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DRÖMMEN KULTUR
-EN SNAPCHAT FRÅN KULTURVÄRLDEN

Hej alla gamla fans och välkomna alla nytillkomna Drömmen-läsare. Drömmens kulturredaktion 

befinner sig för tillfället i Sydamerika och letar material till en Sydamerikaspecial i nästkommande 
nummer. Tills vidare får ni hålla till godo med lite kulturgodis hemifrån. Kram. 

Podcast: 
Gamla sommarprat
Sommaren är över, hösten är här och skolan 
har rullat igång på allvar igen. En perfekt 
tidpunkt att lyssna igenom sommarens sommarprat som 
ju ändå ingen lyssnat på när de livesändes – så slipper du 
dessutom musiken: winwin. För att du som inte älskar kultur 
lika mycket som jag gör (ingen älskar det mer än mig) inte ska 
behöva lyssna på massa dåliga sommarprat så har jag valt ut 
årets fem bästa åt dig, utan inbördes ordning: 

•     David Batra
•     Saga Becker 
•     Fredrik Reinfeldt 
•     Therese Christiansson 
•     Zara Larsson 

Och vill du ha ännu fler sommarprat att lyssna igenom kommer 
här ännu en topplista, utan inbördes ordning - De senaste 
somrarnas bästa sommarprat: 

•     Lars Lerin (2012)
•     Björn Dixgård & Gustaf Norén (2013)
•     Malik Bendjelloul (2013) 
•     Thorsten Flinck (2012)
•     Eskil Pedersen (2012) 

Dokumentär: 
Sextemplet
En fantastiskt fin dokumentär om teatern 
Arbis i vår kära grannstad Norrköping. Om 
färgsprakande Robin som sätter upp en burleskshow och 
Christian som förverkligar en dröm med sin swingersklubb i 
källaren på teatern. Och om trångsynta, fyrkantiga och gråa 
människors motstånd. Underbar! Finns att se på SVT Play året 
ut. 

Bok: 
En av oss – 
en berättelse om Norge
Åsne Seierstads sällsamt genomarbetade bok 
om dagen och mannen som förändrade Norge för alltid. Baserat 
på över 1000 intervjuer berättar hon om vilka flera av offren 
som befann sig på Utöya och i Regeringskvartalet 22 juli 2011 
var, dessutom djupdyker hon i Anders Behring Breiviks barndom 
och uppväxt för att försöka förstå hur ett monster blev till. En 
bok som är vacker, jättehemsk, intressant och sorglig om 
vartannat. Väldigt läsvärd. 

Att ta rygg på: 
Lollo Rönnberg
Människan med flest bollar i luften är äntligen 
tillbaka på Liu efter ett år utomlands. När 
undertecknad befinner sig på andra sidan jorden detta år så 
är det Lollo som alla kulturdiggare ska ta rygg på. Ingen i hela 
världen har bättre koll på vad för olika kulturella event som 
kommer att ske i Linköping under hösten. Ta rygg på Lollo för en 
bättre höst! 

Joachim Hörnqvist
Chefredaktör

Kontrast; en starkt framträdande olikhet 
som ibland övergår till en motsats

Sommarens slut innebär ett par mer 
eller mindre roliga skillnader. Ett slappt 
sommarlov bytt till en termin full av tidiga 
morgnar och tentaplugg. Pappas 
hemlagade middagar ersatta av mat-
lådor med torr blodpudding. Tillbaka i 
staden där man har motvind vilket håll 
man än färdas. Där ens enda trans-
portmedel är ständigt rostande med en 
överhängande  risk för stöld. 
Ibland krävs det kontraster. 
Kontraster, motsatser och 
skillnader för att visa 
vad man har, vad man 
haft och vad man 
förhoppningsvis kom-
mer att ha.

Sedan senaste numret av Drömmen åkte 
på tryck har Bruce Jenner bytt kön, Sverige 
blivit Europamästare i fotboll och en före 
detta Paradise Hotel-deltagare är en del 
av svenska kungafamiljen. En händelserik 
sommar på många sätt, fylld med 
företeelser som innebär stora kontraster 
från tidigare.

Hösten innebär som bekant en 
första termin för alla Nollan 

som precis blivit ettor. En 
årstid med så mycket 

nytt och så många 
skillnader jämfört med 
vad de flesta upplevt 
tidigare. En tid som 
faktiskt förtjänar allt 
det där klyschiga 
berömmet då det är 
en tid som skapar 

minnen, men fram-
förallt knyter vänskaps-

band, för livet. Linnea 
Bellis har sammanställt 

en överlevnadsguide för alla 
nytillkomna ettor samt ett montage, av 

de vackraste konstverken som fotades 
under Nolle-P.

Vi möter flickan bakom adjektivet. 
Flickan, den ledsna alltså, som så ofta 
agerar mötesplats i A-huset. Johanna 
Nyberg har som grävande journalist till 
slut lyckats hitta legenden i bilden, bland 
annat för att komma till insikt med ifall hon 
verkligen är så ledsen som hon verkar.

Fredrik Swellén tog civilekonomexamen 
från LiU våren 2013. Idag jobbar han 
som ekonom precis som de flesta andra i 
samma avgångsklass. Fredrik Swelén gör 
det däremot på flera sätt under helt andra 
förutsättningar, i en vardag med enorma 
kontraster mot vår.

En termin full av tidiga morgnar och 
tentaplugg. Matlådor med torr 
blodpudding och en vardag fylld av 
konstant motvind och regn på tvären. 
Sommaren är redan långt borta för de 
flesta av oss utbytt mot en stark längtan 
tillbaka… eller?

Ibland krävs det kontraster. Kontraster, 
motsatser och skillnader. För att visa 
vad man har, vad man haft och vad man 
förhoppningsvis kommer att ha. För er 
nyanlända själar är det säkert blandade 
känslor. Ni har lämnat en trygghet och 
kontrasten mot sommarens nervositet 
inför miljöombytet har kanske ersatts 
med en lättnad blandad med oro över att 
faktiskt ha flyttat hemifrån. För fyrorna 
som vart ute och rest världen över och 
nyligen kommit hem kanske kontrasten 
snarare är tvärtom. Ni har inte lämnat era 
hem, ni har precis kommit tillbaka till dem 
efter äventyr i nästan samtliga tidszoner. 
För mig är hösten 2015 en spännande tid. 
Precis när Linköping på allvar vunnit titeln 
som ”hem” hos mig beger jag mig till nya 
koordinater efter jul. Så, kontraster och 
förändringar… osäkerhet och utmaningar. 
Är det något att ha?

Eftersom citat från framlidna poeter är 
obestridliga sanningar kommer svaret 
i form av ett citat från den brittiske 
författaren Evelyn Waugh:

”Förändring är det enda 
tecknet på att man lever”

“Sedan senaste 
numret av Drömmen 
har Bruce Jenner bytt 

kön, Sverige blivit Europa-
mästare i fotboll och en 

före detta Paradise Hotel-
deltagare är en del av 

kungafamiljen.



Dyrgripar från Nolle-P

Vare sig man var med under nollningen eller inte, 
verkar de flesta vara med i ”Nolle-P 2015”- gruppen 
på facebook. Vissa är med i gruppen för att sälja 
studentlitteratur till ockerpris, andra är med för att titta 
igenom det nya utbudet (if you know what I mean...). 
Det finns många bakomliggande orsaker till att 
gruppen i skrivande stund har över 400 medlemmar. 
Vi på redaktionen kunde inte heller motstå frestelsen 
att gå med i gruppen. I timtals klickade vi runt bland 
albumen som dokumenterat hela Nolle-P från dag 
ett. Varför? Vi ville hitta bilder som sade mer än 1000 
ord.  Hårt arbete lönar sig och nu kan vi med stolthet 
presentera de 12 bästa bilderna från Nolle-P:

Flugan kastas på La Grande & om några timmar är 
Nolle-P officiellt över. Bilden förmedlar en underton av 
förhoppningar och brustna drömmar

En bild som än en gång visar att ovven är det 
ultimata plagget, vare sig man är på kravall eller kör 
squats. Ass to the grass!

Nykter fadder bär en back bärs. 
Förvirringen är total.

Helt klart den bästa gruppbilden under 
Nolle-P. Det verkar som att alla i grupp 
1 2015 är fotogeniska!

Allt med den här bilden är bara oklart.

En annan variant av den berömda sängkammarblicken

Mitt i bruset står hon där, med ett leende på läpparna 
och gör tummen upp: beviset på att players är nöjda 
med årets upplaga av Nolle-P. En mäktig bild!

“Sport är inte torrt om du går all in”

Bilden i sig är helt fantastisk & vi skulle mer än 
gärna vilja att den prydde våra väggar därhemma 
med texten ”Carpe diem” till.

Långklänning och smoking 
möter bajamaja. En bild 

fylld av kontraster.

Den här bilden väcker många frågor. Är det två 
faddrar som (miss)lyckats åka en bobcat? Är ÖF-Filip 
singel? Vems välformade rumpa är det vi ser?

Med tanke på att solen lös med sin frånvaro under 
hela sommaren har vi full förståelse för att man kan 
bli solkänslig. Vissa mer än andra tydligen...
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Text: Linnea Bellis, Bilder: Årets Fotofaddrar



> Vi har byggt ett system som samlar
jobbannonser från webben och ger dig 
ett matchat annonsflöde i en mobilapp, 
för att du som jobbsökande ska slippa 
leta. Man laddar ner mobilappen och får 
direkt relevanta jobbförslag. Våra kunder är 
arbetsgivare som H&M, PWC och ABB som 
använder oss för sin talangrekrytering. <

Han är en 26-årig entreprenör från 
Sollentuna som hoppade över plugget för 
att försöka göra det enklare för studenter 
att hitta jobb. Framgångsreceptet för 
Adrian Swartz är att vara nyfiken, påläst, 
samt vara action- och lösningsorienterad. 
Idén till appen föddes på Uppsala universitet 
för två år sedan. Idén kom från ett upplevt 
studentbehov, där den stora frustrationen 
över att sitta i timmar och leta efter 
jobbmöjligheter gjorde att de bestämde sig för 
att ta saken i egna händer och skapa en bättre 
lösning.

> Man måste vara lite naiv och drömma stort 
för att våga starta ett starta eget.

För att ta reda på att vi gjorde rätt sak började 
vi ändå med att boka kundmöten och 
presentera idén i pdf-format. Kunderna gillade 
det, så vi hade tio klara kunder redan innan vi 
skrev första kodraderna. <

Vad är din bakgrund, hur ser resan ut när 

något går från en idé till ett verkligt företag 

med en fullt fungerande tjänst?

> Jag har sett mig själv som entreprenör redan 
sen gymnasieåldern. Jag har haft många 
extrajobb och alltid jobbat hårt, men upptäckte 
entreprenörskapet som 17-åring när jag i
mporterade silikongrytvantar från Hongkong 
till Sverige och lyckades sälja 5000 
st. Som 21-åring startade jag digitala 
kommunikationsbyrån Rodolfo där jag gjort 
exit och sedan två år tillbaka har jag fullt 
fokus på Cruitway. Jag brinner för skapandet 
i att gå från idé till att bygga ett företag, men 
jag har även starka värderingar i att skapa 
en företagskultur där människor trivs och har 
kul och en tjänst som ger verkligt kund- och 
användarvärde för att skapa ett långsiktigt, 
hållbart företag. <

Vad är viktigast för dig och Cruitway just nu?

> Vi kommer lansera en helt ny modell för 
arbetsgivare att rekrytera effektivt digitalt, 
vilket har hög prioritet. Vi har även några 
viktiga rekryteringar till oss själva som pågår 
- vi har ett starkt kärnteam med förutom mig 
själv, även fem IT-ingenjörer som är delägare 
i företaget, nu ska vi utöka på sälj och 
marknadssidan.

Betydelsen av vilka människor du driver 
bolaget med går inte att understryka nog, 
förutom försäljning ser jag rekrytering och att 
leda teamet som mina viktigaste uppgifter. Att 
samla människor och skapa tillsammans är en 
fantastisk upplevelse. <

Hur har ni finansierat företaget hittills?

> Till stor del har vi investerat vår egen tid 
och våra egna pengar, utöver det har vi sålt 
rekryterings- och marknadsföringspaket till 
arbetsgivare och därmed kunnat få intäkter 
tidigt. The Springfield Project blev delägare 
i slutet av 2014 och vi har precis genomfört 
en nyemission där de utökar sitt ägande. Det 
känns självklart kul att de tror så starkt på oss. 
<

Hur ser framtiden ut för Cruitway?

> Vi har kommit en bra bit på vägen, men 
vill göra mycket mer. Vi vill fortsätta skapa 
marknadens smartaste tjänst och bli 
marknadsledande i Sverige. Innovation sker 
när man tänker utanför de befintliga ramarna, 
och ställer sig frågan “hur skulle det fungera 
om vi gav oss chansen att drömma?”. Vi har 
redan lyckats med att samla och matcha 
jobbannonser på en plats i din mobil, 
drömmen nu är att gå från jobbannons till att 
du får ett jobberbjudande direkt i mobilen. <

Vad skulle du göra annorlunda om du startade 

företaget idag?

> Jag skulle jobbat ännu närmare kunderna 
i produktutvecklingen från första början. 
Försäljningen är företagets drivmedel, 
och att förstå kundernas situation och 
behov är helt avgörande. Hade jag börjat 
om hade jag nog börjat med att ta 
projektanställning på en HR-avdelning i ett 
halvår, som fältstudier. Risken med att lyssna 
för mycket på befintliga lösningar är dock 
att man blockerar ens egna innovations-
förmåga, men att förstå kunden är viktigt. <

Vad tror du om framtiden på 
arbetsmarknaden?

> Det har varit många skräckartiklar om att 
robotarna tar över senaste året. Personligen 
tror jag att den mänskliga hjärnan och 
drivet att utveckla kommer skapa nya 
arbetsmöjligheter, men att det kommer ställa 
större krav på gemene man. Vi har sett en 
utveckling med fler som blir frilansare i 
många år, och jag tror att gigekonomin 
bara är i sin linda. Cruitway kommer kunna 
förenkla den utvecklingen för människor. <

I förra numret träffade vi Alessio Avellan Borgmeyer som berättade om resan 

för appen Jodel. I höstnumret sätter vi ett förstoringsglas över Cruitway. En av 
appens skapare Adrian Swartz beskriver den som en tjänst som förenklar 
matchningen mellan arbetsgivare och studenter genom en unik digital lösning. C
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Text och in te rv ju :  Joach im Hörnqv is t ,  B i ld :  Cru i tway
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Hej alla härliga ekonomer,

Förhoppningsvis har vardagsrutinerna nått 
er. I marknadsföringsutskottet har vi avslutat 
projektet med årets civilekonomväska som 
numera finns att köpa i expen.

Att höstmörkret är på ingång gör sig nog väl 
påmint, men med glada miner blickar vi nu 
framåt mot höstens roliga projekt, som bland 
annat innefattar ekonomernas fotokatalog, 
SACO-mässan i Stockholm och Drömmen.

Rekryteringsprocessen till marknadsförings-
utskottet är även i full gång och snart 
kommer utskottet fyllas av nya taggade själar 
som vill få utlopp för den kreativa sidan. Jag 
tvivlar inte på att Einstein hade rätt när han 
menade att kreativitet är intelligens som har 
roligt!

Och sist men inte minst kommer en liten 
påminnelse: glöm inte att följa ELIN på 
facebook och instagram, @elin_lkpg, för att 
ta del av all rolig och nyttig information för 
alla ekonomer.

Vi ses!

Efter en sommar med externredovisnings-
väder så är det dags för en ny termin på 
ekonomprogrammet. Näringslivsutskottet 
kommer i höst att bjuda på en hel del 
gottigheter.

Förutom de sedvanliga lunchföreläsningarna 
med våra pertners så kommer det vara 
mycket fokus på Case. Case academy 
kommer dra igång och jag vill råda er alla till 
att vara delaktig i den del som är öppen för 
alla. 

Sedan så kommer senare i höst att annordna 
KICC och det är hög tid att börja sätta ihop 
lag och börja träna för det här. Vi vill väll hålla 
kvar våran världsmästartitel inom skolan? 

Hoppas att ni alla kommer ha en suverän 
hösttermin fylld med äventyr. Tills nästa 
gång. 

/Oscar

Min resa var mot solen,

Ja så börjar en av de mest spelade låtar-
na här i Linkan, Tommy Körbergs älskade 
låt Stad i ljus. En låt som ni numera Ettor 
snart kommer kunna utantill i sömnen. 
Med det sagt vill jag hälsa Er och alla gamla 
ekonomer välkomna (tillbaka)!

Höstmörkret börjar krypa sig på men jag 
hoppas kunna ljusa upp med en massa 
roliga events framöver. I somras ingick ELIN 
ett nytt samarbete med Grant Thornton och 
den 14:e september har vi vårt först event 
tillsammans, spännande. Efter detta väntar 
två fullspäckade dagar med TEAM. Ett hett 
tips för ALLA årskurser är att gå dit och 
mingla med företag och rycka åt sig en och 
annan penna, jag lovar det behövs! Den 13:e 
november är det även dags för ekonomernas 
finaste sittning, Årsbanketten!

Med det sagt så vill jag även påminna alla 
om att följa ELIN Karriär på Facebook för 
att hålla koll på vad som händer i ELINs 
näringslivsutskott.

Allt gott!

Ordförande 

Marknadsföringsutskottet

Julia Hellerstedt

2:e vice ordförande 

med näringslivsansvar

Emmie Tisell 

Ordförande 

Näringslivsutskottet

Oscar Walfridsson

Hallå igen och välkomna tillbaka alla 
drömmisar!

Roligt att vara tillbaka och se att Linköping 
visade sin bästa sida under Nolle-P. Inte 
lika kul nu när dess rätta jag nu kommit 
fram och höstmörkret är på ingång, men var 
inte deppiga för det denna termin kommer 
att erbjuda massor av roligheter framöver. 
Kanske är det din tur att i år ta chansen att 
åka på utlandstermin? I så fall finns vi där 
för dig och kommer under höstterminen 
göra allt för att du ska få den hjälp och 
information du behöver inför det kommande 
valet i utlandsstudiedjungeln. Om det inte är 
din tur eller du redan varit utomlands, så kan vi 
fresta med lite internationella praktikplatser 
eller varför inte en torsdagslunch med LaCux! 
Där kan utveckla dina språkkunskaper, samt 
lära dig om andra kulturer utan att ens 
lämna campus, bra va! Hoppas att ni är lika 
taggade som jag och ser framemot en riktigt 
underhållande höst!

Kram på er och vi ses!

Hallå där,

Jag tänkte börja med att kort presentera mig 
för er som inte känner igen mig. Mitt namn är 
Pontus Palmgren och jag är ordförande i ut-
bildningsutskottet. Jag är spanska-SPREKare 
och går i årskurs 4. I korthet så arbetar mitt 
utskott främst med att se till att våra utbild-
ningar håller sig så konkurrenskraftiga som 
möjligt.

För er som är intresserade av att påverka och 
förbättra våra ekonomutbildningar så rekom-
menderar jag er att söka till kursvärdar för 
REK och SPREK. Utskottet kommer även att 
söka personer till två nya, spännande poster. 
Vi söker en projektledare till vårt nystartade 
mentorskapsprojekt samt en projektledare 
till föreläsningsserien. Mer information om 
dessa poster hittar ni på Facebook och elin.
se

Utöver detta har utbildningsutskottet börjat 
arbeta med nomineringen av Årets pedadog 
samt börjat planera för vidare projekt under 
hösten och våren.

Vi ses i höst!

Hej alla härliga ekonomer och ett extra 
välkomnande till alla nyblivna ekonomettor!

Vi i Club är supertaggade på den här hösten 
med massa roliga event och E-pubar och 
hoppas ni känner samma! För inte så länge 
sen anordnade vi och TFG Tackfesten för alla 
aktiva under Nolle-P och snart är det dags 
för nästa event: Herrmiddagen med stort H. 
Vi har även haft terminens första E-pub och 
hoppas få se lika många där nästa gång. 
Club har nu börjat sin ansökningsperiod för 
projektledare till Åreresan och även E-pub 
söker nya ansikten till årets kommande 
pubar. Tveka inte att söka om detta låter 
intressant! Nu lägger vi sommaren bakom 
oss och ser fram emot en grym höst med 
massa festligheter istället! Hoppas vi ses!

Varma hälsningar från oss i ELIN Club

Hej på er!

Hoppas alla nyblivna ekonomettor har pustat 
ut och återhämtat sig efter ett helt fantas-
tiskt Nolle-P! Vi hinner knappt ta en resorb 
efter La Grande innan det nu är dags att blic-
ka framåt mot en händelserik höst.

Dammiddagen går av stapeln den 24:e okto-
ber. En kväll då alla damer får ta del av un-
derhållning av bästa slag under en sittning 
på Kollektivet innan det är dags att inta dans-
golvet. Detta vill ingen ekonomtjej missa!

Den 5:e december är det dags för vinterns 
största kravall, Luciakraballen. Kårallen för-
vandlas till en hejdundrande festlokal för alla 
festsugna studenter. Under denna kravall 
brukar det även dyka upp ett känt band så 
håll öronen och ögonen öppna.

Innan välförtjänt julledighet anordnar vi Play-
os Julmys, en mysig kväll för ekonomer där 
vi äter gott och umgås en sista gång innan 
alla åker hem för att fira jul. Vem vet, tomten 
kanske kommer på besök?

Ordförande 

Internationella Utskottet

Caroline Berndtson

Ordförande 

Clubutskottet

Josefin Jangälv

Ordförande 

Utbildningsutskottet

Pontus Palmgren

Ordförande 

Playersutskottet

Rebecca Schäder



Lika mystisk som Mona Lisa pryder hon 
A-husets vältrafikerade centrum med sin 
ledsna blick. Flickan som kommit att bli en 
Linköpings-profil, mötesplats och gemensam 
nämnare för tusentals studenter, utan att 
någon egentligen vet vem hon är, varifrån 
hon kommer eller vad som gjort henne 
ledsen. Detta är såklart något vi i Drömmen 
bestämde oss för att gå till botten med. Vi 
har grävt i arkiv tills fingertopparna domnat 
av, ringt cirka femtiotremiljarder samtal 
och rest jorden runt för att ge just Er svaret 
på denna gåta. Med tio siffror i min hand 
ringer jag henne, ledsna flickan, Klara Drufva. 

Hon svarar, trots min djupaste tvivel, lika 
glatt som en kvittrade liten fågel. Frågorna 
är många och kastas ut på löpande band, 
”ja herregud detta känns verkligen random” 
är hennes första kommentar angående att 
hon ska intervjuas med fotografiet som bak-
grund. Klara är 20 år gammal och kommer 
från Stockholm, men pluggar just nu teater 
på Fridhem folkhögskola utan planer på att 
förflytta sin glada version till Linköping, trots 
att hon skulle betraktas som megakändis. 

En familjevän till Klara Drufva ställde upp i 
en fototävling, där vinnaren skulle få pryda 
A-husets vägg med sitt fotografi. I och med 
att fotot vann tävlingen startade Klaras 
modellkarriär vid 12års ålder, och nu är hon 
igenkänd bland nästintill alla Linköpings 
studenter. När jag frågar henne om hon har 
några planer på att fortsätta denna karriär 
skrattar hon ”det är lika bra att sluta då man 
befinner sig på toppen”. 

Att Klara överhuvudtaget var igenkänd i 
Linköping var något hon alldeles nyligen 
fick veta, faktiskt då hon år 2013 var och 
Tågluffade. I Budapest på en takterrass 
stötte hon och hennes kompisar ihop med 
två killar som studerade vid universitetet, 
som menade att hon var bekant på något 
sätt. Klara förklarade då att det enda hon 
hade som anknytning till Linköping var att 
hon fanns på ett fotografi. I detta ögonblick 
föll självfallet polletten ner för killarna, ”är 
det på allvar A-husets ledsna flicka vi mött på 
en liten klubb i Budapest?!”. Storheten kring 
Ledsna flickan är dock något Klara inte riktigt 
fått grepp om. När jag förklarar hur det ligger 
till häpnar hon och skrattar ”det är ju faktiskt 
helt sjukt, och känns så himla märkligt”.

I framtiden är det någon form av teater som 
gäller, men troligen bakom kulisserna. Förra 
året var Klara bosatt i Berlin som aupair, där 
hon tillsamman med en vän skrev en pjäs 
som de sedan tog till Sverige och spelade 
upp. 

Ledsna flickan verkar faktiskt inte ett dugg 
ledsen, så jag bestämmer mig för att bjuda 
hit henne på kravall och lovar henne att hon 
kommer få uppleva kändislivet i Kårallen. 
Detta är något hon ska fundera mer över, 
så vi återkommer om det. Med detta i er 
vetskap kan ni nu möta den ledsna flickans 
blick i A-huset, utan någon klump i magen. 
Hon är gladare än de allra flesta.

Text: Johanna Nyberg, Bilder: Julia Hellerstedt & Klara Drufva



ORDFÖRANDER I E T

Hej, först och främst så vill jag hälsa alla som för första gången läser Drömmen varmt välkomna till LiU och 
inte minst ELIN. Två veckor av ett fantastiskt Nolle-P är nu över och jag måste medge att dagarna känns 
tomma när man tittar i kalendern. Vad som dock inte är tomt är Linköpings Jodel-flöde eller cykelställen 
utanför A-huset. Detta är två tydliga tecken på att en ny termin dragit igång och 30 högskolepoäng snart ska 
håvas in till Ladok-kontot.

För två år satt jag precis som nu i A-huset och funderade över hösten. När jag flyttade till Linköping var jag 
inte så säker på att jag skulle äga en ovve. Jag tyckte, helt seriöst, att de var groteskt fula, luktade äckligt 
och tanken på att inte tvätta den var ju bara motbjudande. Jag skulle nog köra jeans på Kårallen istället, det 
kändes fräschare! Efter många överläggningar med mig själv och några vänner köpte jag i alla fall en och det 
har jag aldrig ångrat. Att ge mig hän till studentlivet är ett av mina bästa val. Att halvera sin månadsbudget, 
flytta ifrån alla vänner och byta bilen mot cykeln är något som jag gärna gör för att få uppleva studenttiden i 
Linköping! Mitt bästa råd till er som just börjat plugga är: kör all in på studentlivet! Det är en kort och begrän-
sad tid av livet, så ettan släpp extrajobbet på hemorten och njut till fullo av denna tidsperiod i livet! För vad 
ni än är intresserade av så finns det massor att engagera sig i. När ni har denna tidning i handen har ELINs 
infolunch varit och jag hoppas att några av er redan skickat in era ansökningar till de utskott som rekryterar 
nu under hösten. Det är otroligt kul att vara en aktiv ELIN-medlem. Man träffar massor av nytt folk och får 
utmana sig själv i olika projekt! 

För att avrunda detta vill jag poängtera något som jag nämnt tidigare i Drömmen. Vi i styrelsen finns här för 
er skull. I januari, när jag precis tillträtt som ordförande, skrev jag såhär:

”Självklart kan jag och övriga styrelsen jobba ett helt år för vad vi tror att ni medlemmar vill, men det är 
överlägset bättre om vi jobbar för något som vi faktiskt vet att ni vill!”

Under vårterminen har många medlemmar kommit till oss och sagt vad de vill att vi ska göra och vilka frågor 
vi ska driva. Detta har gjort att vi vetat att vi fokuserat på rätt saker och jobbar för något som känns aktuellt 
för medlemmarna. Snälla fortsätt med att berätta för oss vad ni vill få ut av er studentförening! Sist men inte 
minst vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla som var med och gjorde årets Nolle-P fantastiskt; ELIN 
Players, ÖF, UF och inte minst civilekonomettan.

Vi ses!

Sofie Åsell
Ordförande ELIN
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ängst fram i klassrummet stod de, 
faddrarna i sina blåa och röda tröjor, 
första skoldagen. De hade snälla ögon 
och kändes nästan som äldre bröder och 

systrar. Erfarna och rutinerade. 

Med trygga händer tog de emot oss nollor, när de 
första dagarna i en ny stad kändes konstiga och 
omtumlande och skulle visa oss den säkraste 
vägen genom Nolle-P-djungeln.

I den annars rätt så tystlåtna skaran nollor, 
första skoldagen, så var det två personer som 
stack ut. Göran Gädda med mustasch och snabba 
solglasögon. Bolltrollaren Jerome som satt 
bredvid, med träningstights och en ryggsäck 
endast innehållande en fotboll. Jag tyckte de 
kändes lite märkliga, men sa ingenting. 

När Trine-Lise presenterade sig inför klassen 
däremot, kände jag bara, men guuu va 
kul med en norska i klassen! Hon gillade 
att gå i fjällen och vara ute i naturen och 
lovade att ta med oss ut på tur i Linköping. 
När alla tre avslöjade sig som fusk-nollor, 
några dagar senare, brast hjärtat lite, men 
nu har det gått över. 

Det fullspäckade schemat med aktiviteter och 
sittningar gjorde att allt där hemma, längtan och 
saknad, inte kändes lika mycket. Det gick snabbt 
att komma in i studentlivet. Efter tre dagar kändes 
det som om jag bott i Linköping i en månad. Efter 
två veckor, halva livet nästan. Inne i Nolle-P-
bubblan var det hektiskt och ibland lortigt, men 
också väldigt roligt! 

Efter att en dag ha rullat runt i gyttja och sedan 
försökt duscha bort geggan i håret, ramlade vi 
in på Kollektivet med en toga på sniskan och 
beställde kvällens drink tills det blev morgon. Eller 
ja, för min del, tills bartendern gav mig vatten och 
sa åt mig att komma tillbaka efter trettio minuter 
igen.  Där blev jag förolämpad och gick hem. 

Det var inte bara geggan i håret och ett 
genomskinligt IKEA-lakan om kroppen, som gjorde 
att jag klev många steg utanför min comfort zone 
under de här veckorna. Många grejer hade jag
aldrig gjort, eller ens kommit på att göra, om det 
inte varit för Nolle-P. Att skriva gyckel, skrika sig hes 
och yr framför Players, lyssna på låtsasföreläsning 
(och att stressat försöka hinna med att anteckna 
alla låtsasekvationer och låtsasfunktioner innan 
läraren suddade ut allting), att dansa omkring med 
en tyskaflagga på dansgolvet, springa runt med en 
fem kilo tung sejdel i famnen på München Hoben 
och att sörpla halvljummen Tuborg varannan kväll 
är ingenting jag gör på daglig basis, men det var 
kul ändå!

Den allra sista festen, La Grande Finale, kändes 
högtidlig. Vår sista kväll som nolla. Alla var vi 

uppklädda till tänderna med smala klackar 
och glänsande läderskor. Trots att min 
fluga hängde runt nacken som ett 
sunkigt halsband, desperat ihopsatt 
med silvertejp och med en fasttorkad 
tomatbit (eller kanske paprika), på 

baksidan, så är jag glad att jag 
fortfarande hade den med mig. För efter 

middagen och desserten fick vi kasta upp våra 
flugor i luften och jag tror ingen brydde sig om var 
den hamnade. 

Efter det var det dags att erövra dansgolvet. 
När efterfesten i Ryd led mot sitt slut
letade jag min cykel i mörkret tills 
klockan blev  halv 6. Jag tog 
till slut en alldeles för dyr 
taxi hem och vaknade  
morgonen därpå. Utan cykel,  
visserligen. Men som en 
mycket lycklig ekonometta.

Sofia Carlsson

L

“Jag tyckte de 
kändes lite märkliga, 

men sa ingenting.

MAGISKA

NOLLE–P



Donken RYDDonken RYD Först och främst när öppnade denna McDonalds?
Restaurangen öppnade redan 2001, men det företag som tar 
hand om restaurangen nu tog över år 2009. Sedan 2010 har 
vi även öppet dygnet runt. Innan dess hade vi endast öppet 
till 02.00, men vi märkte att efterfrågan fanns att ha öppet 
längre, så då införde vi det!

Som man kan förstå är det nog en hel del skillnader på hur 
omsättningen och typen av besökare ser ut beroende på 
tiden på året, hur är skillnaderna under vintern gentemot 
sommaren?
Under sommaren är det helt klart mer familjer som besöker 
oss och det blir en mycket mer jämnare försäljning under 
dagen och väldigt mycket lugnare på nattetid. Medan det 
under resten av året när studenterna är här blir mer blandat 
och mycket mer försäljning under natten till skillnad från 
sommaren. Det är faktiskt astråkigt under sommaren, så vi 
taggar verkligen till att studenterna kommer tillbaka under 
resten av året!

Hur förbereder ni er inför en natt kl. 03.00 när alla studenter 
plötsligt stormar in efter en kravall?
Vi har tillgång till festkalendern som finns och därefter läggs 
även vår budget upp, som vi baserar mycket på föregående år. 
På så sätt kan vi hålla koll på vad som gjordes bra då och vad 
som kan förbättras. Dessutom så bemannas restaurangen 
efter försäljningen av biljetter, så på så sätt vet vi hur 
många jobbare som behövs. Det svåra är såklart om någon 
sjukskriver sig samma kväll, då blir det inte alltid som vi vill 
men vi försöker alltid att kunna leverera så bra som möjligt.

Vad går det mest åt av en torsdagsnatt efter en kravall?
Helt klart Cheeseburgare, vi gör ca 8 Cheeseburgare var 40:e 
sekund! På senare år har även Chicken McNuggets blivit 
väldigt populära och nu säljs mer och mer Chili Cheese Tops 
också.

Vill man ha nattpasset en kravall-torsdag eller försöker 
man i panik byta bort det mot ett nattpass på måndagen?
De flesta älskar att jobba på kravallnätter, på samma sätt som 
ni taggar kravall på en förfest, taggar vi kravall för era besök 
här efteråt! Vi vill verkligen att det ska fortsätta vara en sorts 
mötesplats för er efter festen! Det är verkligen skitkul sådana 
nätter, för stämningen är jättehärlig och ni studenter kör ju 
verkligen fullt ös – medvetslös!

Vad är det värsta någon student har gjort?
Det finns verkligen inga jobbiga studenter, men sen har en del 
saker blivit stulna, framförallt sofforna och sittpuffarna. Sen 
vet jag inte exakt vem som gjort det, måste såklart inte varit 
en student. Men under senaste månaden har 12 av 20 sittpuf-
far försvunnit haha.

Några i redaktionen hade även några allmänna funderingar 
som jag lovat att föra fram, först och främst heter 
hamburgaren ”El Maco” bara ”Vanlig hamburgare” i t.ex. 
Mexiko?
Oj haha, jag har ingen aning, den har säkert något annat kul 
namn där. Men vet faktiskt inte!

Och för det andra så har vi inte låtit bli att undgå att ni inte 
säljer glass på nätterna, stämmer det och i så fall varför?
Nej precis, vi säljer tyvärr inte glass på nätterna, då maskinen 
måste kokas ur varje dag. Vi har då valt att lägga den tiden 
den ska göra det under natten, då efterfrågan på glass inte är 
lika stor då som under resten av dagen.

Har du någon sista hälsning till studenterna du vill meddela 
här?
VI ABSOLUT ÄLSKAR ER STUDENTER!!

Efter en avslutad kravallkväll när klockan närmar sig 03.00 är det bara en sak som dyker upp i de flesta 
studenters tankar. Vi alla hyser samma kärlek till det och det är där vi kan dela med oss av tankar och 
händelser som skett under kvällen, samt lätta på våra hjärtan om så behövs. Självklart handlar det om 
Donken i Ryd. I åratal har McDonalds försett oss studenter på LiU med näringsrik kost, men även gett oss en 
plats där vi skapar gemenskap, delar känslor och lindrar morgondagens bakfylla.

Men hur känner de tappra människorna som tar hand om oss under årets alla dagar när vi tentapluggar men 
framförallt på kravallnätterna? Hur jobbiga/kärleksfulla är vi egentligen? Detta har vi på Drömmen självklart 
tagit reda på i en exklusiv intervju med Evelina Idmyr som är restaurangchef för McDonalds i Ryd. 

Text: Nathalie Gawell, Bild: Nathalie Gawaell



När löven faller
Höst! Smekmånaden är över och vardagen är här på riktigt. Å ena sidan är det en vardag full med studier och måsten, 
å andra sidan är det en vardag fullproppad med festligheter och lattjo aktiviteter i överflöd. Drömmen har listat allt 
nödvändigt i en oklanderlig kalender så att du inte missar något. Kram
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TEAMdagarna 
Tagga TEAM!

Riksbanken släpper de nya sedlarna
Försten att få en Astrid Lindgren-sedel 

vinner!!!!

Le Mans 
Drink and drive! Obs, gäller bara lådbil.

Zlatan Ibrahimovic fyller 34 år. 
Grattis Zlatan /mvh ELIN

Tallest Man On Earth, Konsert & Kongress
Bäst!

Lär dig kommunicera med andevärlden 
Linköping googla för info.

Intervallen
Höstens bästa möjlighet att hitta ett säkert 

kort inför en eventuell utbytestermin

Dammiddagen 
Pojkar är skräp!

Herrmiddagen
Årets minst feministiska kväll

Ung Företagsamhet firar 35 år 
Grattis UF-pampen Max E Pettersson. 

(Grattis-SMS skickas till: 070-315 99 52)

Potatisens dag i Mjölby

Österrikes Nationaldag 
(ping Nathalie Gawell!)

Tentakravallen
Höstens enda tillfälle att träffa 

någon från Tek.Fak ute

ELINs valmöte
Sök, det blir kul!!

Pallen
Vapen och alkohol har aldrig tidigare 

varit en bättre kombination.

Linköping HC - Växjö Lakers
Ta chansen att se de regerande 

svenska mästarna på plats!

Årsbanketten
(ekonomernas finaste sittning)

ELINs Årsmöte Kravall, Schlaget
”Min favoritkravall” /Zlatan

Säsongspremiär av På Spåret. 
Äntligen får vi reda på hur allmänbildad 

fotbollsdomaren Jonas Eriksson 
egentligen är!

Roger Pontare, Gammalkis kyrka
Presentation överflödig.

Kattens dag
Mjauuu

Luciakraballen 5 december
Ekonomernas egna kravall. 

För att ta reda på vilken artist som spelar: 
fråga Viktor ”Låsen” Trollsten i spanskatvåan.

Musikhjälpen, Stora Torget
Vässa geniknölarna och kom på något 
fyndigt sätt att skramla pengar på. Eller 
skippa en utekväll och skänk en massa 

pengar istället.

Playos Julmys
Julbord, pepparkakor och snaps, sköter 

man sig får man kanske en klapp.

Annandagsfest på Tegelbruket i Täby 
fråga Julia Creutz för biljetter

Annandagsbandy
Heja Derby!!

Årets sista dag! 
Ta chansen att avge ett riktigt 

sjukt nyårslöfte!
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”Vad gör du i sommar då?”, hon är snygg och ler så 
härligt mot mig. Kanske för att vårterminens sista 
tenta ligger bakom oss, kanske för att hon gillar mig, 
eller så är det bara sån hon är, härligt glad. Vi känner 
egentligen inte varandra men det är förfest, första 
timmarna på sommarlovet och alla är lite mer 
avslappnade. 

”Jag ska på Eurotrip med två kompisar”, det är halvfullt, 
rödvinsglaset hon håller i högerhanden. Vem dricker 
rödvin på en förfest, blir man inte onödigt bakis av det? 
Samtalet börjar få fart, jag kanske har en chans, ordet 
bollas fram och tillbaka, vi suktar varandra med allt man 
kan göra under den långa sommaren, som ändå inte är 
så lång. 

”En helg på landet ute i skärgården, 20 kompisar, sol, 

grillat och kvällsbada. Tänk dig en helg som i en Pripps 

blå-reklam!”, trots att jag mest ska jobba och inte alls 
har en speciellt magisk sommar att blicka fram emot vill 
jag låta mer intressant. Lösa planer och drömmar för-
skönas och framstår i diskussionen som min sommar. 
Det sker utan reflektion, intalar mig själv att midsommar 
på västkusten kanske ändå blir av, kanske, det får räcka 
det här gången. 

”Det här är podversionen av Sommar i P1, med Hans 

Mosesson…”, det blir ju sällan som man tänkt sig, det 
är inget dåligt med det, bara annorlunda. Det blev inget 
midsommarfirande på västkusten, jag åkte aldrig till 
Spanien, sjösatte inte ens segelbåten. Det blev inte som 
jag hade tänkt mig, sommaren är för kort för det, min 
sommar i alla fall. Tur att hon inte följer mig på Insta-
gram, äsch, sommarbilderna ser ju ändå okej ut.

”Den här terminen borde man skaffa ett sånt där blip-

pkort, så man slipper stå i kö varje gång”, det står tre 
personer mellan oss, kön är inte så lång och de flesta 
köper ju bara kaffe i Baljan ändå. Hon klär sig likadant 
som hon brukar, ljusa jeans, blå tröja, snyggt, men som 
de flesta andra. Om man får en chans borde man kan-
ske hälsa, eller borde man bara gå förbi, le och nicka? Vi 
hade det ju ändå trevligt när vi sågs senast, men det var 
ju för över två månader sen. 

”Sådär brun blir man inte i Sverige, inte under den här 

sommaren i alla fall!”, hon har varit utomlands, lätt brun 
i ansiktet, det måste hon varit, säkert Frankrike, alla åker 
ju typ till Frankrike. Om jag närmar mig, ställer mig några 
meter bort kanske vi kan få ögonkontakt och hälsa. De 
borde inte bytt namn till Kollektivet, för mig kommer 
det alltid heta NH. Hon har en öl i handen, säkert en 
Melleruds, pratar med någon kompis, flackar lite med 
blicken. Tittar mot mitt håll. 

”Hej! Kul att se dig! Vad har du gjort i sommar då?”, 
handen genom håret, ler, skrattar, gör mitt bästa. Kom 
igen nu, låt intressant, försök i alla fall. Berätta om din 
sommarresa genom Tyskland, plocka ut russinen ur 
kakan, de bästa segmenten, få det att låta bra.     

Hon ler och nickar, svara när jag frågar om hennes 
sommar. Samtalet vattnas ur efter en minut, det är aldrig 
mer intressant att höra om någon annans sommar än 
så. Hon pekar mot toan, ursäktar sig och vi skiljs åt, men 
nu som vänner? Nä, inte än, men på Facebook kanske, 
men jag tänker inte vara den som addar. 

”Vad gör du i helgen då?”, man ler, man ger det 30 sek 
och sen går livet vidare. Det är så man gör, man går 
vidare. Hon addade mig aldrig, kanske för att hon inte 
kan stava mitt efternamn rätt, eller så är det bara sån’ 
hon är, svår. 

”När man var liten var somrarna 
alltid mycket längre”

Funderingar av: Olle Reichard



Fredrik Swelén
– Ekonom på liv och död –––––––

I förra numret av Drömmen fick tre civilekonomer bosatta och arbetande 
i både Nord- och Sydamerika berätta om deras första jobb efter examen. 
Att utbildningen är bred och kan ta oss ekonomer ut i världen blir vi ofta 
påminda om. Trots det får man titt som tätt höra om ekonomer vars 
arbeten får en att höja på ögonbrynen lite extra. Nyligen hemkommen 
från Mali berättar Fredrik Swelén om hur Civilekonomexamen 
kombinerat med sitt förflutna inom försvarsmakten tog honom till Mali.
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BAKGRUND:

I resolution 2164 från juni 2014 begärde säkerhetsrådet att 
Minusma utökade sin verksamhet i norra delen av landet samt 
krävde specifikt att kvinnor och barn, som påverkas av konflikten, 
skulle skyddas.

Sverige bidrar med ett ISR Task Force, förkortningen ISR står för 
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Förbandet är i 
huvudsak verksamt i Minusmas sektor väst och förlagt på camp 
Nobel utanför Timbuktu, men kan om behov uppstår verka i hela 
Mali.

I FN:s säkerhetsråds resolution 2227 ges Minusma sitt mandat 
att utföra fyra prioriterade uppgifter och två tilläggsuppgifter:
•   Säkerhet, stabilisering och skydd av civila.
•   Stöd till nationell politisk dialog och försoning
•   Stöd återupprättandet av den Maliska statens kontroll av det 

egna territoriet och återuppbyggnad av den maliska säkerhets-
sektorn, främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och 
stöd till humanitärt bistånd.

•   Stödja parterna att uppfylla det fredsavtal som skrevs på den 
20 juni 2015.

De två tilläggsuppgifterna är:
•   Skydda FN-personal
•   Stöd bevarandet av kulturella värden

Fredrik Swélen ingick i staben som ekonomi-
chef i det underrättelseförband som Sverige 
bistår FN-insatsen MINUSMA i Mali med. 
Förbandet bestod av ca 250 man fördelade 

på staben, fallskärmsjägarkompaniet 
och underhållskompaniet. Huvuddelen av 
styrkan var placerad på camp Nobel strax 
utanför Timbuktu i norra Mali. En mindre 
del, det så kallade NSE:t (National Support 
Element) var placerade i huvudstaden 
Bamako, ca 100 mil söderut, och ansvarade 

för att samordna transporter av såväl männ-
iskor som material till och från Timbuktu.

> Arbetsmässigt kan man dela upp min 
anställning i två delar: Förberedelsefasen 
innan jag åkte ner till Mali, samt perioden 
då jag befann mig på plats i landet. Under 
den första fasen bestod arbetet framför allt 
av planering. Min främsta uppgift var här 
att ta fram rutinbeskrivningar och orderverk 
för hur ekonomihanteringen och ekonomi-
funktionen var tänkt att fungera på plats 
i Mali. Mycket tid gick åt till att studera de 
interna regelverk som finns i försvarsmakten, 
samt hur det hade fungerat under missioner i 
andra länder.

Förberedelserna bestod också av en del 
traditionell militär verksamhet såsom skytte, 
genomgångar specifikt riktade mot utland-
stjänstgöring (landkännedom, sjukdomar, 
specifika personalfrågor osv). En stor del 
av utbildningsperioden i Sverige handlade 
dessutom om att lära känna de kollegor jag 
skulle jobba med i Mali.

Under den andra fasen, på plats i Mali, var 
det väldigt blandat vad gäller arbetsuppgift-
er. En stor del var traditionella ekonomiup-
pgifter, dvs löpande bokföring, likvidbudget, 
rapporter till såväl högkvarteret i Sverige som 
till bataljonsledningen samt kontant- och 
checkhantering. Jag jobbade här i en väldigt 
basal miljö, där fakturor och verifikat skulle 
signeras för hand, betalningar gjordes med 
check eller kontanter och bokföring sköttes 
i Excel. Något som förvånade mig var dock 
hur bra banksystemet fungerade i Mali. Vi 
stötte sällan på problem med varken uttag 
eller betalningar, och systemet kändes i regel 
både funktionellt och säkert, om än något 
omodernt. <

Fredrik Swelén gjorde även ett antal resor 
till huvudstaden Bamako, där förbandets 
inköpare befann sig på NSE:t (National 
Support Element), med syfte att skapa ett 
gott samarbete med bra rapporteringsrutiner, 
samt få en uppfattning om hur verkligheten 
såg ut där nere.

> Utöver ekonomiuppgifter kom diverse 
uppgifter som alla fick hjälpa till med på 
Campen. Jag har bland annat suttit i vakt-
torn, kört folk till och från flygplatsen, grävt, 
stått i kiosken osv. Jag har även deltagit i ett 
ganska stort antal resor till Timbuktu, och 
då fått nöjet att träffa lokalbefolkningen i 
ganska stor omfattning. <

Jobbet som ekonomichef för Swecon 
Minusma Mali 01 blev verklighet tack vare 
examen från Linköpings Universitet 2013. 
Han har alltid varit intresserad av militär 
verksamhet, och har länge velat komma 
iväg på en utlandstjänstgöring med 
försvarsmakten.
 
> Som nyexaminerad civilekonom kändes 
det som ett väldigt otaktiskt beslut att isolera 
mig från arbetsmarknaden i nästan ett år för 
att åka på iväg ett år med försvarsmakten. 
Dock har jag med jämna mellanrum tittat på 
försvarsmaktens hemsida, och jag såg då att 
de sökte en ekonom för en tjänst i Mali. Det 
kändes som ett vettigt alternativ då jag ville 
jobba som ekonom, och intresset av att åka 
utomlands fortfarande fanns kvar. <

Fredrik både sökte och fick tjänsten och 
påbörjade inom kort tjänstgöring på F7 i 
Såtenäs. Strax innan det var dags att åka 
valde dock FN att tacka nej till det Svenska 
bidraget. Han började då istället jobba 
i Stockholm som redovisningskonsult, 
fortfarande sugen på att komma iväg på 
utlandstjänstgöring.

> Strax innan sommaren 2014 såg jag att 
försvarsmakten ännu en gång var på väg 
till Mali, och sökte en ekonomichef. Efter 
några samtal till tidigare kollegor och 
kontaktpersoner bestämde jag mig för att 
göra ett nytt försök att komma iväg. Jag sökte 
tjänsten och fick efter ett tag beskedet att jag 
skulle få ännu en chans att komma iväg. <

Väl nere i Mali var vardagen långt ifrån både 
den han hade som redovisningskonsult i 
Stockholm eller som student i Linköping. 
Gemensamma boenden i stora tält med 
luftkonditionering är inget för den som ogillar 
sällskap. Henrik berättar om hur alla hade ett 
personligt utrymme, en så kallad ”puppa”, på 
ca 2x2 meter.

> För mig som är väldigt social och tycker 
om att ha människor omkring mig har det 
fungerat väldigt bra. Man har en privat sfär 
inne i puppan, men det finns nästan alltid 
någon att prata med om man vill. Det är även 
nära till såväl jobbet som gym och matsal.

Det kan dock vara påfrestande att bo inpå 
samma människor som man jobbar med. 
Campen är dessutom bara strax under 5 
hektar stor vilket gör att man rör sig inom 
ett väldigt begränsat område. Tristessen 
var emellanåt stor då det inte fanns särskilt 
mycket mer att göra än att jobba och träna. <

Vad gjorde du när du var ledig?

> Till en början fanns det inte särskilt mycket 
att göra. En vanlig dag steg jag upp kl 6 
och gick och tränade. Därefter var det 
morgonmöte och sedan dags att sätta igång 
och jobba. På söndagarna tog jag generellt 
sovmorgon och hade en träningsfri dag, 
passade på att sola och ta det lugnt.

Vid ledig tid i övrigt läste jag ganska mycket, 
tränade, såg på film emellanåt osv. Framåt 
sista tiden fanns det biljardbord och lite 
annat så det gick att ha en lite mer menings-
full fritid. Vi hade även ganska god tillgång 
till datorer med internetuppkoppling, så det 
fanns goda möjligheter att ha kontakt med 
omvärlden även från södra Sahara. Vi har 
dock jobbat utan arbetstidsreglering, där 
man jobbar alla dagar i veckan och det har 
tidvis varit väldigt mycket att göra, 
vilket gjort att ledigheten blivit 
lidande.

Fredrik Swelén fortsätter att 
utnyttja den bredd av möjligheter 
som civilekonomexamen ger honom. 
Nästa uppdrag är som konsult på 
Industrikompetens här i trygga 
Linköping, 490 mil från Timbuktu. <

FAKTA

OM MALI:

Huvudstad: Bamako
Folkmängd (2014): 15,9 miljoner
Yta: 1,2 miljoner km2
Språk: franska, bambara
Självständighet: 1960
Statsskick: republik
Statsöverhuvud: Ibrahim Boubacar Keïta 
(president)
Regeringschef: Moussa Mara
BNP per capita (2013): 715 US dollar
BNI per capita (2013): 670 US dollar

FREDRIK SWELÉN

Hemstad: Växjö
Ålder: 26 
Examensår: 2013
Grupp/Klass: Grupp 1
Inriktning: Redovisning 
och ekonomistyrning

Källa: forsvarsmakten.se
Text: Joachim Hörnqvist, Bilder: Fredrik Swelén
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DET LEGENDARISKA

STYRELSEVALET
POSTER DU BÖR SÖKA

Ordförande
Att vara ordförande handlar mycket om att forma 
sitt eget år efter hur man väljer att ge uttryck för 
den ledartyp man är.
Uppgifter:
•     Delar ekonomiska ansvaret för föreningen
       med skattmästaren
•     Ytterst strategiskt ansvar för föreningen i
       helhet
•     Samordna styrelsens arbete
Du bör vara: 
Social, ordningsam och lösningsorienterad
Som ordförande kommer du att växa som 
människa och som ledare. Man ska vara redo för 
en utmaning och att jobba i grupp, men också 
en rolig tid och intressanta möten på vägen. Allt 
som krävs för att göra ett bra jobb är en positiv 
attityd och viljan att lära och att leda, så kommer 
resten lösa sig galant!

Ordförande för
Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet ansvarar för hur 
föreningen når ut till företag, potentiella 
studenter, våra medlemmar samt övriga 
studenter på universitetet.

Uppgifter:
•     Civilekonomväskan
•     Hemmissioneringen
•     Ekonomernas fotokatalog
•     Instagramtävlingar
•     Facebooksidan
•     Representera föreningen på SACO-mässan
       i Stockholm
•     Ta fram marknadsförings- och 
       föreningsmaterial till olika evenemang.

Du bör vara: 
Kreativ, Strukturerad och motiverad

Som ordförande för marknadsföringsutskottet 
har du möjlihet att förverkla dina egna idéer 
och det är en post där det fortfarande finns stor 
utvecklingspotential. Du får tillsammans med 
dina utskottmedlemmar leverera grymma grejer 
som brukar uppskattas mycket av medlemmarna, 
däribland de två stora projekten fotokatalogen 
och civilekonomväskan.

2:e vice ordförande med
näringslivsansvar

Som 2:e vice ordförande med näringslivsansvar 
så ingår man i ELIN’s presidium, som har det 
strategiska ansvaret för föreningen.
Uppgifter:
•     Ingår i ELIN’s presidium, som har det 
       strategiska ansvaret för föreningen
•     Skapar vision och målbild för 
       verksamhetsåret
•     Yttersta ansvaret för föreningens kontakter 
       med näringslivet
•     Budgetansvar över TEAM tillsammans med 
       ordförande och skattmästaren
Det här bör du vara:
Social, (bra på att knyta kontakter), arbetsvillig 
och organiserad.
Med varierande arbetsuppgifter kommer du 
bland annat få jobba med långsiktiga mål, nära 
ELINs företagsgrupp och med presidentiet. Det 
är helt upp till dig vad du vill göra med ditt år, 
bara du kommer ihåg att det har ett begränsat 
dagar. Är du redo för en utmaning, och har ett 
personligt driv borde du verkligen söka denna 
post!

Ordförande Clubutskottet
Som ordförande för ELIN Club är det du som ser 
till att alla ekonomer på Linköpings universitet 
ska få den roligaste tiden här tillsammans.
Uppgifter:
•     Övergripande ansvaret ELIN Club, E-pub,
       NHgruppen och Platågruppen.

Du bör vara: 
Initiativtagande, bra på att jobba i grupp och 
strukturerad
Som ordförande för Club har du arbetsuppgifter 
som kan se olika ut från dag till dag. Du kommer 
lära känna nya människor och få dessa att samar-
beta och ansvara för flera roliga events som ELIN 
anordnar. Ett grymt kul och givande engagemang 
helt enkelt!

Koordinator TEAM
Som koordinator i TEAM är man med och plan-
erar en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar, 
den huvudsakliga uppgiften är schemaläggn-
ing men det är en flexibel position med många 
chanser att sätta sin egen prägel.
Uppgifter:
•     Schemaläggning
•     Vara med i rekryteringen av Dreamteam 16
•     Fungera som ett stöd för resten av 
       kommittéen.
Du bör vara: 
Organiserad, proaktiv, faktotum
Det här är din chans att ta en central roll i 
Dreamteam 2016 där du kommer ha en överblick 
och vara delaktig av hela projektet. Med en hyff-
sat odefinierad roll är det upp till dig vad du vill 
göra med ditt år, ansvarig för företagsgruppen 
eller annat. Du kommer att utmanas, utvecklas 
och få erfarenheter för livet!

Skattmästare
En skattmästares största arbetsuppgift är att lägga 
fram föreningens budget och arbeta aktivt att den 
hålls. Du får praktisk erfarenhet inom ekonomi-
området som är otroligt nyttig inför framtiden. 
Du får också en betydande roll i styrelsearbetet 
där du tilldelas mycket ansvar. Är du den som 
budgeterar månaden så fort CSN når kontot är 
denna roll som gjord för dig.
Uppgifter:
•     Ekonomiskt samarbete med ordförande.
•     Firmatecknare
•     Ytterst ansvarig för att föreningens 
       ekonomiska ställning förvaltas på bästa sätt
Du bör vara:
Strukturerad, initiativtagande, ansvarsfull

TEAM projektledare
Projektledare för TEAM är med och ansvarar för 
en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar, man 
och tre andra utgör stommen i själva projektet!
Uppgifter:
•     Arbeta aktivt med planeringen av 
       TEAMdagarna
•     Vara med och rekrytera till Dreamteam 16
•     Fungera som stöd och bollplank
Du bör vara: 
Organiserad, en teamplayer och driven.
Som projektledare i TEAM kommer du att 
utveckla ditt ledarskap tillsammans med en 
järngrupp. Det är en fantastisk chans för dig att 
se idéer planer formas till något konkret. Ett 
intensivt arbete, där tiden flyger iväg men med 
otroliga upplevelser på vägen.

Ordförande för
Internationella Utskottet

Som ordförande för internationella utskottet är 
ditt största ansvar att främja ELIN-medlemmars 
integration med andra kulturer och länder.
Uppgifter:
•     Arrangera mingelkvällar och föreläsningar
       med mål att informera om utlandsstudier
       och internationella praktikplatser
•     Agera som kontaktperson för SMIO
•     Upprätthåller kontakten och samarbetet med 
       LaCux
•     Är med och arrangerar Play for Charity

Du bör vara: Intresserad av omvärlden (kanske 
att du själv har några internationella erfaren-
heter), driven, öppen för nya utmaningar

Det här är din chans att integrera med omvärlden 
utan att lämna campus! Eftersom det är ett rel-
ativt nytt utskott har du även en chans att sätta 
din egna prägel på ditt år som ordförande. Du 
kommer att utvecklas som ledare, men även lära 
känna nya sidor hos dig själv

Chefredaktör Drömmen
Som chefredaktör för Drömmen ansvarar du för 
att ge ut sektionstidningen för civilekonomer.
Uppgifter:
•     Ge ut fyra nummer av Drömmen varje läsår.
       Två nummer på hösten och två nummer på
       våren.
•     Se till att innehållet i Drömmen är av 
       intresse för alla årskurser på båda 
       civilekonomprogrammen, en härlig 
       blandning!
•     Hålla kontakt med annonsörer och 
       sponsorer.
Du bör vara:
Intresserad av att skriva, nyfiken och social.
Som chefredaktör för tidningen Drömmen får 
du näst intill fria händer att forma tidningen till 
det du tycker är intressant. Det är också självklart 
roligt att komma i kontakt med personerna man 
intervjuar, som i många fall är personer man ser 
upp till.
Du får välja ut din egen redaktion och 
tillsammans kommer ni ha ett fantastiskt roligt 
år! Och dessutom så klingar frasen ”Jag jobbar 
inom media” fint på Kårallen!

Informationsansvarig
Att vara spindeln i nätet är en perfekt beskrivning 
på hur det är att vara informationsansvarig i 
ELIN. Genom att förmedla all information i före-
ningen får man som informationsansvarig en bra 
inblick i samtliga utskott.
Uppgifter:
•     Sköta medlemshanteringen
•     Upprätta dokumentation i samband med
       möten
•     ELINs ansikte utåt på sociala medier
•     Skicka ut ELIN-News*
Du bör vara:
Strukturerad, ordningsam och flexibel.
*ELIN-News skickas ut varje vecka till alla våra 
medlemmar och där kan du läsa om alla spän-
nande projekt som är på gång vilket kan vara allt 
från roliga fester till unika gästföreläsningar. Får 
du inte ELIN-News? Maila info@elin.se

Ordförande för
Näringslivsutskottet

Som ordförande för näringslivsutskottet har du 
hand om företagsgruppen som består av varje 
enskild samarbetspartners kontaktperson.
Uppgifter:
•     Har hand om företagsgruppen
•     Anordnar spännande gäst- och 
       lunchföreläsningar
•     Sponsoransvarig inom ELIN
•     Tillsammans med 2:e vice förhandlar fram
       nya avtal med våra samarbetspartners
•     Igår några project/events som: case- och 
       excelskolan, Case Academy och 
       KPMG International Case Competition
Det här bör du vara:
Taggad, god kommunikatör och lagspelare.
Med denna post kommer du arbeta med några 
av de mest drivna människorna på programmet! 
Året kommer bestå av en kombination med lång-
siktaga relationer och utveckling, samt att sätta 
din egen prägel på exempelvis Casegruppen. Om 
du vill utveckla dig på ett sätt som liknar arbet-
slivet och jobba med dina kommunikations egen-
skaper, sök då denna post.

Utbildningsbevakare
Utbildningsbevakarna är ansvariga för den 
kvalitativa utbildningsbevakningen och arbetar 
med program- och kursansvariga samt 
representanter från varje klass för att förbättra 
utbildningen och kurser.
Uppgifter:
•     Verka för att kursvärderingar sker enligt 
       gällande regler samt att dessa följs upp med 
       ett kursutvärderingsmöte.
•     Aktivt delta i utbildningsfrågor vid IEI.
•     Agera vice ordförande i utbildningsutskottet.
Du bör vara:
1. Tålmodig
2. Lyhörd
3. Inte rädd för att utrycka åsikter
Att vara utbildningsbevakare är utmanande men 
väldigt lärorikt. Man lär känna härliga människor 
från andra årskurser och man får en inblick i 
styrelsearbetet i ELIN. Utbildningsbevakare 
är en post för någon som verkligen vill vara 
med och påverka sin utbildning. Om man blir 
utbildningsbevakare så kommer man få ett 
väldigt roligt och spännande år!

12:e oktober
Ansökningsperioden börjar! 
Du kan nu skicka in din ansökan på hemsidan, 
elin.se. Parallellt med ansökningsperioden inleder 
valberedningen löpande intervjuer med de 
ansökande. Valberedningen nominerar den 
personen dom tycker sig vara bäst lämpad till 
posten baserat på sina intervjuer.

2:a november 
Valmöte Ansökningsperioden och 
intervjuperioden är över! 
På mötet får alla sökande får en chans att presentera 
sig själva och svara på lite frågor. Valberedningen 
presenterar även sina nomineringar.

*Viss reservation för att datumen kan ändras

16:a november
Röstningsperioden slutar! 
Samma dag presenteras de nyinvalda på ELINs 
årliga höstmöte.

1 Januari 
De nya styrelsemedlemmarna och förtroendevalda 
kliver officiellt på sina nya poster! 

Så går valet till! 
Viktiga datum att hålla koll på i höst!*
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En lärarröst

Christopher Danielsson

Efter avslutade studier är det ofta vild jakt på drömjobbet ute i arbetslivet. För vissa 
finns fantastiska möjligheter närmare än vad man trodde var möjligt. Strax efter sin 
examen 2013 har Christopher Danielsson undervisat och forskat som doktorand i 

finans här på universitetet. I det här numret är det han som tar makten över pennan 
och får fritt disponera 900 ord i det återkommande avsnittet ”en lärarröst”.

Klockan slog tre och vi hade precis sjungit Stad I Ljus för 
sista gången. Ståendes i långklänningar och kostymer, tog 
vi farväl av varandra efter vår sista sittning. Vart tog fyra år 
vägen? Vi påbörjade vår resa hösten 2009 och 2013 var vi på 
väg att börja vår nästa, den ut i arbetslivet.

Det var en svår känsla att greppa vart man skulle ta vägen. 
Många av mina vänner hade ingen aning om vart de skulle 
hamna, inte heller jag. Att få komma på arbetsintervjuer 
var svårare än vi hade trott. Förutom för de som hade läst 
redovisning så klart, de hade fått jobberbjudanden innan de 
ens börjat skissa på idéer till magisteruppsatsen.

Efter att ha avslutat civilekonom-programmet med 
inriktning mot finans, och inte fått något jobberbjudande 
som lät intressant nog att tacka ja till, började jag titta på 
andra möjligheter. Detta resulterade i att jag bestämde mig 
för att fortsätta studierna och läsa redovisning, det var ju 
trots allt lätt att få jobb om man hade det på cv:t.

Av citatet i början kan man nog förstå att finans och 
investeringar alltid har legat mig varmt om hjärtat. När jag 
såg Wall Street som liten, en av de bästa filmerna som gjorts, 
bestämde jag mig för att finans var något jag skulle arbeta 
med.

Därför visste jag redan under första året på min utbildning 
vilken inriktning som skulle väljas, vilket jag såg fram emot. 
Dock var det många kurser som skulle klaras av innan dess. 
När jag ser tillbaka på studietiden vid universitetet var det 
en fantastisk resa. Den kunskapen och erfarenheten som 
införskaffades var förstklassig och jag är oerhört stolt över 
min utbildning. Vännerna jag lärde känna är vänner jag 
kommer fortsätta ha kontakt med resten av livet.

De tre första åren gick otroligt snabbt och plötsligt var det 
dags att läsa sista året. Ett år som påbörjades med Finansiell 
riskhantering. Där blev man en mästare i att använda 
Excel och hur risker kunde spridas genom att diversifiera 
sina investeringar. En fantastisk start på finansspåret. Den 
andra kursen var Företagsvärdering med Öystein. Alla 
kurser under min utbildning har varit intressanta och 
lärorika men denna kurs var i mitt tycke den roligaste. 
Det var mycket prat om Volvo så klart, på många sätt ett 
intressant företag. Skulle man köpa aktier att äga, så var det 
Volvo. Helst utan diversifiering, för att istället lägga alla ägg 
i en och samma korg.

Det var mycket slit sista året där vi utan problem lade ner 
50 timmar i veckan. Men allt slit var värt det och vi gjorde 
det med glädje. Vi hade en underbar tid i Nobelsalen där 
vi ibland hade frukost tillsammans på lördagsmorgnar. Jag 
hoppas att det är en tradition som håller i sig.

Hur kom det sig att jag började som doktorand? Som jag 
tidigare skrev fortsatte studierna med redovisning. Av en 
händelse gick jag upp till fek-korridoren och som vanligt 
var Öysteins dörr öppen, varpå jag knackade på. Öystein 
frågade vad jag gjorde nu för tiden och jag sa att jag nu läste 
redovisning. Han skrattade och frågade om det skulle vara 
intressant att hjälpa honom i hans kurser och möjligtvis 
doktorera istället. Efter en tids fundering tackade jag ja till 
möjligheten. Kort därefter hade jag ett eget kontor och var 
i full färd med att läsa in mig på kurserna. Det var tur att 
vanan fanns vid att jobba långa veckor för det blev många 
sena kvällar och helger. Att stå på ”andra sidan” och vara den 
som ska kunna allting kräver många timmars förberedelser. 
Här fungerar inte så bra med frasen; fake it ’till you make it!

Mitt första år var otroligt lärorikt. Att få möjligheten 
att planera och ha ansvaret för en egen kurs där allting 
från föreläsningar, case och tentor skulle skötas var en 
upplevelse. Att träffa ett härligt gäng förväntansfulla och 
kunskapstörstande studenter gjorde det oerhört roligt att stå 
och föreläsa varpå man ville prestera väl. Av erfarenhet kan 
jag säga att vill man lära sig något, är det absolut bästa sättet 
att lära ut.

Efter ett fantastiskt år med undervisning blev jag och 
nio stycken doktorander antagna till Forskarskolan vid 
IEI. Forskarskolan hjälper dels till med att finansiera 
doktorerander men anordnar även kurser, workshops och 
bidrar till nätverk mellan doktorander och seniora forskare.

Sedan dess har tiden gått alldeles för fort. Att vara doktorand 
är krävande men också väldigt roligt. Nu får jag verkligen 
chansen att fördjupa mig i något som är oerhört intressant. 
På vår avdelning undervisar en doktorand tjugo procent. 
Resterande tid ägnas åt forskning, dvs. skriva artiklar, 
läsa doktorandkurser men också åka på konferenser och 
workshops för att sprida sin forskning till andra. Som  
doktorand styr jag mitt eget arbete, och så länge man 
levererar det som förväntas kan jag själv välja hur det ska 
planeras.

Avslutningsvis vill jag bara följa upp mitt aktietips. 
Under tiden vi skrev vår uppsats anordnade Börsgruppen 
”Linköpings Aktiemästerskap”. Något som gick bra för min 
del då jag vann med en avkastning på 86,1 procent. Ett 
rekord som fortfarande står sig hoppas jag? I den 
efterföljande vinnarintervjun fick jag frågan om ett ”hett 
investeringstips”. Efter att funderat lite sa jag att Precise 
Biometrics var en lämplig kandidat. Den 25 februari 2013, 
stod aktien i 1,13 kr. I dagsläget 5,45. Räknades det som ett 
bra tips?

Christopher Danielsson

“The point is ladies and gentlemen that greed, 
for lack of  a better word, is good” 
– Gordon Gekko, Wall Street (1987)

EN LiU PRODUCTIONEN LiU PRODUCTION

Cristopher Danielsson Öystein Fredriksen

OBS! Bilden är ett montage!
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Vi är alla här av en samma anledning: att 
få en civilekonomexamen. När det kommer 
till studietekniker är mycket individuellt, 
men det finns en hel del knep du kan ta till 
dig för att effektivisera pluggandet. För det 
första är det bra att hitta en plats att plugga 
på där du inte känner sig distraherad. Jag 
undviker exempelvis att sitta i A-huset 
eftersom det alltid slutar med att jag dreglar 
efter alla hunkiga ekonomer. För det andra 
gäller det att hitta ett sätt som gör att du 
får ut maximalt av en föreläsning. Att sitta 
och skriva anteckningar för hand istället 
för på datorn, där sociala medier lockar, 
är en metod som funkar för många. 
Hitta en teknik som funkar för just dig och 
behåll den. För tredje är det bra att skriva 
ned checklistor över vad som behöver göras 
och när det ska vara klart. På så sätt får du 
en bättre överblick för ditt arbete. Ett annat 
bra tips är att ta hjälp av varandra. Jag slutar 
aldrig förundras över hur smarta vänner jag 
har som kan förklara sådant jag inte alls har 
grepp om. Sist men inte minst, se en orättad 
tenta som en trisslott som du inte har 
skrapat än. Med det menar jag att du inte 
ska ta ut något i förskott. Trots att känslan 
under själva tentamenstiden var usel kan 
resultatet vara ett VG. glöm inte det!

Vilsna själars överlevnadsguide till Linkan-life

Studentekonomi är ett ord som inte riktigt 
kan kopplas ihop med sexighet. Men, som 
civilekonomstudent är det faktiskt ens plikt 
att kunna hushålla med sina likvida medel. 
Tyvärr stötte denna uppgift på vissa 
problem för egen del. Efter Nolle-P hade 
jag lika mycket pengar kvar på mitt konto 
som det finns lediga bort i A-huset. Men, 
jag har lärt mig av mina misstag och tro det 
eller ej, det går faktiskt att ha en sofistikerad 
livsstil med CSN som inkomstkälla. De som 
känner mig vet att jag har en förkärlek för 
Stefan Ingves. Ingves är min role model 
och varje gång jag står inför ett val att köpa 
något dyrt tänker jag ”Vad skulle Stefan ha 
gjort?”. En inre röst kan alltså hjälpa dig att 
ta de där tuffa besluten gällande inköp som 
är en lavett för din månadsbudget. Ett annat 
hett tips är att aldrig gå till affären hungrig. 
I värsta fall får du med dig dubbelt så 
många varor än planerat. När det kommer 
till ekonomi och det studiesociala- never 
go full retard! Det kanske känns som en 
bra idé för stunden att bjuda allt och alla på 
shots. Men morgonen efter är det inte lika 
kul att gå igenom kontotransaktionerna. 
Ta hellre ut cash innan så att du har en 
konkret bild över kvällens budget. Ett annat 
problem som är påtagligt för de flesta 
studenter är antalet cykelstölder. Köp en bil 
eller en sparkcykel istället! Bilen är svårare 
att sno och en sparkcykel kan du ju vika 
ihop och ta med dig överallt. Trivs du ändå 
väldigt bra med att cykla rekommenderar 
jag dig att införskaffa en riktigt ful en. För 
då ökar dina chanser att få behålla den. Sist 
men inte minst: tid är pengar. En oklar fras 
som får avsluta den här guiden.

Studier Studiesocialt Studentekonomi

Text: Linnea Bellis

“The Scream” av Edvard Munch

Det studiesociala lägger grunden för hur 
bra du kommer trivas med din tillvaro. 
För mig är det studiesociala förknippat 
med festligheter av olika slag. För att dessa 
festligheter inte ska gå ut över dina studier 
är det bra om du tänker på att inte gå på 
precis alla evenemang. Less is more som 
man säger. Jag kan inte skriva om det 
studiesociala utan att nämna kir. Kir är 
den perfekta alkoholhaltiga drycken. Jag 
rekommenderar att du börjar dricka kir på 
momangen. Vidare kanske du har märkt 
att det finns en hel del fördomar mot oss 
ekonomer. Ta det som en komplimang. 
Det är ju ändå lite gulligt att det är just 
civilekonomstudenter det jodlas mest om. 
Mitt sista tips inom kategorin studiesocialt 
är att du snarast börjar titta på Paradise 
Hotel. Inte bara för att PH-Samirs pappa 
äger 55:an utan också för att det med all 
säkerhet kommer vara höstens hetaste 
ämne.

Drygt ett år har gått sedan jag påbörjade mina civilekonomstudier här i Linköping. Det var den 15 augusti och jag hade tagit tåget 
från Stockholm på morgonen. Vid märkesbacken träffade jag mina överfaddrar och efter uppropet drog nolle-p igång. Dagarna 
flög iväg och innan jag visste ordet av var det dags för den sista sittningen. Om Nolle-P var en smekmånad med mitt studentjag 
började själva äktenskapet just i det ögonblick när jag kastade av flugan på La Grande. Veckan efter var det nämligen dags för 
tentaplugg, matlådor, cykelturer i motvind och hushållning med knappa resurser. Det tog ett bra tag innan jag löste dessa gåtor 
och därför vill jag redan nu sträcka ut en stöttande hand till alla vilsna själar och säga: misströsta inte, det finns hopp! Nedan har 
jag listat mina allra bästa tips för hur du kan få äktenskapet med ditt studentjag att bli riktigt hett:



Hallå där Anton Kåhre Zäll!
–LiUs varmaste leende!

Anton Kåhre Zäll, förutom Liu:s varmaste leende studer-
ar han även industriell ekonomi, även kallat I-program-
met här i Linköping. Drömmen slog sig ner med Anton för 
att reda ut vad I-programmet och dess olika inriktning-
ar verkligen innebär, och om de förtjänar sig kallas våra 
kusiner. Sen ville vi såklart även veta mer om Anton.

AKZ, som du kallas, börja med att presentera dig själv! Ålder, 
hemort, värderingar etc.
Haha, tack för den fina personbeskrivningen! Jag är en tjötig 93:a 
från den ljuva västgötaslätten. Uppvuxen med att jag och vännerna 
sitter på café och drar massa historier som bara blir värre och värre 
för varje år, det är det man gör där jag kommer ifrån. Man är i princip 
bekant med alla i stan. Mysigt.

Varför valde du att läsa I-programmet i Linköping?
Förutom det uppenbara faktum att Linköping är Sveriges bästa 
studentstad, så har den internationella inriktningen på I-program-
met här i Linköping lockat sedan gymnasiet. Kinesiskan lockade 
mest, så det blev ett kinesiskt basår här på LiU och nu kör jag det här! 

Vad innebär I-programmet? Vad läser ni för typ av kurser och vad 
har ni för inriktningar?
I-programmet är en ingenjörslinje som står på två ben där matematik 
och teknik är det ena, och där det andra är ekonomi och organisation 
rörande industriföretag. I tvåan väljer man en teknisk inriktning där 
valen står mellan maskinteknik, datateknik mm. I trean läser de som 
inte läser med internationell inriktning i huvudsak tekniska kurser, 
och det året avslutas med ett kandidatarbete. Läser man med inter-
nationell inriktning är tanken att tredje året ska vara ett utbytesår 
där man läser tekniska kurser i det landet på det språket man valt att 
studera. Varför ska man göra det lätt för sig?

Låter svårt. Anser ni er vara smartare än ekonomer? Hur många 
decimaler av Pi (π) kan du utantill?
Ja visserligen kan jag ju rabbla cosinusformler som jag tror får 
ekonomer att kolla i kors, men jag vet ju inte hur det ska hjälpa någon 
annan stans än under tentorna. Om vi pratar svåra program har jag 
en polare som började teknisk fysik nu i höst. De läser för tillfället 
fem kurser parallellt där de i en kurs i programmering bygger “grin-
dar och icke-grindar”. Låter ju helt sjukt. 

Jag kan rabbla de 314 första, annars är det bara pinsamt.

Varför kallas I-programmet för VD-linjen?
Det står ju i programöversikten på LiU:s hemsida “civilingenjör med 
inriktning VD”. Så jag antar att man får jobb som det efteråt. Skitgött 
ju.  

Berätta mer om den kinesiska inriktningen, vad är de bakom-
liggande orsakerna till ditt val av detta? Svara fördelaktigen på 
svenska och inte kinesiska.
Men hallå, vet ni inte hur mycket folk det bor i Kina? Hur mycket 
skönt folk som sitter på tebarer och drar historier kan man inte tjöta 
med då?!

Kallar du kina-mat för mat?
Jag måste erkänna att det är värt att tänka efter innan man beställer 
“hot dog”, eller 热狗 som det heter på kinesiska när man är i Kina. Å 
andra sidan så är maten otroligt god.  Så ett bestämt “njae” på den 
frågan. 

Blir du också förvirrad av att Norrköping kallas för Peking, precis 
som Kinas huvudstad? Om ja, har du någonsin åkt fel?
Jag har hört talad om en kille som vaknade upp på en tågstation i 
Småland efter att ha varit på kravall här i Linköping, det är nog en-
dast i det tillståndet man åker så brutalt fel. Å andra sidan så har 
ju östgötskan i Norrköping och kinesiska dialekten i Peking sina 
likheter - de utstrålar ju inte sex-appeal direkt. 

Anser du att vi lever år 2015 eller i getens år?
Getens, utan tvekan. 

Vi avslutar med fem snabba!

Sju sjösjuka sjömän i Shanghai (    ) eller Skövde ( x )?

Reese Witherspoon (    ) eller basmatiris ( x )?

Skövde i kris ( x ) eller Kina utan ris (    )?

Ölglas (    ) eller Viktor Glaés ( x )?

Sofie Åsell (    ) eller Sofie (K)åh(re)zäll hahaha ( x )?

Som nyanländ student vid Linköpings universitet är det rådande modet svårt att undvika. I 
olika färger och modeller är det mest fashionabla klädesplagget just nu lite lätt otvättade 
snickaroveraller med tveksamma dekorationer och attiraljer. Informationen går isär, åsikter går 
emot varandra och många hamnar i outhärdlig ovisshet. Vad är egentligen rätt och fel?

Eftersom overallen är det mest affektionsladdade klädesplagg du någonsin kommer besitta 
juridisk äganderätt över, är det A och O att studentikos perfektion vidhålls vid hanterandet. För 
inlärningsprocessen ska gå till så smidigt så möjligt presenteras här Drömmens ultimata guide 
till den perfekta overallen. Så nu lilla ettan, kan du bara läsa och njuta av att svaren serveras på 
silverfat.

Nu när du äntligen blivit av med din 
nollefluga är det viktigt att både du, killen 
i baren och de snälla tanterna på akuten 
vet vad du heter! Det är därför smart att 
dekorera detta underbara plagg med 
ditt förtjusande namn. Namnet ska sitta 
på benet och läsas uppifrån och ner. Det 
spelar absolut ingen roll vilket ben du har 
ditt namn på, så länge det är på höger 
ben. 

Namnet bör tillverkas i slitstarkt material 
som inte fransar sig och därefter fästas 
ordentligt. Här bör nål och tråd starkt 
övervägas även för den häftapparats-
entusiastiske.

En konst för sig. Smartast är att be 
en inte allt för frånvarande kompis i 
de högre årskurserna visa dig vägen, 
men för den som vill luta sig mot den 
skriftliga guidens klassiska anvisning gör 
vi här ett försök.

1.     När overallen är på plats och bältet 
är ordentligt spänt bör ryggplattan 
hänga majestätiskt ner på baksidan. 
Vid en blick på sidorna finns det nu 
två punkter där axelsömmarna möts 
(och bildar ett T). Vid en greppning 
av den främre av dessa punkter kan 
man på ett säkert sätt omsluta sitt 
akterparti med ryggplattan.

2.     Man för sedan armarna in framför 
magen och knyter samman dessa i 
en klassisk överhandsknop (alltså 
en vanlig knut, men det ska inte 
behöva förtydligas nu när ni går på 
universitetet).

3.     Därefter håller man den ena armen 
sträckt rakt ut, samtidigt som man 
för den armen andra runt denne 
i en rörelse för att skapa ännu en 
överhandsknop.

4.    Detta gör armdelarna nu blir av olika 
längd. Man vrider nu hela knuten 
ett varv bakåt och låter den längre 
armen falla graciöst över nyss vänd 
knut. Eventuella hängande knappar 
och dylikt kan nu ordentligt vikas in 
under de omslutande armarna. Voilá. 
Du är klar. 

På sidan av overallen ska det sitta 
revärer, detta så att man inte riskerar att 
misstolkas för någon annan student med 
vit overall (typ PA!). Revärerna är röda 
respektive blåa och fästes med den röda 
färgen framtill (rött mot hjärtat för er 
som har svårt att hålla koll). Mellan den 
röda och den blåa lämnas ett lika brett 
utrymme som kan sägas representera en 
vit revär. Revärerna finns att tillgå i vilken 
välsorterad sybutik som helst och fästes 
enklast genom att ge allt till sin mam-
ma och muta med godis (även lim, nål & 
tråd är beprövat). Det bör alltså se ut som 
följande: 

UPP

NED

Som ni kanske har lagt märke (pun intended) till så är majoriten av alla overaller täck-
ta av tygmärken. Dessa märken är någonting oftast införskaffas i samband med event, 
men också för att visa representation till diverse föreningar och utskott. När ett märke 
är införskaffat ska det sedan med vördnad fästas på overallen. Hur fästmetoden i sig går 
till är en fråga för ambitionsnivå. Den ambitiösa väljer tveklöst att sy, vilket också ger 
det mest hållbara resultatet. Skalan faller sedan till textil-lim och limpistol, beroende på 
tålamod, och slutar på häftapparat. (Ja, vi har sett folk som har testat det på riktigt, INTE 
att rekommendera)

Tumregeln säger att ju kärare eventet/utskottet/föreningen ligger dig om hjärtat,
desto närmare skrevet får den plats. Vissa traditioner säger dock att HG:s märke
sitter bäst på höger bakficka, men inget är skrivet i sten. 

Mmm...    MÄRKEN

Rrr...    REVÄRER NAMNET, FÖRSTÅS

KNYTNING

BAK FRAM

Passion for ovve-fashion

Text: Tobias Tufvesson



Ekonomer med 
höga ambitioner
Är du en person som sporras av utmaningar? Brinner du för 
att leverera det där lilla extra? Hungrar du efter att utveckla 
dina kunskaper och arbeta med världsledande företag?

Nu startar vår rekrytering för hösten 2016. Vi söker 
nyexaminerade ekonomer som vill starta sin karriär inom 
Audit, Business Process Solutions eller Enterprise Risk Services.

Besök www.deloitte.se/karriar för att läsa om våra lediga 
tjänster och hur du ansöker. Passa också på att träffa oss vid 
årets TEAM-dagar den 29-30 september.


