PÅ 	 LTH

Namn:	Manfred	
Schmidt

Läser:	Ekosystemtek-
nik

Årskurs:	3

Hemstad:	Vitaby	(Öst-
ra	Skåne)

Ekosystemteknik ingår 
i	W-sektionen

Manfred Schmidt, Ekosystemteknik
Varför valde du att studera på LTH?
Jag	hade	hört	en	hel	del	gott	om	LTH	innan	jag	började	och	hittade	Ekosystemteknik	som	lät	
spännande	och	utmanande.	Dessutom	så	hade	jag	tagit	två	års	uppehåll	efter	gymnasiet	där	
jag	reste	och	bodde	utomlands	en	del,	så	nu	var	det	skönt	att	komma	lite	närmre	hem.	

Hur bor du i Lund?
Jag	bor	i	korridor	i	västra	Lund	som	ägs	av	Kalmar	Nation.	Vi	bor	10	personer	varav	flera	är	
några	av	mina	bästa	vänner!

Vad lär man sig på ditt program?
Mitt	program	är	ganska	omfattande.	Vi	lär	oss	allt	ifrån	hur	ämnen	reagerar	med	varandra	till	
hur	olika	landskap	uppkommit.	Vi	lär	oss	hur	naturen	fungerar	genom	kemi,	biologi	och	fysik,	
och	vi	lär	oss	hur	vi	ska	ta	hand	om	den	genom	hållbar	utveckling	mm.	Självklart	läser	vi	även	
en	del	andra	traditionella	ingenjörsämnen	så	som	matte	och	mekanik.

Vad är det bästa med studentlivet?
Människorna!	 Det	 är	 få	 tillfällen	 i	 livet	 då	 en	 kan	möta	 så	mycket	 underbara	människor.	
Framåtsträvande,	vilja	att	förstå	och	undersöka	och	en	strävan	efter	att	ha	kul	är	det	som	
präglar	livet	på	LTH.	Klasserna	på	W-sektionen	är	så	tajta	och	roliga	att	de	som	börjar	inte	vill	
lämna	den!

Har du engagerat dig något utöver studierna?
Mycket.	Än	så	länge	har	jag	bara	engagerat	mig	i	sektionen.	Här	har	jag	suttit	i	styrelsen	och	
varit	ekonomiansvarig	 för	ett	utskott.	Båda	har	varit	otroligt	givande	och	har	breddat	min	
vänskapskrets	massor.	Utöver	det	så	har	jag	haft	ett	par	andra	mindre	poster	som	även	de	
har	varit	mycket	givande	och	roliga.
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L I VET 	PÅ 	 LTH

Namn:	Rita	Iteka

Läser:	Maskinteknik

Årskurs:	3

Hemstad:	Halmstad

Maskinteknik ingår i 
M-sektionen

Rita Iteka, Maskinteknik
Varför valde du att börja läsa till civilingenjör?
Teknik	är	framtiden	och	jag	vill	utvecklas	i	samma	takt	som	den	och	man	får	en	bra	titel	som	
i	sig	öppnar	många	dörrar	 in	 i	arbetslivet.	Men	framförallt	 får	man	en	grund	som	gör	det	
lättare	att	ta	till	sig	ny	kunskap.

Vad är det bästa med studentlivet?
Alla	slags	möjligheter	finns	för	den	som	är	intresserad	och	folk	är	hjälpsamma	och	delar	med	
sig	av	sina	kunskaper	och	tips,	detta	gör	det	lättare	att	studera	och	leva	i	Lund.

Vad lär man sig på ditt program?
Förutom	matematiken	som	alla	 ingenjörsprogram	har	gemensamt,	så	lär	sig	en	maskinare	
mer	 om	 hur	 man	 löser	 problem	 kopplat	 till	 industrin.	 Detta	 kan	 vara	 allt	 från	 logistik,	
hållbarhetsfrågor,	material	till	hur	maskiner	och	komponenter	fungerar.

Vad vill du jobba med efter examen?
Jag	vill	jobba	i	ett	nyskapande	företag	som	har	en	global	miljö.

Har du engagerat dig något utöver studierna?
Jag	har	engagerat	mig	lite	på	nationer	och	inom	Maskinsektionen.	Det	kändes	som	ett	bra	
sätt	att	komma	lite	ifrån	studierna,	lära	känna	nya	människor	och	hitta	på	allt	möjligt.

Vad är dina tips till framtida studerande?
Överskatta	inte	din	förmåga	att	lösa	allting	själv,	alla	behöver	hjälp	och	sitter	i	samma	båt	och	
det	ska	man	utnyttja	till	sin	fördel!
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Namn:	Sigrid	Skarsgård

Läser:	Lantmäteri

Årskurs:	3

Hemstad:	Kalmar

Lantmäteri ingår i 
V-sektionen

Sigrid Skarsgård, Lantmäteri
Varför valde du att studera på LTH?
Att	det	blev	just	LTH	berodde	delvis	på	att	LTH	är	unik	med	att	ha	civilingenjörsutbildningen	
inom	 lantmäteri,	 men	 också	mycket	 på	 att	 Lund	 lockade	mig	 som	 stad.	 Det	 kommer	 en	
stor	 frihet	med	utbudet	av	aktiviteter,	engagemang	och	studiemöjligheter	och	det	kändes	
verkligen	som	att	det	skulle	vara	lätt	att	hitta	något	som	passade	just	mig.

Varför valde du att börja läsa till civilingenjör?
Jag	kände	att	jag	vill	ha	många	möjligheter	i	framtiden	och	att	jag	vill	vara	kunnig	inom	mitt	
område.	Civilingenjör	är	så	himla	bra	just	därför	att	man	öppnar	många	dörrar	i	och	med	att	
man	får	ett	”ingenjörstänk”	som	ger	en	färdigheter	i	att	lösa	problem	och	arbeta	i	projekt,	
samtidigt	som	man	blir	supervass	inom	sitt	speciella	fält.

Vad lär man sig på ditt program?
Oj,	man	 lär	 sig	 allt	möjligt	 -	 det	 är	 det	 som	 är	 så	 himla	 kul!	 Jag	 har	 läst	 både	 ekonomi-	
och	värderingskurser,	blivit	en	hejare	på	att	bläddra	bland	paragrafer	 i	 lagboken	och	blev	
inofficiellt	experten	på	kartprogrammet	på	datorn	på	mitt	sommarjobb.	Just	nu	läser	jag	en	
valfri	programmeringskurs	och	en	juridisk	kurs	inriktad	på	fastigheter.

Vad är dina tips till framtida studerande?
Våga!	Oavsett	vad	det	handlar	om	-	tveka	inte,	bara	kör!	Våga	göra	fel,	prova	igen	och	känn	
dig	stolt	när	du	har	utmanat	dig	själv.

Beskriv Lund med tre ord:
Kärleksfullt,	mycket	humor,	och	fartfyllt.	

L I V ET 	PÅ 	 LTH
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L I VET 	PÅ 	 LTH

Namn:Johan	Davids-
son

Läser:	Bioteknik

Årskurs:	2

Hemstad:	Göteborg

Bioteknik	ingår	i	
K-sektionen

Johan Davidsson, Bioteknik
Hur bor du i Lund?
Jag	bor	i	en	studentkorridor	på	Sparta,	väldigt	nära	LTH-området.	Jag	har	ett	eget	rum	och	
badrum	och	delar	köket	med	tolv	andra	studenter.	Jag	måste	erkänna	att	det	ibland	är	lite	
kaos	i	korridoren,	men	det	är	samtidigt	väldigt	roligt!

Vad lär man sig på ditt program?
Vi	 läser	 väldigt	mycket	 kemi	 i	 början	 av	 programmet	 för	 att	 få	 en	 god	 förståelse	 för	 hur	
molekyler	 fungerar.	 Vi	 går	 bland	 annat	 in	 på	 hur	 molekyler	 används	 i	 industrier,	 hur	 de	
interagerar	i	våra	kroppar	och	hur	de	kan	påverka	miljön.	Kemi	finns	verkligen	överallt	och	det	
är	något	man	får	upp	ögonen	för!	Senare	under	utbildningen	kan	vi	rikta	in	oss	på	exempelvis	
läkemedel,	livsmedel	eller	bioprocesser.

Varför valde du ditt program?
Jag	har	 alltid	 varit	 intresserad	 av	naturämnen	och	 teknik	och	en	 fantastiskt	 bra	 lärare	på	
gymnasiet	öppnade	mina	ögon	för	just	bioteknik.	Det	tog	ett	tag,	men	efter	två	sabbatsår	
bestämde	jag	mig	för	att	helt	enkelt	satsa	på	det	jag	var	intresserad	av.

Beskriv ditt program med tre ord:
Sammanhållning,	intresseväckande	och	framtidstänk.

Har du engagerat dig något utöver studierna?
Jag	har	engagerat	mig	mycket	på	K-sektionen.	Jag	har	varit	med	och	hållit	i	idrottsevenemang	
samt	varit	fadder	två	gånger	åt	utbytesstudenter.	Just	nu	är	jag	med	och	håller	i	sittningar	
och	fester	och	fortsätter	att	engagera	mig	för	att	utbytesstudenter	skall	ha	det	roligt	i	Lund	
och	i	Sverige.
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Namn:	Nora	Wernerson

Läser:	Datateknik

Årskurs:	3

Hemstad:	Stockholm

InfoCom ingår i 
D-sektionen

Nora Wernerson, Datateknik
Hur bor du i Lund?
Nu	bor	jag	i	en	jättehärlig	studentkorridor	med	fantastiska	korridorsgrannar.

Varför valde du att börja läsa till civilingenjör?
Jag	har	alltid	tyckt	att	teknik	har	varit	kul	och	jag	tyckte	att	civilingenjör	verkade	vara	en	bra	
blandning	av	teknik	och	kreativitet.

Vad lär man sig på ditt program?
På	data	lär	man	sig	bland	annat	att	skriva	egna	program,	hur	internet	fungerar	och	hur	en	
dator	är	uppbyggd.

Beskriv ditt program med tre ord:
Spännande,	lärorikt	och	utmanande.

Vad är det bästa med studentlivet?
Att	alla	är	så	glada	och	positiva	och	öppna	för	att	lära	känna	en.

Vad är dina tips till framtida studerande?
Att	våga	satsa	på	något	som	man	inte	vet	om	det	kommer	passa	en.	Prova	på	något	nytt

Har du engagerat dig något utöver studierna?
Jag	har	jobbat	på	nationer	till	exempel	har	jag	jobbat	i	baren	på	klubb	och	lagat	brunch.

Beskriv Lund med tre ord:
Spontant,	mysigt,	äventyrligt.

L I V ET 	PÅ 	 LTH
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Lund
Lund	är	en	mysig	 liten	stad	fylld	av	uteserveringar	och	roliga	
butiker.	Det	finns	flera	fina	parker	och	det	kryllar	av	cyklister.	
Men	 det	 är	 det	 sprudlande	 studentlivet	 som	 är	 en	 av	 de	
största	orsakerna	till	att	nya	studenter	vallfärdar	till	Lund	varje	
år.	Lund	rymmer	så	många	studenter,	så	mycket	studieglädje	
och	så	mycket	roliga	aktiviteter.	Man	kan	laga	mat,	gå	ut	och	
dansa,	engagera	 sig	 studentpolitiskt	eller	 gå	med	 i	någon	av	
de	många	föreningar	som	ger	ut	tidningar,	 idrottar,	anordnar	
kulturevenemang	och	mycket	annat.	Studentstaden	Lund	finns	
till	 för	 	 studenterna	 och	 man	 kan	 prova	 på	 så	 mycket	 man	
hinner!

Nationer
Förutom	 studentlivet	 på	 LTH	 så	 finns	 det	 13	 nationer.	
Nationerna	fungerar	som	sociala	mötesplatser	för	studenterna	
och	har	ett	stort	utbud	av	nattklubbar,	pubar	och	restauranger.	
De	erbjuder	även	idrott,	spex,	bruncher,	fina	baler	och	en	hel	
del	studentbostäder.	

Nationerna	har	namn	efter	svenska	städer	eller	landskap.	Förr	
gick	man	med	 i	 den	 nation	 som	man	 hade	mest	 geografisk	
koppling	till,	men	numera	är	man	fri	att	gå	med	i	vilken	man	
vill.	Nationerna	drivs	helt	av	 studenter.	Att	engagera	 sig	 i	en	
nation	ger	en	fantastisk	gemenskap	och	det	är	ett	bra	sätt	att	
lära	känna	människor	utanför	sitt	eget	utbildningsprogram.	Du	
kan	göra	allt	från	att	laga	mat,	stå	i	bar	och	sjunga	i	kör	till	att	
idrotta	och	skriva	tidningar.

Foto	av	Albin	Wilson

S T U D E N T S TA D E N  L U N D
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Baler
Det	finns	alltid	en	anledning	att	fira!	Varje	år	arrangeras	nästan	
20	baler	i	Lund.	Både	nationer	och	kårer	står	för	festligheterna,	
till	exempel	anordnar	Teknologkåren	en	Nyårsbal	och	en	Vårbal	
varje	år.	En	bal	innebär	god	mat,	trevligt	sällskap,	underhållning	
och	dans	till	långt	in	på	natten.	Klädkoden	är	långklänning	och	
frack.

Spex
De	 som	 hört	 talas	 lite	 om	 Lund	 tidigare	 har	 med	 största	
sannolikhet	 hört	 talas	 om	 dess	 spexkultur.	 Ett	 spex	 är	 en	
uppsättning	ungefär	som	en	teater	eller	musikal,	där	sången	är	
en	viktig	del	av	framförandet.	Många	studenter	engagerar	sig	
i	spex,	det	finns	mycket	att	göra	förutom	att	stå	på	scen.	Man	
kan	vara	med	 i	matlag,	sminklag,	syjuntan	eller	bygga	dekor.	
Det	 finns	 många	 duktiga	 spex,	 bland	 andra	 Jesperspexet,	
Boelspexet,	Var	Gladspexarna	och	Spegatspexet.	

Lundakarnevalen
Vart	 fjärde	 år	 arrangeras	 Lundakarnevalen,	 för	 tre	 år	 sedan	
gick	den	av	stapeln	16-18	maj	och	temat	var	Futuralkarneval!	
Det är cirka 5000 studenter som är med och skapar denna 
tillställning	 och	 möjligheterna	 att	 engagera	 sig	 är	 oändliga.	
Under	 karnevalsdagarna	 förvandlas	 Lundagård	 till	 ett	 stort	
karnevalsområde	med	tältnöjen,	tombolabodar,	studentspex,	
radiosändningar,	 artister	 och	 självklart	 mat	 och	 dryck.	
Dessutom	går	det	ett	karnevalståg	genom	Lund	 som	sprider	
karnevalistisk	glädje	till	alla	besökare.

Foto	av	Albin	Wilson
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Ellen Kastensson
Läser: Medicin och Teknik år 3

Uppvuxen i: Lite	överallt:	lite	i	
Malmö, mycket i Frankrike och 
lite	i	närheten	av	Kristianstad.

Fritidsintressen:  
Landsvägscykling,	natur,	laga	
och äta mat <3

Varför ville du vara med i Projektgruppen för Flickor på 
Teknis? 
Fördelningen	 mellan	 tjejer	 och	 killar	 på	 programmen	
på	LTH	varierar	mycket.	På	mitt	program,	Medicin	och	
Teknik,	är	de	flesta	studenterna	tjejer	och	på	vissa	andra	
program	är	det	tvärtom.	Jag	kände	att	det	är	viktigt	att	visa	
teknikintresserade	 tjejer	 att	 det	 är	 otroligt	 spännande	
och	inspirerande	att	läsa	en	teknisk	utbildning.		

Varför ville du studera på LTH? 
Jag	har	fått	höra	mycket	gott	om	LTH	och	att	bo	i	Lund	
från	 några	 av	mina	 släktingar.	 Efter	 gymnasiet	 var	 jag	
väldigt	osäker	på	vad	jag	ville	läsa:	matte,	biologi,	kemi,	
teknik	 eller	 fysik?	 När	 jag	 först	 läste	 om	 programmet	
Medicin	och	Teknik	kände	jag	att	det	kanske	var	något	
för	mig.	Och	 att	programmet	 gick	på	 LTH	 var	 ett	 stort	
plus!	

Hannah Kral
Läser: Maskinteknik år 3

Uppvuxen i: Stockholm

Fritidsintressen:  
Dansa barfota, resa, 
pensionärsgympa och äta 
semlor.

Varför ville du vara med i Projektgruppen för Flickor på 
Teknis? 
Förra	året	var	jag	med	som	fadder	och	tyckte	att	det	var	
superkul!	Jag	tror	på	att	det	här	är	ett	jättebra	event	för	
att	få	fler	tjejer	att	läsa	teknik	och	det	vill	jag	vara	med	
att	bidra	till.	Jag	tror	att	det	framförallt	är	viktigt	att	se	
och	träffa	andra	tjejer	som	läser	här	för	att	få	en	känsla	
av	att	man	kan	och	vågar.

Varför ville du studera på LTH? 
Jag	tyckte	om	matte	på	gymnasiet	så	 jag	ville	fortsätta	
med	 det	 på	 något	 sätt.	 I	 framtiden	 vill	 jag	 jobba	med	
förnyelsebar	 energi	 eller	 andra	 miljömässigt	 hållbara	
lösningar	och	tänkte	då	att	civilingenjör	passar	bra.	Sen	
ville	 jag	 komma	 bort	 från	 Stockholm	 och	 plugga	 i	 en	
studentstad.
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Jennifer Gustavsson
Läser: Ekosystemteknik/
Riskhantering år 4

Uppvuxen i: Värnamo

Fritidsintressen:  
Innebandy, träna, resa, äta 
choklad	och	se	massa	serier.

Varför ville du vara med i Projektgruppen för Flickor på 
Teknis? 
Jag	 var	 själv	med	 på	 Flickor	 på	 Teknis	 när	 jag	 gick	 på	
gymnasiet	 2010	och	 det	 var	 det	 som	fick	mig	 att	 vilja	
plugga	till	 civilingenjör.	 Jag	 är	 väldigt	 glad	 över	 att	 jag	
fick	åka	på	detta	och	nu	vill	 jag	“ge	tillbaka”	för	att	jag	
annars	kanske	inte	hade	fått	upp	ögonen	för	att	plugga	
tekniskt.	

Varför ville du studera på LTH? 
Efter	besöket	på	Flickor	på	Teknis	blev	 jag	helt	 fäst	vid	
Lund	och	jag	älskade	konceptet	med	nationer,	sektioner	
och	allt	som	fanns	att	göra	i	studentlivet.	Jag	kände	att	jag	
ville	göra	skillnad	eller	hjälpa	världen	på	något	sätt	och	
för	mig	passade	programmet	Ekosystemteknik	bra.	 Jag	
var	tidigt	inställd	på	att	läsa	min	master	i	Riskhantering	
och	började	denna	i	höstas.	Jag	är	sjukt	glad	över	de	val	
jag	gjort.

Martina Johansson
Läser: Lantmäteri år 4

Uppvuxen i: Borås

Fritidsintressen:  
Orientering,	friluftsliv	och	
umgås	med	mina	vänner.

Varför ville du vara med i Projektgruppen för Flickor på 
Teknis? 
Jag	 har	 engagerat	 mig	 i	 projektet	 tidigare	 som	 både	
fadder	 och	 sektionsansvarig	 och	 har	 haft	 så	 sjukt	 kul!	
Därför	blev	jag	taggad	på	att	få	vara	med	i	projektgruppen	
för	Flickor	på	Teknis	2017.	Förhoppningsvis	kommer	vi	
skapa	ett	event	som	ger	många	fina	minnen	till	alla	som	
deltar	eller	engagerar	sig,	precis	som	jag	fått	tidigare	år.

Varför ville du studera på LTH? 
Det	var	min	utbildning,	 civilingenjör	 i	 Lantmäteri,	 som	
fick	mig	att	söka	in	till	LTH	då	det	är	en	utbildning	som	
inte	 finns	 på	 så	 många	 ställen	 i	 Sverige.	 Det	 verkade	
också	 roligt	 att	 studera	 i	 en	 stad	 där	 en	 stor	 andel	 av	
invånarna	är	studenter.	
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Antal	anställda:
Ca	3500	personer,	varav	
340	vid	Södra	Cell	Mör-
rum

Verksamhetsområde:
Skogsindustri,	massatill-
verkning

Andel	kvinnor:
16	%	

Nilla Dahlin, Södra
Berätta lite om ditt företag. 
Södra	 är	 en	 ekonomisk	 förening	 som	ägs	 av	 50	 000	 skogsägare	 i	 Södra	 Sverige.	 Vi	 har	
tre	affärsområden;	Södra	skog	som	sköter	virkesförsörjningen	till	industrin	och	ger	skoglig	
service	till	våra	ägare,	Södra	Wood	som	tillverkar	sågade	trävaror	som	brädor	och	plank	
samt	interiörprodukter	av	trä	såsom	golv	och	lister	och	Södra	Cell	som	har	tre	massabruk.	
Jag	arbetar	som	Hållbarhetschef	vid	Södra	Cell	Mörrum	som	är	det	enda	av	Södras	bruk	
som	tillverkar	dissolvingmassa	utöver	pappersmassan.	Dissolvingmassan	används	till	att	
göra	textilier	som	viskos	och	lyocell	och	levereras	främst	till	Asien.	

Vilken utbildning har du och varför valde du den? 
Jag	har	läst	Ekosystemteknik	på	LTH.	Jag	ville	läsa	till	civilingenjör	eftersom	det	är	en	bred	
utbildning	som	ger	dig	möjlighet	att	jobba	med	i	stort	sett	vad	som	helst.	Och	att	det	blev	
just	Ekosystemteknik	beror	på	att	jag	alltid	varit	väldigt	intresserad	av	natur	och	miljö.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
Det	 finns	 knappt	 någon	 vanlig	 dag	 på	 jobbet	 för	min	 del.	 Det	 kan	handla	 om	allt	 från	
att	 diskutera	 olika	 arbetsuppgifter	 med	 mina	 medarbetare	 till	 att	 titta	 på	 strategier	
för	 vår	 utveckling	 framåt.	 Hur	 ska	 vi	 göra	 för	 att	 öka	medvetenheten	 kring	miljö-	 och	
energifrågor	 i	 organisationen?	 Jag	 ansvarar	 för	 miljögruppen,	 energisamordnare,	
verksamhetsledningssystemet	samt	vårt	laboratorium,	så	det	finns	alltid	många	spännande	
frågor	att	ta	tag	i.		

Har du användning av dina kunskaper från studierna i ditt vardagliga arbete? 
Den	största	nyttan	jag	har	av	min	utbildning	är	förmågan	att	hitta	och	lösa	problem,	samt	
kritiskt	tänkande.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
Jag	har	arbetat	i	Södra	sedan	2003,	men	jag	lär	mig	fortfarande	nya	saker	varje	dag!	Det	
finns	alltid	spännande	utmaningar.
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Antal	anställda:
I	Sverige	1535,	globalt	ca	
2700

Verksamhetsområde:
I	Sverige	är	majoriteten	av	
våra	anställda	ingenjörer,	
globalt	har	vi	våra	säljkon-
tor	med	säljare.

Andel	kvinnor:
25%	i	Sverige

Pia Hantoft, Axis
Berätta lite om ditt företag.
Axis	Communications	 arbetar	med	 säkerhet,	 och	 var	det	 företag	 som	var	 först	 ut	med	
ip-kameran,	 en	 övervakningskamera	 kopplad	 över	 nätverk.	 Utveckling	 och	 tillverkning	
av	kameror	för	olika	applikationer	är	fortfarande	hjärtat	 i	verksamheten,	men	vi	har	de	
senaste	åren	vuxit	med	även	andra	produktsegment	och	tjänster,	som	Site	Designer	för	
att	underlätta	projektering	för	installatören,	mjukvaror	för	kamerasystem,	passersystem,	
audio	och	mycket	mer.

Vilken utbildning har du och varför valde du den? 
Jag har en bred utbildning som är en blandning mellan företagsekonomi, mekanik och 
produktionsekonomi.	Anledningen	till	att	jag	valde	den	var	just	bredden,	att	få	prova	på	
många	olika	ämnesområden	för	att	senare	kunna	djupdyka	i	något.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
Det	brukar	börja	med	morgonmöten	med	projekt-teamen,	för	att	få	en	uppdatering	på	
status	 i	projekt	vi	har	på	gång	och	se	vilka	 frågor	 som	behöver	hanteras	under	dagen/
veckan.	Därefter	följer	ofta	möten	med	olika	funktioner	inom	Axis,	för	att	säkerställa	att	
projekt	 kan	 fortsätta	 framåt	 i	 tänkt	 takt,	 vi	 diskuterar	 produktstrategier	 och	marketing	
med	affärsutvecklare	och	säljare	och	ibland	får	jag	även	vara	med	på	möten	med	slutkund	
vilket	 alltid	 är	 väldigt	 kul!	 När	 man	 som	 jag	 arbetar	 lite	 bakom	 kulisserna	 med	 nya	
produkter	är	det	alltid	givande	att	få	en	chans	att	pitcha	nya	idéer	och	produkter	direkt	på	
en	slutanvändare,	som	ofta	har	lite	annat	perspektiv	än	vad	jag	har.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
Att	jag	får	jobba	med	väldigt	kunniga,	roliga	människor	i	projekt	där	vi	bryter	ny	mark	och	
utvecklar	produkter	som	Axis	 inte	har	tillverkat	tidigare.	 Jag	 tycker	också	det	är	väldigt	
kul	att	Axis	är	ett	globalt	företag,	med	en	öppen	företags	kultur	som	gör	att	man	ofta	får	
chansen	att	resa	och	se	andra	regioner	och	kontor.
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Antal	anställda:
10 000

Verksamhetsområde:
Ingenjörs-	och	konsultfö-
retag med fokus på energi, 
industri och infrastruktur
 
Andel	kvinnor:
24%

Gabriela Larsson, ÅF
Berätta lite om ditt företag. 
ÅF	är	ett	av	Sveriges	största	konsultföretag	med	verksamhet	inom	industri,	infrastruktur	
och	 teknologi	 där	 IT	 är	 ett	 av	de	 snabbast	 växande	 verksamhet.	 Idag	har	ÅF	 ca	 10000	
medarbetare	därav	i	Öresundsregionen	är	vi	800	medarbetare,	man	kan	lätt	säga	att	vi	är	
regionens	största	arbetsgivare	bland	ingenjörer.	Men	vi	är	inte	bara	verksamma	i	Sverige	
utan	vi	har	kontor	 i	mer	än	30	 länder	 runt	om	 i	 världen	och	under	2016	har	ÅF	utfört	
projekt	i	mer	än	100	länder.	Kuriosa:	ÅF	grundades	på	Adelgatan	i	Malmö	1895.

Vilken utbildning har du och varför valde du den? 
Jag	 är	 civilingenjör	 i	 elektroteknik	 och	 den	 största	 anledningen	 att	 jag	 valde	 den	 här	
utbildningen	var	att	jag	hade	väldigt	lätt	för	matte.	Tyckte	även	om	andra	tekniska	ämnen,	
därför	blev	utbildningen	en	självklarhet.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Det	är	mycket	planering	och	kommunikation	med	andra	medarbetare.	Det	är	 lite	som	i	
skolan,	man	har	möten	där	man	går	igenom	olika	ämnen	och	sen	exekverar	på	egen	hand	
eller	tillsammans	med	andra.	Och	så	klart	träffas	vi	också	över	en	fika	för	att	prata	annat	
än	jobb.

Har du användning av dina kunskaper från studierna i ditt vardagliga arbete? 
Absolut,	 grunderna	 sätts	 i	 skolan	 och	man	 kan	 välja	 att	 utveckla	 eller	 specialisera	 sig	
inom	 olika	 områden	 under	 arbetslivet.	 Teknik	 är	 ständig	 under	 utveckling	 därför	 som	
ingenjör	 behöver	 man	 hålla	 sig	 á	 jour	 med	 allting	 som	 händer	 inom	 sitt	 område.	 Ett	
programmeringsspråk	som	man	har	läst	för	20	år	sen	kan	vara	inaktuellt	idag,	men	som	
sagt	grunderna	som	man	sätter	i	skolan	inom	olika	ämnen	hjälper	en	att	utveckla	vidare	
sina	färdigheter	i	arbetslivet.		

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
Att	se	människor	utvecklas,	att	ge	möjligheten	att	jobba	med	spännande	uppdrag,	att	ha	
roligt.
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Antal	anställda:
394.000	globalt,	varav	
1000	i	Sverige

Verksamhetsområde:
IT, Management och 
Outsourcing

Andel	kvinnor:
38%

Lena Sandberg, Accenture
Berätta lite om ditt företag.
Accenture	är	ett	globalt	konsultföretag	med	kunder	i	över	120	länder	och	med	uppdrag	
inom	mer	än	40	olika	industrier.	Accenture	är	uppdelat	i	de	olika	kategorierna	Strategy,	
Consulting,	 Digital,	 Technology	 och	 Operations.	 Genom	 att	 kombinera	 erfarenhet	
och	 kunskap	 inom	 olika	 branscher	 och	 affärsfunktioner,	 hjälper	 vi	 våra	 kunder	 att	 bli	
högpresterande	företag	och	organisationer.	I	Sverige	har	vi	kontor	i	Stockholm,	Göteborg	
och	Malmö.

Vilken utbildning har du och varför valde du den?
Jag	 har	 läst	 maskinteknik	 på	 LTH	 med	 inriktning	 Logistik	 och	 Produktionsekonomi.	
Maskinteknik	är	en	bred	utbildning	och	det	finns	flera	olika	inriktningar	att	välja	på.	Jag	
visste	bara	att	jag	ville	bli	ingenjör,	men	inte	så	mycket	mer	när	jag	började	och	då	tyckte	
jag	 det	 var	 skönt	 att	 inte	 skulle	 behöva	 välja	 inriktning	 förrän	 under	 det	 3:e	 året.	 Just	
ingenjör	ville	jag	bli	för	att	jag	alltid	har	varit	intresserad	av	att	förstå	hur	saker	och	ting	
fungerar,	men	samtidigt	ville	jag	arbeta	med	människor.
 
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Man	vet	aldrig	riktigt	hur	en	dag	ser	ut	eftersom	man	jobbar	på	så	olika	projekt,	vilket	är	
det	bästa	med	jobbet!	Ibland	fokuserar	ett	projekt	på	att	förbättra	nuvarande	processer	
hos	 kunden	 och	 ibland	 arbetar	 man	 mer	 med	 affärsutveckling.	 Personligen	 så	 är	 det	
särskilt	intressant	när	jag	kan	se	likheter	och	skillnader	mellan	olika	branscher	och	sedan	
värdera	för-	och	nackdelar	med	hur	ett	företag	arbetar.
 
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Helt	klart	möjligheten	till	att	jobba	i	olika	branscher	och	industrier!	Det	är	väldigt	häftigt	
att	ena	dagen	få	arbeta	med	att	effektivisering	av	oljeproduktion	i	Norge	och	nästa	dag	
fokuserar	jag	på	hur	en	annan	kund	kan	sänka	kostnaderna	i	sina	möbelfabriker	i	Polen.
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Antal	anställda:
17 000 globalt och 2000 i 
Sverige

Verksamhetsområde:
Verkstadsindustri

Andel	kvinnor:
20%	i	Sverige

Sabina Ngo, Alfa Laval
Berätta lite om ditt företag. 
Alfa	Laval	är	ett	företag	som	funnits	sen	1883	och	är	världsledande	inom	värmeöverföring,
separering	och	flödeshantering.	Det	som	gör	mig	stolt	över	att	gå	till	jobbet
är	att	vi	skapar	bättre	levnadsvillkor	för	människor	genom	att	våra	produkter
bland	annat	bidrar	till	att	minska	energiförbrukning	och	rena	vatten	i
industriella	processer.	Alfa	Laval	är	rankat	högt	i	undersökningen	över
Sveriges	bästa	arbetsgivare	–	vilket	bland	annat	beror	på	att	vi	tycker	det	är
ett	vänligt	arbetsklimat	där	vi	får	ta	stort	ansvar.

Vilken utbildning har du och varför valde du den? 
Jag	har	en	examen	i	Civilingenjör	i	Industriell	ekonomi	på	LTH.	Jag	ville	ha	en	bred	OCH
rolig	utbildning	som	var	eftertraktad	av	marknaden.	När	jag	valde	programmet
såg	jag	ekonomi	som	en	bonus.	Efterhand	blev	intresset	för	ekonomi	större	och
därför	är	jag	väldigt	glad	över	att	jag	valde	den	utbildningen.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Dagarna	ser	väldigt	olika	ut.	Jobbet	präglas	av	möten,	operativa	arbetsuppgifter	såsom
inköp	och	lagerstyrning,	problemlösningar	tillsammans	med	kollegor	och
fabriken.	Jag	har	också	förmånen	att	få	jobba	med	roliga	projekt	och	gå	på
interna	utbildningar.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
Det	är	möjligheten	att	få	styra	mitt	jobb	och	få	testa	idéer	och	tankar	tillsammans
med	kollegor	och	produktionen.	Jag	får	jobba	med	projekt	och
förbättringsmöjligheter.	Att	få	se	idéer	fungera	i	praktiken	är	kul!	Att	arbeta
i	en	internationell	miljö	med	människor	från	olika	länder	och	bakgrund	är	också
väldigt	stimulerande	och	lärorikt.

L I V ET 	E F TER 	STUD I ERNA

33

Antal	anställda:
350 st

Verksamhetsområde:
Offentlig	sektor,	miljö	och	
vatten

Andel	kvinnor:
30	%

Maria Allisson, VA SYD 
Berätta lite om ditt företag.
VA	SYD	levererar	friskt	dricksvatten,	hanterar	dagvatten,	renar	avloppsvatten	och	tar	hand	
om	hushållsavfall	åt	mer	än	en	halv	miljon	människor.	Vi	satsar	på	ny	teknik,	forskning	och	
utveckling	för	att	kunna	ligga	i	framkant	inom	våra	verksamhetsområden.

Vilken utbildning har du och varför valde du den?
Jag	 läste	 först	 till	 Högskoleingenjör	 inom	 Byggteknik	 vid	 Malmö	 Högskola,	 därefter	
kompletterade	jag	med	2,5	år	på	LTH	för	att	ta	examen	som	Civilingenjör	inom	Väg-	och	
Vattenbyggnad	med	inriktning	på	Produktion	och	Förvaltning.	
När	jag	började	studera	ville	jag	läsa	något	där	jag	fick	räkna	matematik	men	samtidigt	ha	
en	praktisk	koppling	till	stadsutveckling.	

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Jag	 jobbar	 som	 Projektingenjör	 på	 VA	 SYDs	 Ledningsnätavdelning.	 På	 vår	 enhet	 får	 vi	
förnyelseprojekt	tilldelade	oss	och	där	vi	ska	fatta	lämpliga	beslut.	I	ett	projekt	ansvarar	
jag	för	projektering,	upphandling	av	entreprenör,	följer	upp	genomförandet	av	projektet	
och	lämnar	efter	besiktning	över	det	till	vår	Driftenhet.	Som	projektingenjör	får	jag	alltså	
möjlighet	att	följa	projekten	från	början	till	slut.

Har du användning av dina kunskaper från studierna i ditt vardagliga arbete?
Jag	 har	 användning	 av	 att	 jag	 läst	 både	byggteknik,	 gatubyggnad	 samt	 produktion	och	
förvaltning.	Väg-	och	Vattenprogrammet	vid	LTH	är	en	väldigt	bred	utbildning	och	likaså	
min	inriktning.	Kurserna	jag	läst	vid	inriktningen	mot	Produktion	och	Förvaltning	kommer	
till	nytta	varje	dag	eftersom	jag	sitter	och	projekterar	dagligen.	

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det	 roligaste	är	 att	vara	en	del	 av	 städer	och	kommuners	utveckling.	 I	 Sverige	 tar	ofta	
vattentillgången	och	den	goda	vattenkvalitén	 för	givet	men	det	 ligger	mycket	 jobb	och	
planering	bakom.	Det	är	dessutom	väldigt	roligt	att	projekten	varierar	och	det	alltid	finns	
något	nytt	att	lära	sig.	
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Antal	anställda:
5600	i	sverige	och	14500	
totalt

Verksamhetsområde:
Konsultation,	Konstruk-
tion,	Miljö,	Produktion,	IT

Andel	kvinnor:
30%

Madelene Ulmestig, Sweco
Berätta lite om ditt företag. 
Vi	på	Sweco	planerar	och	utformar	framtidens	samhällen	och	städer.	Sweco	är	det	ledande	
konsultbolaget	inom	teknik	och	arkitektur	i	Europa	med	en	omsättning	på	ca	16,5	miljarder	
sek.	I	Sverige	erbjuder	Sweco	ett	brett	utbud	av	tjänster	inom	arkitektur,	byggkonstruktion,	
installation,	 infrastruktur,	 vatten	 och	 miljö,	 projektledning,	 energisystem,	 IT	 för	
samhällsutveckling	och	industri.	Jag	jobbar	med	infrastruktur	och	Swecos	experter	inom	
infrastruktur	har	det	som	krävs	för	att	planera	transportsystem	som	förenklar	människors	
vardag.

Vilken utbildning har du och varför valde du den? 
Civilingenjörsutbildning.	 Väg-	 och	 vattenbyggnadsprogrammet	 på	 Lunds	 Tekniska	
Högskola.	Jag	valde	utbildningen	framförallt	för	att	jag	är	väldigt	intresserad	av	infrastruktur	
och	 städers	 uppbyggnad	men	 även	 för	 att	 utbildningen	 var	 bred	 och	 gav	mig	 en	 stor	
valmöjlighet.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Jag	 brukar	 vara	 på	 jobbet	 vid	 7.30-tiden.	 Då	 går	 jag	 igenom	 och	 besvarar	 mejl	 som	
jag	 fått	dagen	 innan.	 Jag	arbetar	med	flera	projekt	parallellt	 så	det	brukar	 vara	en	del	
möten,	både	interna	möten	men	även	externa	möten	med	våra	kunder.	Då	går	vi	igenom	
projektets	framfart	och	beslutar	vad	vi	ska	göra	härnäst.	Jag	har	ofta	en	samordnande	roll	
i	projekten	vilket	innebär	att	jag	behöver	samtala	med	alla	tekniker	som	är	inblandade	i	
projektet.	Ibland	har	jag	en	projekteringsroll	i	projekten.	Då	sitter	jag	framför	min	dator	
och	projekterar	och	utformar	vägar	och	gator.	Vid	16.30	är	min	arbetsdag	slut.

Har du användning av dina kunskaper från studierna i ditt vardagliga arbete?
Absolut.	Jag	gick	inriktning	väg	och	trafik	och	fick	via	dem	kurserna	en	bra	grund	att	stå	
på.	Jag	hade	även	turen	att	sommarjobba	på	Trafikverket	vilket	gav	mig	en	inblick	i	deras	
organisation	som	var	värdefull	när	jag	började	arbeta.
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