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DRÖMMEN KULTUR
-EN SNAPCHAT FRÅN KULTURVÄRLDEN

Mitt år som kulturskribent är i och med denna text över. Gissningsvis går väl även Drömmens 
kultursida i död med detta också. Sorgligt. ”Det är en förlust för mänskligheten” som Oatlys VD hade 
utryckt det. Jag rundar av denna framgångssaga med att tipsa om allt från väldigt politiskt korrekta 

dokumentärfilmer till en boliviansk romantisk komedi. God jul, kulturdiggare

Joachim Hörnqvist
Chefredaktör

Dröm vidare…
Redan December. Klockan är strax efter 
02.00, om några timmar och åker årets 
sista Drömmen på tryck. Jag hålls 
vaken av blaskig energidricka och 
lyssnar på Aerosmiths Dream On på 
repeat, det är någonting förtrollande 
tungt över den. Drygt ett år har gått 
sedan den första texten jag skrev, 
någon slags introduktion av mig själv 
och vad jag kunde tänkas komma med 
under mitt Drömmen-år. Om jag och 
redaktionen har lyckats är kanske 
inte alls upp till mig att avgöra men 
året har flugit förbi snabbare, om än 
mycket tystare, än ett JAS-plan en 
förstörd sovmorgon. 

Med risk för att likt en gaggig tant gnälla 
över tidens raska takt så är jag mest glad 
över chansen att ta över efter Tobias 
och jag förstår nu vad han menar hur 
tidningen till slut TYP blir ens lilla 
bebis. 

Tack Elin för bebisen... 

Jag vill också självklart rikta ett tack till 
redaktionen. Skickliga på alla sätt. De 
har i alla avseenden varit seriösa men 
med en stor flamsig glimt i ögat vilket 
jag hoppats har märks under våra fyra 
nummer. Jag vill tacka dem för att de 
varit kvicka och flexibla, vilket ofta har 
krävts till en följd av att jag ofta är sämre 
på att planera än vad Åsa Romson är på 
att twittra. 

Han tillhör ju redaktionen men jag vill 
ändå tydligt framhäva Jesper Willmans 
betydelse för det Drömmen-år som 
passerat. I ett Instagram-inlägg tidigare i 
höstas beskrev jag Drömmen skrytsamt 
som mugglarvärldens effektfullaste 
sektionstidning. Det är en beskrivning 
jag fortfarande står fast vid även om 
jag i ärlighetens namn inte vet ifall 
Jesper Willman verkligen saknar 
trollkarlsblod. Som min lilla layout-
Harry Potter har han i vart fall varit 
ovärderlig och tillämpat sin magi på 
årets alla nummer. Stort tack Jesper, 
Willman så kan man.

Det var med ödmjuka skrivarfingrar vi 
såg fram emot att styra Drömmen in i 
framtiden. Det var en chans att fortsätta 
den resa som Tobbe och Philip lyckades 
rivstarta förra året och jag tycker att vi 
i horisonten kan ana ett svar på första 
numrets fråga ”vart är vi på väg?”.  

Som tur är innebär vårt Drömmen-
äventyrs slut även början på Drömmen-
äventyret för Hanna Lindström och 
hennes redaktion. Ni träffar henne i 
slutet av tidningen där hon berättar om 
sig själv, överkörda katter och hur hon 
ser att Drömmen kommer drömma 
vidare.

Jag inser mer och mer hur det här mest 
låter som ett avtackande föräldrabrev 
en lågstadielärare delar ut under 
julavslutningen så nu ska jag skicka in 
den här texten, som vanligt alldeles för 
sent, för Jesper att klistra in bredvid min 
påtagligt obekväma bild. 

Vi i redaktionen tackar ödmjukast för 
oss, för förtroendet ni gav oss samt 
för alla glada tillrop. Vi tackar för de 
vänner vi lärt känna och de personer vi 
fått träffa. 

Vi önskar er läsare en sjukt god jul och 
ett gott nytt Drömmenår!

Dream on, min lilla bebis.

Podcast: 
Människor och migration
PK-svarens PK-svar, kanske. Men Människor och 
migration är välgjord, bra och VIKTIG. Oavsett 
hur politiskt aktiv man är eller var man står politiskt så skadar 
det sannerligen inte att få lite mer kött på benen om samtidens 
mest omtalade ämne, migration. En statsvetare och en jurist + 
gäster reder ut olika ”migrationsbegrepp” och förklarar vad olika 
politiska handlingar kan få för följder. Bra!

Dokumentär: 
Winter on fire
Netflix-producerad dokumentär med den tydliga 
undertiteln ”Ukraine’s fight for freedom”. 
Årets kanske absolut bästa dokumentärfilm. Under tre bistra 
vintermånader 2013/14 följer den rysk-israeliske dokumentär-
filmaren Evegny Akinfeevsky det ukrainska folkets kamp för 
att avsätta landets diktatorlike president Viktor Yanokuvych. 
Sumobrottaren som får badkaret att rinna över för folket är 
Yanokuvychs tomma löften om EU-medlemskap och hans allt 
tajtare relation med Putin. Vacker, hemsk och viktig.

Föreställning: 
John Cleese – Last time to 
see me before I die
John Cleese kommer till Linköping och Konsert 
& Kongress torsdag 14 april nästa år. Själv är jag absolut inget 
fan av stå upp-komiker och än mindre är jag ett fan av Monthy 
Python och John Cleese, men att John Cleese, ”en av den 
moderna komedins gudfäder” enligt Ticnet, kommer till 
Östergötland känns stort och som en chans som borde tas. 
Svindyra biljetter från Ticnet.se finns att önska sig i julklapp för 
dig som vill ta chansen att se John Cleese innan han dör. Oviktig!

Samhällsbildning: 
Cowspiracy
Dokumentärfilmen som väl är 2010-talets 
motsvarighet till Al Gores ”An Inconvenient Truth” 
från 2006. Viktig. Kip Andersen djupdyker i kött-, fisk- och me-
jeriindustrin och granskar dess ouppmärksammade pågående 
påverkan på vår planets välmående. Filmen bjuder på en mängd 
helt sjuka siffror, såsom att tillverkningen av en liten hamburgare 
förbrukar samma mängd vatten som två månaders duschande 
och att det varje sekund skövlas motsvarande två fotbollsplaner 
av regnskog. Att bli vegan har aldrig känts mer aktuellt.

Film: 
Engañó a primera vista
Boliviansk romantisk komedi som når den bolivi-
anska filmduken i mars 2016. Vid eventuell tittar-
succé så släpps filmen sedan också internationellt, men oavsett 
så bör den gå att hitta där man hittar bolivianska filmer. Hela 
filmen utspelar sig i ett inte allt för stort köpcentrum (tänk Ikano-
huset) och handlar om två nördar som för att vinna en MacBook 
måste ragga upp två tjejer ”way out of their league” inom 48 tim-
mar. Killarna får, som vi har sett i alla romantiska komedier som 
någonsin gjorts, tuff konkurrens av två badboys (en av dessa 
spelas av undertecknad). Troligt betyg: En svag tvåa.



ALLT du behöver veta inför det 
amerikanska presidentvalet.
Till hösten 2016 står det klart vem som blir USAs nästa president. För den oinvigde kan det verka som att det enda 
jänkarna röstar på är de olika kandidaternas personlighet istället för konkreta sakfrågor. 
Detta är förstås helt sant. 
Låt er inte bli lurade av media som försöker pracka på er att det är finns någon väsentlig skillnad mellan de båda 
partierna. Förutom debatten om abort ska vara lagligt eller inte är alla överens om allt. Således blir mitt råd att ignorera 
den svenska medias bevakning av valet helt och hållet och istället använda er tid till mer produktiva ändamål. Här 
kommer den enda guide ni behöver inför hösten.  

Den, diplomatiskt uttryckt, frispråkiga fastighetsmagnaten har tagit 
republikanska väljare med storm och leder i skrivande stund de 
nationella opinionsmätningarna.

Löftet om att bygga en mur längs Mexikos gräns (som dessutom Mexiko 
förstås ska betala), samt att slänga ut de 11 miljoner illegala invandrare 
som tros befinna sig i USA är huvudbudskapet i Trumps kampanj. De 
andra skräppolitikerna som tillbringat hela sina liv inom politiken har 
inte de cojones att göra det som krävs, menar Trump. Med tanke på 
alla framgångsrika företag som han har skapat och drivit så är Donald 
Trump enligt egen utsago precis det USA behöver för att bli framgångs-
rikt igen.

Om man bortser från en armé av grott-idiotiska uttalandet så är det 
mest intressanta med Trump i mitt tycke att han inte är beroende av 
några som helst donationer för sin kampanjfinansiering. 

Med ett net worth på 4,5 miljarder dollar gör det honom till en farlig 
kandidat för mäktiga särintressen som t.ex. storbankerna på Wall-Street 
som öser ner pengar i övriga kandidaters kampanjer. För det hårt 
beprövade amerikanska folket, som är döless på korruption och 
gulligullande med just stora multinationella företag, ses därför Donald 
Trump som den enda kandidat som kan stå emot att bli det mäktiga 
företagsetablissemanget marionettdocka: pengar är helt enkelt 
någonting han redan har.

Personligen tycker jag att Donald Trump har en tydlig ”ligga med sin 
sekreterare”-aura, varpå jag kallt räknar 
med att en snygg brud i 
20-års ålder inom kort kommer att 
gå ut i media och avslöja att hon 
haft ett förhållande med Donald, 
och därmed omöjligöra 
vederbörandes ambitioner att bli 
USAs nästa president. 

Time will tell. 
Om presidentvalet hade varit ett IQ-test så hade Ben Carson vunnit för 
längesen. Den pensionerade neurokirurgen har ett extremt glassigt CV 
där karriärens höjdpunkt är att han lyckats utveckla en teknologi för att 
kontrollera epileptiska anfall. 2008 mottog han The Presidential Medal 
of Freedom vilket är det mest prestigefyllda pris civila kan belönas med 
i USA. 

I den interna kampen mellan vem som är tråkigast att lyssna så är 
Ben helt klart en favorit. När Ben börjar mala på om hittan och dittan 
så måste man nypa sig i armen för att inte dåsa till. Rent politiskt sett så är 
Bens akilleshäl utrikespolitiken där han flera gånger visat sin okunskap. 
I en intervju med Fox News nyligen verkade Ben underhållande 
nog vara oförmögen att nämna ett enda specifikt land eller regeringschef 
han skulle kontakta för att skapa en kollation i kampen mot 
IS-terroristerna. 

Det man förundras över är ju varför en så orimligt skarp dude som Ben 
väljer att slösa bort sin begåvning på politik. 
Man får lust att ruska om Ben, ge honom 
en örfil och beordra honom att 
använda sin intelligens till att 
fortsätta göra fantastiska saker för 
mänskligheten istället för att
tramsa runt och försöka bli 
någonting så meningslöst som 
politiker. 

Om Marco blir vald lovar han att tillintetgöra den islamska staten, 
reformera det amerikanska skattesystemet samt betala av USAs 19 
biljoner dollar stora statsskuld.

Han ska också försöka hinna med att bota cancer under sin första 
arbetsvecka om han inte är upptagen med att skapa fred mellan 
Israel-Palestina just då. 
Bla bla bla.

Det är faktiskt mycket som talar för Marco Rubio.

För det första ses Marco av många bedömare som en av få kandidater 
också kan ge det republikanska partiet välbehövliga röster från fattiga 
och minoriteter. 

För det andra så valde nyligen den äckligt rika och inflytelserika 
republikanska donatorn Paul Singer att öppet ge sitt stöd för just Marco 
Rubio, vilket innebär ett välbehövligt tillskott 
av pengar i kampanjkassan. För det 
tredje så är Marco Rubio den minst
hatade republikanen bland 
vänstermedia i USA (av den 
anledningen kan man vara 
säker på att Marco står för noll 
och  ingenting.) Dessutom så tycker 
Zev Chafets på Fox News att han 
är minst lika snygg som John F. 
Kennedy.

Så det så. 

Jeb Bush heter som bekant Bush i efternamn och är av den 
anledningen med största sannolikhet en mycket dålig människa. En sak 
är dock säker och det är att ingen kan anklaga Bush-klanen för att ha för 
låga ambitionsnivåer. Jeb Bush, bror till George W Bush, gör anspråk 
på att bli den tredje Bush på 30 år som intar presidentposten. Många 
jänkare förfäras av tanken på ännu en Bush i det ovala rummet och 
många väljare delar åsikten att landat knappt har återhämtat sig från 
George W. destruktiva politik innan det är dags för lillebror att göra 
samma sak. 

Det största problemet med Jeb är enligt mig dock inte sitt efternamn, 
utan snarare att han är så fruktansvärt, surrealistiskt tråkig att lyssna 
på. Karln har noll och ingen närvaro på scenen och har samma karisma 
som en gråsten. Varje gång Jeb öppnar 
munnen för att uttrycka sina in 
memorerade repliker drabbas man
av någon form av bakåtorgasm.
Personligen skulle jag hellre bada
naken i svavelsyra än att tvingas 
genomlida en konversation med 
den mannen, en åsikt som en 
stor del av republikanska väljer 
verkar dela då Jebs opinionssiffror 
just nu ligger på låga 8%. 

Alla verkar vara överens om att Hillary Clinton kommer att bli 
demokraternas kandidat. Hon är den enda som anses ha name 
recognition, erfarenheten och tuffheten som krävs för jobbet. 
Småbagateller som att hon tackade ja till det omåttligt impopulära 
Irakkriget verkar vara förlåtet sedan länge. Det enda som möjligen kan 
komma att sänka henne tycks vara ”e-mailgate”. Denna kontrovers 
handlar om att Hillary kommunicerat via email på en egen, privat 
e-mailserver under sitt uppdrag som utrikesminister. Hon ska också 
ha raderat 32 000 email som Hillary tyckte var privata men som 
motståndare menar har med hennes uppdrag som utrikesminister 
att göra. Detta skulle enligt många vara ett direkt brott mot statliga 
lagar och regler som säger att email kommunikation måste ske från 
officiella emailkonton pga recordkeeping requirements. En 
förundersökning ledd av FBI har inletts och om de kan konstatera, 
bekräfta och bevisa att Hillary har raderat email för egen politisk 
vinning kan det bli svettigt. Om utredningen däremot läggs ner kan vi 
nog lugnt räkna med att hon tar över efter Obama 2016. 

Hillarys största supporter är förstås maken Bill som jag är övertygad 
är riktigt taggad på att återvända till Washington. Han har med 
största säkerhet många uppfriskande och 
föryngrande minnen som han vill 
återuppleva från sin tid som 
president. Kanske kan Bills nya 
roll bli att ta hand om Vita husets 
alla unga, ambitiösa praktikanter?

Bernie Sanders är det enda amerikanska politiker som öppet har kallat 
sig för socialist. Han pekar ofta på Sverige och Danmarks välfärdsstat 
som föredömen när han förklarar sin framtidsvision för USA. Av den 
anledningen gör SVT sitt bästa i att försöka blåsa upp Bernie till skyarna 
och att han på riktigt kan utmana Hillarys kampanjmaskineri. Låt er 
inte luras: trots att Bernie helt klart har en väljarbas ser hans chanser 
att bli demokraternas kandidat små ut. Bernie är ansedd att vara lite för 
extrem även för demokraterna själva. Det tar helt enkelt emot att rösta 
på någon som öppet kallar sig för socialist i USA. 

Bernie vill kraftigt höja skatterna för de rika med retoriken att de borde 
”pay their fair share”. Supporters av Bernie 
ser honom som en Robin Hood som 
vill stjäla från de rika och ge till de
fattiga. Frågan är dock om inte
en marginalskatt på 90% snarare
gör honom till en sheriffen från
Nottingham än en Robin Hood?

Nuvarande vice-president Joe Biden skulle vara ett utmärkt alternativ 
för demokraterna att ställa mot Donald Trump. Anledningen är att Joe 
med sin arrogans och uppblåsthet skulle kunna stjäla mittenväljare från 
Trump som är less på tråkiga PK-politiker som bara läser inövade tal. 

Många anhängare blev dock besvikna när Joe i oktober officiellt 
förklarade att han inte tänkte ställa upp i presidentvalet. Här gäller 
det dock att inte låta sig luras. Biden vet att det finns en väldig 
attraktionskraft i att vara den motvilliga kandidaten som abso-
lut inte kan tänka sig att bli världens mäktigaste man utan hellre 
vill vara hemma och tokchilla med 
sin familj. Den gamla räven räknar 
förstås med att ”e-mailgate” kommer 
att knäcka Hillary och att han då 
kan hoppa in i presidentvalet för 
att han måste snarare än att han 
vill. Räkna med att Biden hoppar 
in i leken i februari och att han 
kommer att bli väldigt svårstoppad

DEMOKRATERNA

REPUBLIKANERNA

HILLARY  CLINTON JOE  BIDEN

BERNIE  SANDERS

MARCO  RUBIO DONALD  TRUMP

JEB  BUSH

BEN  CARSON

Text: Björn Sterner
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Jag sitter med två av mina bästa vänner 
på Chaowpatty Beach i Mumbai och 
blickar ut över Arabiska Havet. Det tog 
oss ganska lång tid att hitta en plats vi 
kände var ren nog att sitta på. Vatten-
brynet kantas av sopor och vadar man 
ut får man zick zacka mellan petflaskor 
och metallburkar. Solen håller på att 
gå ned över ett ganska grått Mumbai. 
Monsunen har äntligen kommit.

När vi går tillbaka längs stranden hör vi 
ljudet av trummor och sång. Vi stannar 
till och ser en grupp kvinnor som sitter 
i en ring i sanden. När de ser att vi 
betraktar dem ropar de på oss och frågar 
om vi vill göra dem sällskap. Frågan är 
mest symbolisk. Innan vi vet ordet av blir 
vi indragna i ringen, klappar händerna, 
sjunger och får massa rosa färg kastad 
på oss. Kvinnorna är där för att fira sin 
gud och just idag har de kvalitetstid med 
varandra, utan sina män.

Större delen av min tid i Indien 
spenderade jag på organisationen Pete i 
Delhi. Organisationens mål är att hjälpa 
människorna som bor i Delhis största 
slumområde med både utbildning och 
med sysselsättning. En fin målsättning 
som dessvärre skulle visa sig svår 
att arbeta mot. Precis som jag hade 
anat var arbetet väldigt ostrukturerat, 
mycket på grund av organisationens 
ägare och grundare. Väldigt fort insåg 
jag att om jag vill göra något utav värde 
är det inte honom jag ska arbeta med. Det 
var då jag mötte Mira, project manager på 
organisationen. Mira tog med mig till 
slummen och lärde mig navigera bland 
de elva olika distrikten. Jag fick undervisa 
barnen i det muslimska distriktet, hjälpa 
till i den kvinnliga yrkesskolan och fram-
förallt lära mig väldigt mycket om mån-
ga kvinnors livsöden. Tiden flög förbi.

Utöver att arbeta på organisationen har 
Mira startat ett eget initiativ där hon 
arbetar med att prata med och 
intervjua olika kvinnor om just detta, 
deras livsöden. Tack vare henne kan 
kvinnor på samhällets utkant, kvinnor 
som har våldtagits och misshandlats, få 
sina historier berättade och nedskrivna. 
Hon höjer sin röst för kvinnorna utan 
röst. Efter att redan ha skänkt större 
delen av stipendiepengarna till Pete gick 
det som var kvar direkt till henne och det 
här initiativet.

Det jag verkligen tar med mig från 
Indien är kärleken, peppen och styrkan 
hos kvinnorna. Även om det har blivit 
bättre på sina håll är det inte lätt att vara 
kvinna i det indiska samhället, speciellt 
inte om man har en lägre social status. 
Där går kvinnorna upp i sina äktenskap, 
släpper sina drömmar, kokar ris, 
steker chapati och bankar smutsen ur 
alla kläder de ständigt tvättar. Men de 
uppfostrar sina söner och döttrar med 
raka ryggar, styrka och stolthet. De ryter 
ifrån. De höjer sina röster.

Vi spenderade säkert en timme 
chantandes med kvinnorna på stranden 
i Mumbai. Det var en perfekt avslutning 
på en resa som på många sätt fyllt mig 
med en känsla av hopplöshet. Men just 
där och då insåg jag att vår kamp för 
en jämställd värld pågår på alla fronter, 
överallt, hela tiden. Och varje insats mot 
det målet är ovärderlig.

DRÖMMENSTIPENDIET
–INDIENS KVINNOR GÖR SKILLNAD–––––––––

Fakta om Indien:
Huvudstad: New Delhi
Folkmängd (2014): 1 296 miljoner
Yta: 3,2 miljoner km2
Språk: hindi, engelska
Självständighet: 1947
Statsskick: republik
Statsöverhuvud: Pranab Mukherjee (president)
Regeringschef: Narendra Modi
BNP per capita (2013): 1 499 US dollar
BNI per capita (2013): 1 570 US dollar

Text: Hanna Nyman

Källa: NE.se
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Året börjar lida mot sitt slut och likaså 
gör mitt år som ordförande för marknads-
föringsutskottet. Det har varit ett minnesvärt 
år på många sätt där ELIN har fått ett 
ordentligt marknadsföringslyft. Mycket har 
levererats av förningens kreativa utskott och 
jag vill rikta ett stort tack till alla utskotts-
medlemmar som hjälp till!

Inom kort är det min tur att lämna över 
stafettpinnen, men innan det är dags för det 
ska alla ni ELIN-medlemmar få årets upplaga 
av fotokatalogen och utskottet ska upp till 
Stockholm för att marknadsföra civilekonom-
programmen på SACO-mässan.

Det är med ett varmt hjärta jag vill tacka alla 
som varit med och bidragit till ett fantastiskt 
år i styrelsen.

Vi ses, kram!

Det enda man vet med säkerhet om fram-
tiden är att den kommer vara annorlunda 
än nutiden. Det samma gäller Näringslivs-
utskottet där en ny ordförande snart går på. 
Så räkna med att något nytt kommer hända 
med utskottet framöver. När det här numret 
trycks så kommer Sverigefinalen i KICC 
precis ha varit. Vi håller alla våra tummar 
och tår på att Karate Case har gjort 
storartad succe med sina karatelösningar 
där! Den närmsta tiden i näringslivsutskottet 
är lugnt. Vi satsar mycket på att äta jul-
mat, hamna i matkoma och se framemot 
de förändringar som kommer ske inom 
utskottet. Hoppas att ni alla får uppleva en 
magisk jul med tonvis av choklad, tomtar och 
framförallt nära och kära!

Ha det gott!

Lusse-lelle, lusse-lelle!

Min första termin börjar lida mot sitt slut och 
flera av mina styretkollegor ska gå av och 
bytas mot flera nya. Det känns mörkt och 
tungt, men precis som Lucia kommer det nya 
styret med ljus under den mörkaste av tider.

Den här terminen har varit spännande. 
De utexaminerade fyrorna kom tillbaks till 
Diplomeringen – stolta som tuppar var de 
allihop. Inte minst de som vann medaljer 
för sina betygsprestationer eller Årets bästa 
uppsats. För att hjälpa kommande uppsats-
skrivare till samma stordåd har ELIN startat 
ett match making-forum på FB för de fyror 
som ännu inte funnit sig en partner.

Musikhjälpen hålls i Linköping i år och vi 
i ELIN vill visa att civilekonomer har både 
hjärna och hjärta. För att ingen ska behöva 
fly från miljökatastrofer kommer vår förening 
att samla ihop pengar med ett luciatåg, 
tävlingar och en dodgeballturnering.

Med det sagt så skulle jag vilja passa på att 
önska er alla en riktigt, riktigt god jul.

Ordförande 
Marknadsföringsutskottet
Julia Hellerstedt

1:e vice ordförande 
med utbildningsansvar
Julia Carlsson 

Ordförande 
Näringslivsutskottet
Oscar Walfridsson

Hallå i stugan!

Oj va tiden går fort när man har roligt! Här 
sitter man och drömmer sig bort och har 
snart suttit ett helt år i styrelsen, vilken 
resa det har varit och något som jag skulle 
rekommendera till alla. Men resan är inte 
riktigt slut än, i internationella utskottet 
har vi under hösten fokuserat på utlands-
studier. Vi har haft både Blueberry på besök 
och en utlandspanel. I januari kommer vi att 
anordna ett utlandsmingel tillsammans med 
E-pub, vilket jag iaf inte kommer att missa.

Sen kan avslöja en hemlighet att inter-
nationella planerar något spektakulärt nästa 
termin, en chans att lämna Linkan och ha kul 
med sina vänner. Så håll ögonen öppna för 
det för det vill ni inte missa ;)

Till sists vill jag tacka för mig och önskar er 
alla en riktigt god jul och att tomten sett vilka 
snälla barn ni varit så att ni får många fina 
paket.

Kram på er, vi ses i korridorerna!

Hallå där kära ekonomer!

Först och främst vill jag hälsa alla nya ut-
skottsmedlemmar hjärtligt välkomna. Jag 
ser fram emot ett härligt år tillsammans! Jag 
vill även passa på och tacka för alla som har 
sökt utskottets annonserade poster och visat 
sitt engagemang för utbildningsrelaterade 
uppdrag.

Terminen stormar framåt i rasande fart och
vi alla känner nog av att julledigheten börjar 
närma sig. MEN, vi ska hinna med en hel del 
skoj innan dess. Utbildningsutskottets kan 
med stor glädje presentera att föreläsnings-
serien, äntligen dragit igång. Vårat mentor-
skapsprojekt är även på gång!

I övrigt skall årets pedagog snart utses och 
information om hur ni kan rösta på just er fa-
voritlärare kommer inom kort.

Jag vill även nämna, för er som funderar på
att engagera sig i utbildningsutskottet i vår, 
så kommer vi under vårterminen söka föl-
jande poster: projektledare för excel-skolan, 
projektgrupp för Linköpings uttagning till SM-
i-ekonomi.

Ha det gött!  

Hej alla höstmysiga ekonomer!

Efter en termin av flera lyckade event så 
som Tackfesten och Herrmiddagen, sänker 
sig nu mörkret över Linköping. Men deppa 
inte för det, våra härliga Reiseleiters och ny-
invalda Clubmedlemmar Malin och Calle är 
supertaggade på att anordna den grymma 
Åre-resan för oss ekonomer! Boka in 16-21 
för årets mest maxade resa! Efter två roliga 
E-pubar med Beer Pong och annat kul ser 
vi nu fram emot Musikhjälpen-puben där vi 
kommer hjälpas åt att samla in pengar till 
Musikhjälpen på olika sätt. Förvänta er hög 
klassig underhållning och massa god mat. 
Puben är den 26e november så missa inte 
det! Vi i Club ser fram emot en snörik vinter 
och en jul med massa klappar, hoppas vi ses 
på nästa event!

Kärlek från ert ljus i vintermörket, ELIN Club

Hej allihop!

Först och främst vill vi i Players rikta ett stort 
tack till alla som deltog under årets Dam-
middag! Även en stor eloge till de duktiga
servitörerna. En fantastisk kväll vi sent 
kommer glömma.

I skrivande stund har vi i Players fullt upp 
med alla förberedelser inför Luciakraballen 
och vi är alla supertaggade inför vinterns 
bästa kravall och hoppas ni är likaså. 
Kombinationen av flera dansgolv, ett grymt 
band på scen och en jultomte kan ju inte bli 
annat än bra.

Innan det är dags att lämna Linkan för den 
här terminen får ni inte missa att den 18 
december är det dags för Playos Julmys! En 
mysig kväll tillsammans med gänget innan 
tåget går hem till julledighet och glögg. Här 
kanske en och annan julklapp delas ut 
medan julmusiken sätter stämningen, 
perfekt sätt att inleda årets juligaste högtid.

Hoppas vi ses där och självklart; GOD JUL!

Ordförande 
Internationella Utskottet
Caroline Berndtson

Ordförande 
Clubutskottet
Josefin Jangälv

Ordförande 
Utbildningsutskottet
Pontus Palmgren

Ordförande 
Playersutskottet
Rebecca Schäder



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?

Till hösten 2016 söker vi nyexaminerade ekonomer med ett 
brinnande intresse för redovisning och ekonomistyrning. 
Vill du starta din karriär som ekonomikonsult inom Business 
Process Solutions på Deloitte? 

Besök www.deloitte.se/karriar för att läsa om våra lediga 
tjänster och hur du ansöker. Där finns också information om 
hur en karriär på Deloitte kan se ut.

Varför valde du att söka till 
Deloitte?
Jag fick tidigt upp ögonen för Deloitte och 
tyckte att det verkade vara en utmanande 
arbetsplats. Deloittes marknadsposition och 
klientportfölj gör det möjligt att få jobba 
med riktigt spännande bolag i olika branscher 
och storlekar – något som lockade mig! 
Jag tyckte också det lät intressant att man 
som BPS-konsult får prova olika roller inom 
ekonomifunktionen. Dessutom träffade 
jag flera representanter från Deloitte under 
kontaktdagar och evenemang som alla verkade 
väldigt positiva och drivna, vilket lovade gott 
om arbetsmiljön på företaget. 

Hur har första tiden på 
Deloitte sett ut?
De första veckorna fylldes av utbildning och 
aktiviteter med fokus på att lära känna Deloitte 
som företag och umgås med nya kollegor. 
Jag fick snabbt bekräftat att min magkänsla 
kring människorna på Deloitte stämde – jag är 
omgiven av så många fantastiska, ambitiösa 
talanger som jag sällan har en tråkig stund 
tillsammans med.

Tidigt fick jag också tillsammans med min 
counsellor formulera mål och ambitioner för 
de första åren i min karriär. Deloitte har ett 
tydligt fokus på medarbetarnas utveckling, 
något som jag märkt av från dag ett. Inom 
BPS går vi också olika utbildningsprogram 
som sträcker sig över totalt sex år. För att vi 
ska kunna erbjuda klienter en helhetslösning 
inom ekonomifunktionen, krävs en bred 
kunskapsgrund och rätt verktyg för att hantera 
alla möjliga uppdrag. Mina arbetsuppgifter 
har mycket riktigt varierat en hel del under de 
första månaderna. För tillfället befinner jag mig 
till exempel i Köpenhamn för ett större projekt 
som känns riktigt spännande!

Hur ser du på framtiden?
Just nu fokuserar jag på att lära mig så 
mycket som möjligt, framför allt av mina mer 
erfarna kollegor som gärna delar med sig av 
sina kunskaper. På Deloitte finns även goda 
möjligheter att arbeta utomlands under en 
period, vilket jag mer än gärna skulle vilja!  
På längre sikt ser jag fram emot att få utbildas  
i ledarskap och rollen som CFO.

Andreas Ponce de Leon
Business Process Solutions
070-080 25 38, aponcedeleon@deloitte.se

www.deloitte.se/karriar

“Tydligt fokus på 
medarbetarnas 
utveckling”

Efter civilekonomexamen från Linköpings universitet 
flyttade Andreas Ponce de Leon till Stockholm för att 
jobba som ekonomikonsult inom Business Process 
Solutions (BPS) på Deloitte. Tjänsten innebär att han 
arbetar brett inom ekonomifunktionen hos olika 
företag, antingen som interimskonsult eller i projekt.

Tre snabba
1. Gamla eller nya  

LiU-loggan? 

 Gamla: förnekar 
fortfarande den nya 
loggans existens.

2. Uppsats eller 
uppdrag? 

 Uppdrag: uppsatsen 
satte för djupa spår. 
Never again.

3. Cykel eller 
tunnelbana?

 Cykel: men inte upp 
för Drottninggatan  
i motvind.



Drömmens
gigantiska
vägledning
inför val av
utlandsstudier

Brev har skrivits, flaskpost har kastats och Snapchats har snapats. 
Från världens alla hörn har vi mottagit svar till Drömmens stora 
utlandsguide. Med anledning av guidens omfattning får 
inte alla svar plats här i Drömmen så nedan följer ett 
smakprov på de frågor och svar som förhoppningsvis 
underlättar beslutsprocessen kring utlandsstudier.

Under Drömmens flik på ELINs hemsida hittar ni utlandsguiden i 
sin helhet som PDF.  

Vad är största skillnaden mot att plugga på 
LiU?

Här läser man fem kurser samtidigt och 
det känns som att vara på gymnasiet igen. 
Det tar lång tid att anpassa sig till att ha 
småinlämningar varje dag istället för att 
göra utförliga arbeten som kräver tid och 
diskussion. Man får vänja sig bort med allt 
kritiskt tänkande som man någonsin lärt sig 
och lyssna snällt på det läraren säger. Det är 
väldigt svårt att gå från egenstudier i Sverige 
till 6 timmar lektion om dagen i Perú men 
det positiva är att man får välja sitt schema 
helt själv i början av terminen. Det jag har 
gjort är att fixa sovmorgon på måndagar och 
ledighet på fredagar för att kunna resa på 
helgerna

Eveline Castillo – Lima, Peru 

Vad är det bästa med att plugga där du 
pluggar?

Allt utanför skolan, minus festerna. Liu är 
en BETYDLIGT bättre skola än Universidad 
del Pacífico på alla plan och festerna hemma 
i form av kravaller, Platå-torsdagar osv., är 
också de bättre. Men allt runtomkring här är 
jävligt fett. Helheten här är fantastiskt härlig 
och att det är såpass annorlunda mot Sverige 
gör det till en skönt kaosartad oas att komma 
till som ett avbrott från livet i Linkan – som 
ju har en risk att till år 3 bli lite inrutat och 
enformigt eftersom kalendern är ganska lik 
varje år. Jag älskar Peru.   

Simon Alzén – Lima, Peru. 

Vad är största skillnaden mot Sverige? 

Tiden, ingen är i tid eller gör någonting i tid 
och det är olika ”senhet” som gäller för olika 
saker. Grupparbeten (vilket vi har i nästan 
varje ämne) är otroligt frustrerande eftersom 
att ingen gör någonting förrän precis innan 
inlämning/presentation om ens det. När det 
kommer till att göra saker med kompisar 
behöver man ringa och fråga samma dag för 
att kolla att man verkligen ska ses. 

Julia Ferntoft – Viña del Mar, Chile

Vad är EXTRA bra att tänka på innan man 
åker?

En sak som kan vara bra att tänka på när 
man åker till Argentina är att ta med sig 
någon av de större utländska valutorna 
som finns t.ex. amerikanska dollar eller 
euro. Detta är bra då Argentina är ett land 
med hög inflation och en ostadig valuta och 
befolkning (läs överklassen) söker därför 
efter utländska valutor för att spara de slantar 
de har över, detta leder till att det har skapats 
en svartmarknad (i Argentina är den dock 
blå) med växelkurser för utländska valutor. 
Här kan man spara/tjäna stora slantar då 
dollar blue kursen, som det heter, växlas ca 
50-100% över den officiella växelkursen. Att 
växla dollar blue är en upplevelse i sig och är 
väldigt vanligt i Buenos Aires. 

Petter Fredriksen – Buenos Aires, Argentina  

Hur är det “studiesociala livet”?

Är du fotbollslagets quarterback eller 
medlem i en fraternity har du bra show. 
Som utbytesstudent är det dock svårt att 
engagera sig i dessa eftersom man bara är 
här en termin. Annars finns det diverse 
föreningar man kan gå med i och träffa nytt 
folk. Hur som helst kommer man alltid vara 
den där utbytesstudenten man ser i college-
filmerna.

Måns Wihl & Sebastian Olsson – 
Los Angeles, USA 

Vad är största skillnaden mot att plugga på 
LiU?

Vart ska vi börja? Vädret är bra mycket 
trevligare och livsstilen mer avslappnad. 
Här tycker man snabbt att det är jobbigt att 
”enbart” vara ledig på fredagar och helgen 
när man skulle kunna vara lediga på 
torsdagar också. Pricken över i är att man 
rullar flip-flops i skolan!

Frida Velin & Anna Eriksson – 
San Diego, USA

Vad är det bästa med att plugga där du 
pluggar?

Seoul är en underbar stad, med otroligt 
mycket att upptäcka. Jag har tidigare bott i 
denna stad i åtta månader, men känner ändå 
att jag inte har hunnit upptäcka allt trots 
att jag valde att åka tillbaka för en termin. 
Dessutom ligger Sydkorea otroligt bra 
placerat så man får passa på att resa runt 
till andra länder också när man ändå är 
här. Människorna är det snällaste folket jag 
någonsin har träffat. Utanför campus och 
områden med många utlänningar kan det 
vara svårt att kommunicera med hjälp av 
engelskan. Däremot kommer man alltid 
långt med kroppsspråk.

Stina Tran – Seoul, Sydkorea 

Vad är största skillnaden mot att plugga på 
LiU?

Den största skillnaden är mängden. Att läsa 
fem kurser samtidigt och ha 4-timmars lek-
tioner kan verka jobbigt till en början, men 
man vänjer sig. Varje kurs innehåller också 
ofta väldigt många moment, vilket gör att du 
nästan alltid har två, tre saker som ska göras 
och lämnas in varje vecka. De singaporians-
ka studenterna som är vana vid det systemet 
har därför ingenting emot att träffas en lörd-
agskväll för att jobba med ett grupparbete. 
Det låter dock mycket läskigare än vad det är.

Priser på mat och öl?
Mat på food courts/skolan: 12 – 40kr
Burgare pub/restaurang: 120kr - 
Singapores Smålands: 56kr för ett 6-pack
Stor stark: 75 – 110kr

Filip Beijbom – Singapore 

Vad är EXTRA bra att tänka på innan man 
åker?

Var beredd på att plugga, men ta inte allt för 
allvarligt och dras med i Singaporianernas 
pluggtempo, du borde njuta av tiden 
här och se Asien också. När det gäller 
packningen: packa bara luftiga och lätta 
kläder, men glöm inte finkläderna till alla 
presentationer av grupparbeten och en tröja 
att ha på sig under lektionerna i skolan. 
Singapore älskar att överanvända AC i 
salarna och även i köpcentrum.

Hanna Pettersson – Singapore

Priser på mat och öl?

Billigt, billigt, billigt. Maten här i Mexiko är 
väldigt billig, äter man ute så kan man äta 
sig mätt på 30 till 60 kr. (finns även billigare, 
men också lite dyrare) 

Sabina Bikic – Puebla, Mexiko 

Frågor: Joachim Hörnqvist & Simon Alzén



Hur är det “studiesociala livet”?

Det finns en studentförening som anordnar 
många fester för internationella studenter 
ungefär 2-4 gånger i månaden som är rätt 
poppis. De anordnar även ett flertal resor till 
olika städer i England, ett problem var dock 
att många av dem blev inställda. Annars 
anordnar ”International Office” resor som är 
väldigt bra! Man kan gå ut alla dagar i veck-
an om man skulle vilja det och allt är väldigt 
studentanpassat. Det finns även föreningar 
för allt, dessa introduceras i början på en stor 
mässa där man kan gå runt och hitta något 
som passar!

Sandra Hvidsten Azhary – 
Portsmouth, England 

Klarar man sig på sin utbildning hemifrån 
eller rekommenderar du att man läst extra 
kurser?(språk, matte etc) 

Jag skulle vilja skicka hela min international-
business-klass på extrakurser och utbildnin-
gar. Den enda kursen jag rekommenderar 
för oss LIU-studenter är dock en kurs i hur 
man skriver grupparbeten med ett gäng 
tioåringar. Ambitionsnivån här är lägre 
än på LIU. Det är lite jobbigt, men också: 
Föreställ er hur det är att vara den absolut 
smartaste personen i klassen. Även om jag 
sliter av mig lite mer hår än vanligt, så är det 
värsta självförtroendeboosten. 

Ellen Varvne – Aberdeen, Skottland 

Vad är EXTRA bra att tänka på innan man 
åker?

Att ha ordning på alla papper och tänka 
igenom allt som behövs förberedas, typ. Var 
väl själv inte superduktig på den biten men 
det rullar på likväl, får lite administrativa 
påminnelser då och då dock. Kan 
tilläggas att det inte är helt dumt att köra 
airbnb eller bo på hostel 1-2 veckor och leta 
boende väl på plats. Chansen ökar att du 
hittar ett ”bättre” boende gällande standard 
och eventuella rumskamrater. Annars är det 
rätt soft med Frankrike, inga visumfrågor 
osv utan bara att glida ner och se till att ha 
fått sitt försäkringskort skickat till sig innan 
som jag faktiskt hade fixat innan. Sen kan 
det även vara en bra idé om det efterfrågas 
en bild till student-ID:t att inte ta en stressad 
selfie 3 på natten efter visst alkoholintag… 
en bild som inte bara pryder mitt studentlegg 
utan även sitter uppe på diverse platser. 

Victor Melkersson – Nantes, Frankrike 

Vad är det bästa med att plugga där du 
pluggar?

Det bästa med att plugga i Venedig är att det 
är så sjukt vackert, som i en saga. En annan 
fördel är ju självklart också att italienarna 
själva inte heller är så fula. Maten är ju som 
vi alla kan lista ut fantastisk. Sist men inte 
minst är en fördel att Venedig ligger väldigt 
bra till för den som vill ta sig runt och 
utforska andra städer i Italien, det är både 
billigt och enkelt att ta sig med tåg och buss.

Frida Andersson – Venedig, Italien 

Vad är största skillnaden mot Sverige? 

Köpenhamn andas verkligen centraleuropa. 
När du kliver ut från centralstationen ut på 
Vesterbrogade möts du av:
1. Alldeles för många cyklister för att du ska 
må bra. Ca 80% av köpenhamnsborna cyklar 
til jobbet.
2. Alla röker, tom kungafamiljen!
3. Du märker fort att det bland lokalbefolk-
ningen inte är konstigt att dricka sin första 
Tuborg före lunch.

Lucas Ersson – Köpenhamn, Danmark 

Vad är största skillnaden mot Sverige? 

Wien och Österrike är mycket mer avslap-
pnat är Sverige. Här går tunnelbanorna och 
spårvagnarna var fjärde minut dygnet runt 
på helger. Tillgängligheten på alkohol får 
en att till en början känna julaftonsvibbar 
vilket inte riktigt släppt än. Österrikarna 
är i grunden väldigt lika oss svenskar men 
betydligt mer öppna. Tänk dig en maskinare 
som satt i sig en liter fulvin och bestämmer 
sig för att bli vän med så många som möjligt!

Fredrik Bæckström – Wien, Österrike 

Hur lätt fixar man boende?

Boende fixas relativt enkelt, antingen gen-
om Mannheims motsvarighet till student-
bostäder, ”Studierendewerk” (som inte har 
ett poängsystem utan något slags lotteri), 
eller genom WG-gesucht som är en hemsi-
da där folk letar efter andra att bo med. Själv 
hamnade jag i ett kristet samfundsboende 
där man förväntas gå till det lokala kapellet 
på söndagar och hålla sig fri från sexuella ak-
tiviteter fram till giftermål. Needless to say, 
så följer jag bara ett av sagda åtaganden. Det 
där med sex är ändå överskattat.

André Söderstjerna – Mannheim, Tyskland 

Priser på mat och öl?

En middag på en halvfin restaurang går 
kanske på 20 euro med 2 öl och middag (Ca 
180 spänn). I matbutik är priserna ungefär 
desamma som i Sverige, alkoholen är oftast 
minst hälften så billig. 6-pack bärs brukar 
landa på mellan 2.5-4 euro om du köper fulöl, 
finölen är dyrare men fortfarande avsevärt 
billigare än i Sverige. Fredde tipsar: 
Gorbatjowska vodka från Lidl, 1 liter, 5 euro. 
Kraftig smak av fattigdom, med en dos av 
ångest och en härlig arom av misär.

Fredrik Lindfors – Hamburg, Tyskland 

Klarar man sig på sin utbildning hemifrån 
eller rekommenderar du att man läst extra 
kurser?(språk, matte etc)

Det beror väl helt på vilken nivå man ligger 
på. Jag som kände mig osäker på min tyska 
när jag åkte ner tyckte det var jätteskönt att 
läsa 8hp tyska här i Tyskland innan de riktiga 
studierna drog igång. Stuttgart erbjöd näm-
ligen 8hp intensivtyska under en månad in-
nan den egentliga terminen drog igång. Man 
kan dessutom räkna in dessa poängen som 
både valbara kurser och som kurs på tyska. 

Priser på mat och öl?
Öl på krogen 2-3€. Öl på LIDL, för billigt

Robin Sundius – Stuttgart, Tyskland 
Vad är det bästa med att plugga där du 
pluggar?

Svenskar har i allmänhet gott rykte så det 
kan vara värt att nämna för lärare och dylikt.
Var beredd på att gång på gång förklara att 
du INTE är från Schweiz, att du vet vem 
Zlatan är och att du måste övertyga alla om 
att alla svenskar inte är blonda och långa.
Med vänlig hälsning, ”But you are short and 
brown…?

Naida Udovicic – Salamanca, Spanien

Klarar man sig på sin utbildning hemifrån 
eller rekommenderar du att man läst extra 
kurser?(språk, matte etc)

Kursena skiljer sig mycket i nivå, det vill säga 
marknadsförings- och managementkurser-
na är löjligt lätta (tänk tillbaka till gymnasi-
et) medan finanskurserna är rätt svåra. Så 
beroende på vilken inriktning man väljer 
kommer man ha det lättare eller svårare. 
Spanskan har inte varit något problem hit-
tills, de flesta lärarna har överseende med att 
man inte förstår allt och är vana vid att ha 
utbytesstudenter i klassen. 

Jessika Hultman – Valencia, Spanien 

Hur är det "studiesociala livet"?

Det ”studiesociala livet” i Madrid är oerhört 
stort där det finns möjligheter till att göra 
något i stort sett varje dag om man vill. Den 
(förhoppningsvis) kända organisationen 
ERASMUS anordnar även ett flertal resor till 
diverse orter (såväl i Spanien som till Portu-
gal). Det som kommer att skilja sig från er 
och de andra Erasmus-studenterna är att ni 
kommer behöva ha era HP, vilket säkerligen 
95 % av de andra på mitt universitet inte be-
höver. Detta kan göra att det studiesociala 
livet kanske inte är likt de andras men allt 
handlar ju om de prioriteringar man gör. 
Klubbarna i Madrid är GALNA. Allt ifrån 
7-vånings ”Teatro Kapital” till mindre (men 
ack så bra) klubbar gör att man kan uppleva 
det man känner för. Variationen är stor.

Niklas Jehrlander – Madrid, Spanien
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STUDIETIPS
Såhär innan jul, i mörker och regnrusk, kanske studiemotivationen inte är på topp. Därför har vi i utbildningsutskottet 
några tips för att hjälpa till på traven och göra plugget lite lättare. Tipsen har sammanställts utifrån tidigare kursut-
värderingar där studenter fått utvärdera och komma med synpunkter på kursen som lästs. I de allra flesta fall resulterar 
dessa synpunkter även i förbättringar så att nästkommande klass kan få en ännu bättre kurs.

*Ett räkneexempel*

REK 1
Tips inför Handelsrätt

SPREK 1
Tips inför Organisation och Ledning

REK 2
Tips inför Externredovisning B

SPREK 2
Tips inför Statistik

Först och främst, börja i tid med lagboken!

Det är många lagar och paragrafer som kommer att tas upp 
under kursens gång vilket underlättar om man redan tidigt i 
kursen lär sig hantera lagboken. Det kommer att vara några 
obligatoriska seminarier där du bland annat tolkar rättsfall 
eller olika typer av ”case” och presenterar en lösning med stöd 
av lagregler. Förbered er väl inför seminarierna, på så sätt får 
du tidigt en bredare förståelse för ämnet.

Lägg ned tid på att göra övningar, det finns både i en övnings-
bok och på kurshemsidan. Juridik är ett ämne där man behöver 
tillämpa sina kunskaper praktiskt. Läs i kurslitteraturen för att 
sedan träna på att tillämpa dina nya juridiska kunskaper i 
olika frågeställningar.

Gå på föreläsningarna som ges! Eftersom kursen innefattar 
många olika lagtexter, ta med dig lagboken, även om den är 
tung. Snåla inte på flikar och markeringar, det kommer under-
lätta för att hålla reda på alla paragrafer samt innebörden 
av dem.

Se till att du har all kurslitteratur i din hand dagen innan kursen 
startar då du redan från början skall läsa rätt mycket.

Se till att komma igång med ditt individuella skrivande så 
snart som möjligt, skjut inte upp vad som kan göras idag till 
nästa dag. Utnyttja de handledartillfällen som ges under 
kursens gång då det är ett ypperligt tillfälle att ställa frågor 
och få vägledning under skrivandet. De är ju proffs så dra 
nytta av det!

Våga fråga! Ingen fråga är för dum för att ställas, frågar man 
inte kommer man inte heller få svar. Ta hjälp av varandras 
kunskaper, byt och läs uppsatser med varandra. Det är alltid 
bra att har någon att ”bolla sina idéer” med!

Kursupplägget har inte ändrats till i år mer än att litteraturen 
finns i nya upplagor. Kursen handlar om att läsa 
externredovisningens normbildning i originaltext och att komma 
vidare med en mer utvecklad bokföring, jämfört med A-kursen. 
I kursen finns veckovisa kortprov/duggor där man kan samla 
poäng och ev slippa den normala tentan. Lyckas man kamma 
ihop minst 60% rätt av det totala antal poäng man kan få 
på kursens fyra duggor, så slipper man tentera! Att göra de 
frivilliga duggorna som erbjuds i kursen är därför att 
rekommendera samt att man hänger med ordentligt från vecka 
ett och utnyttjar den disponibla tid som finns inlagda i kursen. 
Ligga bra till i fas under kursens gång är ett hett tips!

Till sist hälsar Gunnar: Läs, läs, läs med ledning av drygt 700 
instuderingsfrågor och öva, öva öva... då går det bra!

De datorövningar som ingår i kursen brukar av många anses 
som minst viktiga i kursen men glöm inte bort att gå på dem! 
De är bra för att få en bättre förståelse för hur man tolkar 
statistisk data men de är också till stor hjälp för det projekt 
som ska genomföras. Inte minst kan dessa även vara till hjälp 
för det stundande examensarbetet. 

Arbeta kontinuerligt med uppgifterna som ges varje vecka, 
statistik är en ”learning by doing” kurs! Lägg därför mycket tid 
på att räkna eftersom det är många formler som ska förstås. 

Bli inte rädd om du inte förstår direkt, ju mer du arbetar med 
det desto lättare kommer det att gå!

Text: Sara Ramstedt

Det stora 
Julöls-
testet

Dryckesrecensioner brukar vara tämligen intetsägande, på 
gränsen till obegripliga. Med detta test har jag sett förbi 
ölexperternas påstådda smaker, dofter och karaktärer för att 
istället göra en något mer studentrepresentativ bedömning av 
ölen. Smakpreferenser varierar som bekant mellan olika personer 
och detta är min tolkning. Förhoppningsvis kan detta test leda till 
att just du som läser denna tidning kan inspireras till att få avnjuta 
någon eller några julöl i goda vänners lag. Bjud över någon du 
tycker om, dra igång någon schysst julmusik och ha det trevligt i 
varandras (och julölens) sällskap. 

Håll tillgodo.

Se nästa uppslag >>>



Grebbestad Julöl 
(11371) 22:80kr

Från västkustens pärla Grebbestad 
kommer vårt nästa öl. Här kan man lätt 

tro att det ska smaka rökta räkor, salt och 
fisk men så är inte fallet. Med en schysst 
story på baksidan av flaskan där ledordet är 
“lagom”. Lagom är just av detta öl är, lagom 
beska- lagom sötma, med en lagom god 
smak utmynnar i ett lagom bra betyg. 

Père Noël 
(11501) 26:40kr

Ett av två belgiska tillskott till detta 
test. Överjäst, ofiltrerad och opastöriserad 
ale vilket ger den en go’ smak. Riktigt god 
faktiskt. Bortsett från den fina om än 
halvhjärtade etiketten ställer jag mig 
frågan: var är juligheten? 

Slottskällans Winter Stout 
(11502) 19:70kr

Rasmus Elms favoriten glutenfri 
Stout! Mycket lättdrucken vilket tyvärr 

även gör den lite tunn i smaken, smakar 
inte som ett lika kraftfullt som en klassisk 
stout. Luktar märkligt nog kalamataoliver 
vilket förvisso är gott men inte så juligt. 
Avsaknaden av gluten drar ner betyget men 
trots detta ett fullt godkänt betyg.

Eriksberg Julöl 
(11373) 17:90kr 

Jättebryggeriet Carlsbergs bidrag till 
detta öltest är förklädd i julskrud signerad 
Eriksberg. I grunden en ljus lager med med 
mörk kramellfärg. Lättdrucken mellanmjölks-
variant som inte väcker några känslor eller 
får smaklökarna att dansa likt en dans kring 
granen.

Slope Style IPA
 (11545) 28:40kr

Denna IPA är ett måste för alla 
skidälskare! En lättdrucken winter ipa som 
får dig att drömma dig bort till skidbackarna. 
Det förblir oklart om det är smaken eller mina 
kopplingar till skidåkning som ger denna IPA 
dess höga betyg. 

Sigtuna Winter IPA 
(11319) 20:90kr

Stort plus för att den är ekologisk, det 
gillar jag. Sägs innehålla “hints of toffe and 

chocolate” samt “dashes of apricot, herbs and 
grapefruit” som ska passa både till sill och kalkon 

- se där. Det behövs i min bok en livlig fantasi för 
att kunna känna alla dessa smaker på samma gång. 
IPA’n doftar svett (inte jag då jag precis duschat) men 
smakar som tur är desto bättre. Inget som kommer  
ställas fram på familjen Petterssons julbord men i 
sin helhet en helt ok IPA.

Mikkeller Santa’s Little Helper 
(11354) 29:90kr

Smakrik och rejäl mörk Ale. Spritig i 
smaken vilket enklast förklaras av den höga 
alkoholhalten. Överlag en god ale med rostad 
smak, lite åt kaffehållet. Det som gör att detta 
inte blir en fullpoängare är den lite väl starka 
spritsmak, om det är den smaken du är ute 
efter föreslår jag glögg. 

Jämtlands Julöl 
(11382) 28:70kr

Så här ska en slipsten dras! Kalasöl, 
full pott. En personlig favorit som levererar 

år efter år. Bra balans och fin karaktär som de 
som kan något om öl skulle sagt. Ölmakarna 
utanför Östersund, hemvist för fotbolls-
allsvenskans senaste tillskott och chef-
redaktörens vänner Björn Sterner samt Max “Max 
från Östersund” Mattiasson, vet vad de sysslar 
med en riktig fullträff!

Wisby Julbrygd 
(11311) 19:50kr

Ett mörkt öl med “en fruktig 
avslutning som får tomten att tindra 

med ögonen”. Det är klassisk jultinder och 
ingen annan typ av dejting-tinder vi pratar 
om. Mörk var ordet. Smakar inget speciellt 
bortsett från den beska eftersmaken. Nä, 
inget vidare. Lägg pengarna på någon av 
Gotlands bryggeri’s godare men mindre 
tomtekompatibla öl istället.

S:T Eriks: Julale
(11369) 20:90kr

Även detta ett ekologiskt alternativ. 
“Ännu doftar kärlek” sjöng Marie Fredriksson 
om. Jag själv börjar sjunga om dofter av 
humle. Vilket är precis det detta Ale doftar av. 
Ett riktigt gott Ale som, enligt Systembolaget, 
smakar nektarin, apelsinskal och knäck.

Nääs Vinter IPA 
(30719) 26:90kr

Det östgötska bidraget till detta test. 
Några mil söder om vårt kära Linköping, 
närmare bestämt i natursköna Ydre, finner du 
Nääs gårdsbryggeri. Doftar jäst och smak av, 
ja, inte så mycket vilket såklart är ett minus 
vilket i sin tur resulterar i ett lågt betyg.

Sofiero Julöl 
(11372) 14:90kr

Den enda plåtburken i detta test och även 
det billigaste alternativet. Inte så dålig som 

jag först trott men ingen höjdare. Börsnoterade 
Kopparbergs förser julen med vad som i grunden 

är en helt vanlig Sofiero fast med mörk färg och röd 
förpackning. “Tämligen pisstråkig bärs” som min vän  
Andreas Osvold uttryckte det. Mina tankarna förs 
direkt till Henrik Dorsins låt “Jul på pizzerian”. 
Som för övrigt är ett skojfriskt album som 
rekommenderas inför jul. 

En synnerligen God Jul tillönskar jag er! 
Självutnämnd öltyckare och livsnjutare

Max E. Pettersson



O R D F Ö R A N D E R I E T

Samtidigt som champagnekorkarna flyger vid tolvslaget den 31 december så kommer jag få ett litet stygn 
i hjärtat. Då kliver jag och sju andra av våra styrelseuppdrag och ELINs styrelse kommer fyllas med nya 
medlemmar. Även om det kommer kännas lite ledsamt så känner jag mig klar. Året har verkligen innehaft 
allt; utmaningar, medgångar, nya bekantskaper, engagerade medlemmar, skratt och några få tårar. Jag är 
också otroligt lugn inför att lämna över ordförandeskapet till Carl, eller som jag och många andra vill säga, 
Calle. Jag har förmånen att få känna Calle sedan tidigare och vet att jag lämnar över ELIN i trygga händer. 
Jag önskar honom och övriga styrelsen all lycka inför 2016.

Att ha innehaft det förtroende som det innebär att vara ordförande för ELIN har varit en berg- och dalbana. 
I början var jag orolig och ibland till och med lite rädd för vad jag ställt mig inför, ska lilla jag klara detta? 
Sen när man väl hoppade på berg- och dalbanan kom ruset, pirret i magen och lyckan. Det har varit värt all 
nervositet och rädsla, alla gånger! Jag är så otroligt tacksam för att jag har fått inneha detta ärofyllda 
uppdrag. Jag är även innerligt glad över alla erfarenheter, alla kontakter och skratt som jag bär med mig 
från detta år. Det har varit fantastiskt roligt att få leda ELIN under 2015. Jag vill även tacka alla fantastiska 
medlemmar för ert engagemang. Utan er skulle ELIN inte vara något mer än en smått förvirrad styrelse som 
inte skulle lyckas genomföra så mycket alls. Tack! 

Som avslut på detta år vill jag dela med mig av mitt absoluta favoritcitat till er. Det blev lite av mitt mantra när 
jag bestämde mig för att söka posten som ordförande för lite över ett år sedan och sen dess har jag använt 
det inför många utmaningar som vi ställts inför.  

“Det har jag aldrig provat förut, men det klarar jag säkert” 
Pippi Långstrump 

Allt gott & tack för mig 

Sofie Åsell
Ordförande ELIN

Decembermörket har 
fallit och bistra motvindar 

ska envist snärta

Du går ner i Baljan, köper 
Jochen och klägg

Bläddrar i Drömmen, fingrarna 
lortiga av trycksvärta

Beställde mangoraja men 
Jochen smakar ägg

Den knastertorra 
mackan speglar livet bra 

just nu, det mesta är misär

Du vill bara ha lite lycka och 
god Jochen - men det kanske är 

för mycket man begär?

Så när tiden nu går långsamt 
och halsen svider utav smärta

Ska jag nu försöka värma 
ditt hjärta

För tänk så här – det 
hade kunnat vara värre

Det stundade lovet och de 

vaga minnena från Lusseballen 
gör katastrofen lite smärre

Studierna går sådär men 
Henrik Nehler är trots allt en 

ganska trevlig herre

På jullovet ska du se att 
problemen blir färre

Ett första steg skulle 
kunna vara att förbättra 

privatlivet

Om du bara vågade ta det klivet

Trots blygsamheten kanske ett 
ljus i mörkret ändå finns

 På kravallen fanns en 
eventuell drömprins

Killen på Lusseballen 
som du hade det trevlig 

med, om honom du trodde 
du hade drömt

Så visade sig inte vara fallet och 
han har inte heller glömt

För dagen före dopparedagen hör 
han av sig ändå

En sådan här chans får man 
bara en gång i livet – det 
kan man snabbt fastslå

En timme senare 
svarar du din nya flamma

Kroppen pirrar, undrar om 
Hunken känner samma

Han är snyggare än alla pojkar 
tillsammans på Tinder, den 

gamla favoritappen

Han seglar upp på förstaplats 
på önskelistan som den 

perfekta julklappen

Ibland är livet surt som ett 
dussin citroner

Killens svar var i alla fall 
inga ljuva toner

Han ville meddela att 
han har gonorré

Det blev ingen succé

Ska det verkligen 
vara så svårt att hitta en 

person man bara kan få gilla

Det är inte första gången något 
sådant här slutar illa

Ditt svar på hans gonorré-sms 
formulerades inte särskilt vuxet

Men nu kommer jag till det fina 
i hela detta kärlekskruxet:

I A-huset finns 
en särskild gemenskap 

i god mingelanda 

Sanningshalten är oklar, i 
skvaller får man sanningar och 

lögner fritt blanda

Så det är väl klart att det är här 
man pluggar helst

Efter några veckor hemma 
med familjer förstår du 

att du blivit frälst

För även om den halvdåliga kärlekssagan slutade med ridå
Kommer kärleken till Linkan för evigt bestå

En vårtermin på civilekonomprogrammet på LiU är den finaste julklapp man kan få
Med det önskar jag er en fantastiskt GOD JUL!!!! och säger hejdå
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...och nu dags för ett Julkort 
från Elias i Stuttgart Text: Elias Köhler
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Läsåret börjar närma sig mot sitt slut och snart är 
en majoritet av ELIN:s styrelsemedlemmar utbytta 
mot nya förmågor som ska axla ansvaret för en 
förening med 1000 medlemmar. Innan vi låter Carl 
Christerson kliva fram i rampljuset vill vi stämma 
av med nuvarande ordförande, Sofie Åsell, för att 
utvärdera året som gått.

Först och främst, var rollen som ordförande precis som du 
förväntade dig?

Nej, den var inte som jag förväntade mig. Det gick för mig inte 
att greppa rollen som ordförande för en förening med 1000 
medlemmar innan man väl har intagit rollen. En nytillträdd VD 
för ett företag har till exempel troligen liknande erfarenheter 
sedan innan, det hade inte jag. Jag var ju ordförande för 
överfaddrarna 2014 men det är inte alls samma sak som att vara 
ordförande i ELIN. När jag blev ordförande blev jag chockad över 
hur seriös föreningen faktiskt är. I ELIN gör vi faktiskt business! 
Under mitt år som ordförande så har jag träffat väldigt många 
personer inom näringslivet, kårer och universitetet. Jag har ju 
varit tvungen att uppdatera min garderob med lite mer seriösa 
kläder om man säger så.

Beskriv ELIN:s verksamhetsår med ett ord:

Utveckling. Vi har vi gjort många förändringar rörande ELIN:s 
verksamhet som nästa styrelse kan bygga vidare på. Föreningen 
ELIN ser inte likadan ut nu som den gjorde när jag klev på.

Vilket var årets bästa ELIN-evenemang?

Får jag välja två evenemang? I sådana fall väljer jag 
diplomeringen och aktiva-sittningen!

Jag var med på diplomeringen i min roll som ordförande. Det 
var en riktig dunderhelg där de nyexaminerade fick möjlighet 
att avsluta ett kapitel i sitt liv tillsammans med alla sina vänner. 
En otroligt härlig helg som får mig att längta till min egen 
diplomering!

Aktiva-sittningen valde jag eftersom det var en stor satsning 
från vår sida. Tidigare år har sittningen ägt rum på NH med ett 
utklädningstema. I år var det ett lite mer sofistikerat evenemang 
där ELIN fick möjlighet att ge ett ståndsmässigt tack till de som 
bidragit till föreningens utveckling under året.

Vilken är den viktigaste lärdomen du kommer ta med dig efter 
ditt år som ordförande?

Att man aldrig kan kommunicera helt felfritt. Det jag tycker är 
underförstått är inte alls lika självklart för en annan person. 
Om jag exempelvis frågar dig om vi ska ses till lunch menar jag 
underförstått att vi ska ses kvart över tolv. För dig kanske det 
inte alls är lika självklart. Dessutom tolkas alla ens signaler olika. 
Tydlighet är alltså väldigt viktigt!

Vilken är den viktigaste frågan du och din styrelse bedrivit 
under din mandatperiod som ELIN:s ordförande?

Vår målsättning har varit att möta våra medlemmar. Alla 
medlemmar i ELIN ska förstå vad föreningen gör och vad 
vi står för. Det mest konkreta arbetet vi bedrivit handlar om 
stadgans utformning. Under året har styrelsen skickat in fler än 
20 propositioner till stadgeändringar. De flesta handlar om att 
göra föreningen mer öppen och rättvis. I början av året gjorde vi 
en omfördelning av utskotten i syfte att göra arbetsfördelningen 
mer jämn mellan utskotten och dess medlemmar. Vi har även 
omarbetat faddervalen samt öppnat upp så att fler medlemmar 
kan söka till ELIN:s styrelse. Vidare har vi arbetat med 
kommunikationen mellan alla aktiva för att motarbeta 
grupperingar. Ett engagemang i ELIN ska vara kul! Vi har ju alla 
samma mål: att skapa mervärde för våra medlemmar.

Tidigare i höstas tog ELIN avstånd från ”ekonomernas 
draglag”, är sådana avståndstaganden viktiga för synen på 
föreningen?

Vi gjorde ett sådant uttalande på grund av okunskapen bland 
föreningens medlemmar. Det som kallas ”ekonomernas draglag” 
har under många år skapat starka känslor. Många medlemmar, 
främst nya, tror att ekonomernas draglag är något som 
arrangeras i ELIN:s regi, det ville vi belysa att det inte är. Om 
ansvaret för ”draglaget” hade hamnat på ELIN:s bord hade hela 
processen behövt skötas annorlunda. ELIN står till exempel inte 
bakom att man blir hemligt utvald, vi förespråkar processer där 
alla ges möjligheten att söka.

Vilka utmaningar står nästa års ordförande inför? Vad tror du 
att vi kan förvänta oss av nästa generations ELIN-styrelse?

Carl Christerson och nästa års styrelse hoppas jag kommer 
vilja fortsätta att arbeta med öppenheten och transparensen 
inom föreningen. Föreningsminnet är kort, cirka tre-fyra år, 
sedan sker ett generationsskifte och helt nya personer är 
medlemmar i ELIN. Därför är man aldrig riktigt klar med 
det arbetet. En utmaning för nästa års styrelse kan vara att se 
utanför mönstret och skapa nya evenemang. Föreningen är 
väldigt traditionsbunden, samma evenemang återkommer 
vid samma tidpunkt varje år. Under mitt år hade vi inte så 
mycket tid till detta eftersom vi tvingades lägga ner mycket tid 
på att uppdatera gamla stadgar. Förhoppningsvis kan 2016 års 
styrelse lägga ned tid och energi på något spexigare är stadgar! 
ELIN är en ekonomisk stabil förening som har potential att 
växa. Min (kanske lite orealistiska) dröm är att köpa det röda 
timmerhuset mitt emot B-huset och upprätta ett eget ”ELIN-
hus”. Möjligheterna är alltså många. Jag tror att vi kan förvänta 
oss massor av nästa generations ELIN-styrelse. Det är en bra 
mix av människor från olika årskurser med olika bakgrund. 
Dessutom har de ju bra företrädare att få hjälp av, haha!

Hur ser planerna ut för dig, vad händer härnäst?

I februari sticker jag till södra Tyskland på min utlandstermin. 
Där ska jag njuta av massor av öl, skidåkning och lediga 
eftermiddagar. Jag ska också bli spontan igen!

EN SISTA INTERVJU

SOFIE ÅSELL
Intervju: Linnea Bellis

Play for 
Charity

2015
Creciendo

Peru
Se nästa uppslag >>>



1.
Kan du kortfattat förklara 

vad Creciendo är, hur ni skapades 
och vad ni arbetar för? Creciendo är en 

liten organisation med stora mål. Organisationen 
bildades under spontana former med avsikten att 

optimera utbildningen på den peruanska landsbygden. 
Rätten till utbildning i dessa områden ligger ständigt 

i farozonen, eftersom staten och privata företag inte 
investerar tillräckligt i dessa avlägsna och svårtillgängliga 
områden. Vårt arbete fokuserar på åtta samhällen 
runtomkring området Rio Negro i Satipo (peruanska 
djungeln). Creciendo är byggt på ett personligt arbete som 
inleddes långt innan organisationen utvecklades till det 
den är idag. Syftet var redan från början att förbättra 
livskvaliteten för barn och ungdomar, förstärka deras 
utbildning i dessa traditionella samhällen för att 

på så sätt skapa bättre och mer välutbildade 
medborgare, utrustade med verktyg som ger 

dem ett värdigt liv och högre livskvalitet.

2.
Vad har du för bakgrund? 

Varför startades Creciendo? Jag pluggade 
företagsekonomi utomlands, och när jag 

återkom till Peru började jag läsa juridik. Jag 
har arbetat med att öppna upp den peruanska 

fruktmarknaden för europeiska länder och i Tyskland 
arbetade jag som moderator för både TV- och radio-

program. När jag kom tillbaka till Peru sysslade jag en del 
med event samt organisation. År 2002 fick jag höra talas 
om den prekära situationen för de fattiga, och ibland även 
övergivna, barnen i den peruanska djungeln och jag bestämde 
mig för att hjälpa till och bidra till deras sociala utveckling. På 
den inslagna vägen grundades Creciendo som organisation 
år 2008. Mitt engagemang är totalt, det vill säga att jag 
arbetar heltid med syftet att nå en kraftfull och transparent 
organisation, som genom sina resultat visar det hårda 

arbete och hängivenhet som ligger bakom. Jag är 
väldigt stolt att säga att vi har lyckats med just det. 

Ett annat mål för oss är att bekämpa undernäring, 
som är något som plågar många peruanska 

barn, speciellt på landsbygden, och där 
har vi fortfarande mycket att göra.

3.
Vilka är era största bidragsgivare?

 Vad används majoriteten av era donationer 
till? Creciendo drivs ideellt genom mestadels 

privata bidragsgivare, eftersom det peruanska 
näringslivet är förteget om att ge stöd till områden 

utanför deras intressen. Behoven på landsbygden är 
enorma, och det finns många organisationer som begär 

pengar också. Kampen för att erhålla stöd är konstant och 
ostoppbart. Fram till och med år 2014 hade vi en bank och två 
kommersiella företag som sponsorer, utöver det vi själva samlar 
in genom kulturella evenemang. I början av 2015, utan förvarning, 
meddelade alla tre sponsorer oss om att de inte längre kunde 
stötta vårt arbete, och sen dess har vår ekonomi varit i obalans. 
Trots att den peruanska regeringen är skyldig till att betala 
avgifterna för lärare, uppfylls inte detta fullt ut och därmed har 
Creciendo tagit på sig ansvaret för att täcka dessa kostnader, 

trots att vi har begränsade resurser. Vi gör detta 
eftersom vi vet att en ordentlig och fullständig 

grundutbildning öppnar dörren för framtida studier 
och eventuella stipendium. Majoriteten 

av våra bidrag är avsedda för att täcka 
dessa behov.

4.
Hur får ni in pengar vanligtvis? 

Genom donationer eller event? 
Främst genom donationer men även 

genom de evenemang vi organiserar, vilka 
tyvärr lyst med sin frånvaro under 2015 på grund 

av att vi varken haft tid eller energi. Framförallt har vi 
fokuserat på att utveckla projekt att presentera 
för det internationella samfundet, för att eventuellt 

få bidrag därifrån. Detta är livsnödvändigt för att 
skolorna ska kunna tillhandahålla en högkvalitativ 
utbildning för barn och ungdomar i våra områden. Vi 
har även en grupp samarbetspartners som bidrar 
månadsvis, men dessa inbetalningar är tyvärr 

sällan punktliga och sker inte med automatik.

I maj månad gick fotbollsturneringen Play for Charity av stapeln på Linköpings universitet. 
Play for Charity är ELIN:s årliga välgörenhetsprojekt, där all vinst går till ett på förhand 
bestämt välgörande ändamål. ELIN:s internationella utskott ansvarar för arrangemanget 
som i år resulterade i ett överskott på knappt 15 000 kronor, en fantastisk bedrift! Hela tolv 
lag deltog i turneringen, och det bjöds på alla möjliga sorters underhållning. Segrande 
ur kampen, efter en mycket dramatisk final, blev laget ”Usla Förlorare”, även kända som 
årets underfaddrar. Turneringens stora vinnare var dock några helt andra ungdomar, på 
en helt annan plats i världen, nämligen organisationen Creciendo i Peru. Nedan följer en 
intervju med dess grundare Gina Pezet.

Projektledarna för Play for Charity 2015 vill tacka samtliga medlemmar i ELIN:s 
internationella utskott, alla deltagande lag, alla supportrar och åskådare för 
en väldigt lyckad dag i välgörenhetens tecken. Ett extra tack vill vi skicka 
till våra sponsorer SEB och Studentbostäder samt övriga bidragsgivare för 
deras ovärderliga generositet.

Projektledarna för Play for Charity 2015

Joel Daver och Cissi Ekman

5.
Hur påverkade vårt 

bidrag er verksamhet, och vad 
mer specifikt gick pengarna till? 

Ert bidrag togs emot under en 
väldigt svår tid, eftersom våra tidigare 

nämnda sponsorer just hade lämnat 
oss. De pengar vi tog emot från våra 
bidragsgivare vid Linköpings universitet gick 
mestadels till att komplettera och slutföra 
de skolpaket som är nödvändiga och 
oumbärliga för att barnen ska kunna 

fortsätta studera.

6.
Vad är er största prioritet nu? 

Vad ska man göra om man vill fortsätta 
stödja Creciendo? Vår högsta prioritet 

är att förena våra ansträngningar för att stärka 
utbildningen på gymnasienivå i Alto Sondoveni, en by 

i området där Creciendo verkar. Vi har erhållit officiella 
dokument och löften från det lokala styret i Satipo att stå för 

kostnaderna för fyra lärare, arvoden som inte betalats sedan 
augusti. År 2016 ska det växa till fem lärare, vars månadslön 

är cirka 3 400 kronor, och Creciendo ska ansvara för att 
betalningarna sker regelrätt och enligt avtal. Om vi lyckas med detta 
kommer den första årskullen ta studenten nästa år, vilket är ett enormt 
framsteg för oss. Det skulle bli den andra skolan totalt, på en så pass 
avlägsen plats i Peru, där en generation elever tar studenten. Därmed 
kommer även barn och ungdomar i närområdet kunna slutföra sina 
grundläggande utbildningar. Att stötta Creciendo med fortsatta 
ekonomiska bidrag skulle underlätta otroligt mycket för oss. Vi 
behöver fortsatt kontinuerligt stöd som tillåter oss att ta ansvar 

på medellång sikt i lugn och ro, och inte endast kämpa 
med att betala på kort sikt under desperata former. Alla 

bidrag tas vänligt emot till förmån för de barn och 
ungdomar som vi arbetar med.

7.
Vad är ert nästa steg för 

att vidareutveckla Creciendo? 
Vi har ett projekt som heter ”Lärande-

samhällen” som vi förbereder för fullt. 
Det är ett projekt med rötter i Europa som 

befinner sig i utvecklingsfasen i Peru. 
Creciendo har gått in med stor möda för att 
kunna verkställa detta projekt i det centrala 
djungelområdet, och det kräver mycket arbete 
och samordning. Våra lärare är djupt 
engagerade i detta och kommer att bli 
framtida ledare i regionen. För tillfället 

prioriterar vi att bygga ett litet bibliotek 
som är en viktig del av projektet, och 

söker finansiering för detta.

8.
Har ni några hälsningar till era 

bidragsgivare här i Linköping, Sverige?
Ja, givetvis! Å Creciendos, alla barn, föräldrar 

och lärares vägnar skickar vi en varm hälsning. 
Tack vare ert initiativ har vi fått ekonomiskt stöd och 

lyckats uppfylla Creciendos mål. Vi är medvetna om att 
vårt land fortfarande behöver all hjälp det kan få för att 

vidareutvecklas, men initiativ som ert bidrar till att ta ännu 
ett steg på den långa vägen som vi måste vandra. Detta ökar 
även er medvetenhet om andra kulturer som lever under en 
helt annan verklighet än eran. Allt universitetsarbete för att 
stödja kampen om varje enskild människas värdighet är 
beundransvärt, och ni i Linköping har gjort en stor insats 
som gör skillnad för barn och ungdomar i de inhemska 
områdena kring Rio Negro i Satipo. Ni har gett barnen 
glädjen att veta att det finns, för dem, okända 

människor som hjälper till för att förbättra deras 
framtid. Tusen tack!
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En lärarröst

Aku Valtakoski

Mumintrollen, Angry Birds och Eero Markkanen. Alla är de fenomen som tagit klivet (förutom de arga 
fåglarna som mest troligt skjutits med slangbella) över Bottenviken för att ta våra svenska hjärtan med 
storm. Kärlekssagan om Linköping och marknadsföringsläraren Aku Valtakoski har bara börjat och har 
alla förutsättningar att sluta lyckligt. Som så många gånger förr är även denna en berättelse om hur 
det sällan blir som man tänkt sig. Aku har valt att dela med sig av den berättelsen och att han älskar 
Spotify. Kiitos Aku!

Hi, my name is Aku, and I’m a Spotify junkie.

Besides that, I have also been a university lecturer in 
business administration at Linköping University since May 
this year.

How did this happen? When starting my own studies in 
theoretical physics at University of Helsinki back in the 
beautiful fall of 1996, this would have been one of the 
last places I would have imagined where I would end up. 
Dreams of Nobel prices and uncovering the secrets of the 
universe filled up my mind back then.

Yes, I was indeed on track to become a bonafide rocket 
scientist. Or at least an expert on quantum mechanics and 
particle physics and stuff. However, fates had something 
different in store for me. Always a curious, intellectually 
oriented person with a penchant for conceptual and 
philosophical thinking, the mathematically challenging 
but epistemologically seemingly simple world of physics 
ultimately became dreary for me. Fortunately, I had 
connections with the right people through my activities 
at various student associations and partying, and soon 
landed my first real job at my friend’s startup firm.

Soon enough, I “graduated” to project management and 
eventually to R&D and product management at the firm. 
This quick evolution taught me many valuable lessons 
about organizations, as well as marketing and sales: being 
a manager is not only about managing in good times but 
also showing leadership during difficulties; sometimes 
it’s necessary to make decisions that are right for the 
company but make yourself feel bad; the sales ain’t 
done until the customer has signed the contract; how 
easy it is to make poor choices in recruiting employees; 
internationalization is VERY difficult and expensive, at least 
if you have to have local presence.

Luckily, I had sufficiently broad background skills and 
knowledge through my studies to do a decent job. But 
nearly every day at work was a learning day. I feel that 
this experience in the private sector is very important, and 
is something that carries through and adds value to my 
teaching about business administration on a university 
level. It’s good to have been a practitioner in the “real 
world”.

However, these experiences also raised an interest to 
learn more about management and leadership. So, as the 
opportunities for intellectual development in the practice 
began to slow down, and a reasonable chance for doing a 
PhD in business administration at the newly founded Aalto 
University showed up, I seized the opportunity.

I, too, went through the typical phases of doctoral student 
evolution: 

1) Feeling invincible and intoxicated by the access to 
wonderful new knowledge and wisdom of mankind (“I am 
the king of the world!”)

2) Overwhelmed and disheartened due to the sheer 
volume of seemingly relevant existing research on your 
topic (“Everything’s already been done =( ”)

3) Growing confidence in own research skills and getting 
distracted by new research opportunities (“Wow! I could 
also study that!”)

4) Wisdom to actually focus on your topic

5) Boredom with original topic and desire to move on (“Why 
won’t it [i.e., the dissertation] just die?!?”)

During this process, my own intellectual development 
continued. I learned to think critically like a researcher. 
I began to actually understand how science works and 
how much fields of research can differ from each other. 
Looking back, it’s astonishing how much you still learn 
during doctoral studies, and even after them. I also came 
to the conclusion that my competences and interests were 
better suited to academic activities rather than doing 
business in the private sector. Hence, I continued 
my adventures in the Research Land in the form a 
post-doctoral period at Aalto University.

And I’m still on that path.

Why Linköping, you may now ask. Well, it became time to 
figure out what to do next, as my post-doc period at Aalto 
University was drawing to a close. I was fortunate enough 
to have collaborated with Lars Witell with research, and he 
suggested I should apply for the open position at Linköping 
University. And, luckily enough, I was offered the job.

Besides ready connections with researchers here, what 
also drew me to Linköping was the opportunity to teach 
extensively. There’s still much I need to learn about 
teaching, and being here is good chance for me to become 
a better teacher. And have fun while doing it.

So far, I’ve very much enjoyed the ride. The campus in 
Linköping is bustling with positive vibes. There’s very much 
the same kind of optimistic, enthusiastic, forward-driving 
energy about the students as I felt myself back in 1996. 
Not to mention the similar much-better-than-usual fall 
weather.

And I’ve enjoyed teaching here! Of course, it hasn’t always 
been perfect. There’s still much to improve. You students 
have also been really nice towards me, given my language 
shortcomings. I’m also very glad about the positive 
feedback I’ve received about my approach to teaching.

Hopefully, in 2016 I’ll continue helping you to understand 
how marketing works. And becoming a better teacher. And 
improve my Swedish. I’m looking forward to meeting you in 
the classroom and, of course, also outside it!

Time to create another playlist.

Aku Valtakoski
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I sin trallvänliga popballad från 2006 sjöng Nelly Furtado 
med klar stämma att ”All Good Things Come to an End”, 
i låten som heter precis så. Visst ligger det kanske något i 
det: år 2015 lider mot sitt slut. Den tidning du nu håller 
i handen är den sista i den sittande redaktionens regi. 
Furtados låt får tonsätta resans slut - men någonstans 
där kan man även höra ledmotivet till nya resor. Även om 
redaktionen nu tackar för sig kommer den nya 
chefredaktören, Hanna Lindström, att fortsätta motbevisa 
den kanadensiska sångerskans budord och föra Drömmen 
vidare mot nya destinationer.

Klockan är strax efter elva en torsdagskväll, vi ska snart stänga 
av musiken och cykla iväg till kravallen på Kårallen. Jag kastar 
en blick mot fönstret och reser mig snabbt upp. Äntligen! I 
ljuset av gatlamporna ser jag de vita flingorna singla ned mot 
marken. Jag ställer mig på balkongen med ett stort leende över 
läpparna och låter snöflingorna mjukt landa på mina kinder 
medan jag glatt ropar in till de andra på förfesten ”Ser ni inte? 
Det snöar!” Som vanligt är jag ganska ensam om att känna en 
sådan glädje över kylan. 

Min tid med Drömmen börjar med att skriva om det svåraste 
ämnet jag känner till, mig själv. Vem är denna märkligt 
vinterälskande person? 

Jag är uppväxt i Hässelby, en förort ungefär 40 minuters 
tunnelbanefärd ifrån centrala Stockholm. Under min 
barndom tränade jag hysteriskt mycket gymnastik, samtidigt 
som jag även sysslade med en del andra sporter. Min familj har 
haft fyra katter, alla har blivit överkörda utom en. Den sista 
katten rymde hemifrån för 1,5 år sedan, mina föräldrar hälsar 
ibland på honom i en närliggande park, han vill fortfarande inte 
flytta hem. Inte ens på vintern. Antagligen uppskattar han 
kyla och snö precis som jag gör.

Efter att jag tog studenten började allt snurra fort. Jag 
jobbade ihop pengar, reste i sydostasien (som så många andra) 
i ett par månader, var hemma i två dagar för att packa om 
väskorna och åkte sedan ivrigt iväg för att säsonga som 
snowboardinstruktör. Därefter blev det ännu lite sparande av 
pengar innan jag for iväg för att uppleva Indien och Nepal i 
tre månader, följt av ännu en vinter som snowboardinstruktör. 

Det var sedan dags för mig att börja plugga, jag hamnade i 
Linköping. Jag läste ett civilingenjörsprogram som heter 
Energi, Miljö och Managment. Dagarna fylldes av matte och 
programmering vilket visade sig vara allt annat än vad jag 
trivdes med. Jag flyttade snabbt tillbaka till Stockholm. Så nu, 
dryga tre år efter studenten har jag tillslut landat, i spanska 
SPREK. Jag bor i ett kollektiv där vi sällan städar men ofta 
äter nudlar och dricker öl. På fritiden yogar jag eller går 
promenader i vallaskogen. Såhär efter några månader tycker 
jag fortfarande att det enda som Linköping saknar är ett stort, 
snötäckt berg. 

Jag har ingen favoritmaträtt men min favoritfrukt är äpple och 
mitt favoritsnacks är chips. Jag älskar chips. När jag lär kän-
na nya människor tycker jag att det är intressant att veta vad 
de gillar för chips, om de ens gillar chips överhuvudtaget. Jag 
har snöat in mig på de här friterade potatisskivorna och har 
fått för mig att de kan säga mycket om ens personlighet. Så 
för alla er som undrar, jag tycker allra bäst om lantchips med 
gräddfilssmak i kombination med en holidaydip. 

Första gången jag såg Drömmen var under nollningen. 
Vi hade precis betalat för våra ovvar och jag bläddrade 
imponerat igenom det senaste numret. Det är med en 
skräckblandad förtjusning som jag tar över efter Joachim och 
därmed får chansen att arbeta med den här tidningen. 
Självklart hoppas och tror jag att jag tillsammans med den 
redaktion som tillsätts kommer att kunna ge ut en tidning av 
lika hög kvalitét som Joachim gjort. 

Jag funderar mycket på vad vi ska 
skriva om, vad ni vill läsa. Så för att 
fortsätta på min chipsteori ber jag er 
att maila mig er faviroitchipssmak. 
Döp mailet till ”Mina chips” och 
skicka det till Drommen@elin.se 
(det är självklart mer än välkommet 
med andra, mer tydliga tips och förslag 
också) så lovar jag att göra mitt bästa.

Hanna Lindström

VINTER, CHIPS

ÖVERKÖRDA KATTER
&

Det är nog ingen som missat att Musikhjälpen detta år äger rum i 
Linköping med temat ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”. Den 
13-19 december flyttar Kodjo Akolor, Gina Dirawi och Linnea 
Henriksson in i en glasbur på Stora Torget och redan nu har 
många insamlingar startat och många event skapats. Även ELIN 
har startat ett projekt med syfte att få folk att öppna ögonen och 
skänka pengar. Detta event innefattar många olika delar som ligger 
utspridda ända fram till den sista dagen av Musikhjälpen. 
Drömmen passade självklart på att träffa de ansvariga för projektet, 
nämligen Emmie Tisell, Julia Carlsson och Sara Johansson, i Expen 
under en hektisk lunchrast. Detta för att försäljningen av ELINs egna 
Musikhjälpen-märke precis hade börjat. Musikhjälpen-märket är 
bara ett av många sätt där ekonomstudenterna här i Linköping har 
en chans att skänka några slantar till ELINs alldeles egna insamling.

Anledningen till att de startade projektet just i år, var på grund av 
den personliga kemi studenterna i Linköping får, då Musikhjälpen 
kommer vara så pass nära till hands. Dessutom tycker alla tre att det 
är viktigt att ekonomstudenterna har det sociala perspektivet samt att 
de får en känsla för hållbarhet och ansvarstagande. Men hur började 
allt? Hur togs idén fram? Lollo Rönnberg var den startande faktorn 
som kom med förslaget till ELIN, där hon även specifikt ansåg att ett 
Luciatåg var ett perfekt och roligt engagemang att samla ihop pengar 
på. Alla som ville fick anmäla sig till att vara med i Luciakören och 
varje onsdag tränar de nu för att den 14 december gå ut och lussa 
till företagen som ELIN samarbetar med. Förutom att detta inte bara 
ger oss på civilekonomlinjen en chans att ge tillbaka till företagen för 
allt de gör för oss, så är detta även ett unikt sätt att träffa nya vänner. 
Eftersom det till alla som ville, från alla olika årskurser och klasser, 
gavs chansen att lära känna varandra och ha kul utan att vara ett fest-
event.

Ett av deras andra event var den lyckade Musikhjälpen-puben 
som hölls i Gasquen den 26 november av E-pub. Där fanns det 
chans för ekonomstudenterna, att delta i ett Musikquiz, varpå 
anmälningsavgiften på 100 kr oavkortat gick till insamlingen. Där 
erbjöds även en Musikhjälpen-öl varav 10 kr av priset gick till 
insamlingen.

Som man märker är hela styrelsen samt deras utskott engagerade. 
Även Players höll samma dag som Musikhjälpen-Puben en 
lunchtävling i samma anda. Där fick deltagarna en lott för varje 
donerad tiokrona med chans att vinna förköpsbiljett till den populära 
Luciakraballen. Även på själva Luciakraballen samlades pengar 
in. Musikhjälpen-drinken i baren genererade 10 kr per såld drink 
direkt till insamlingen. Players själva ville inte vara sämre och skänkte 
därför tio gånger så mycket som Musikhjälpen drinken genererade. 
Bra Players!

Vad har vi mer att se fram emot?

Självklart får ni inte missa den stora Dodgeballtuneringen, som går 
av stapeln den tolfte december. Här anmäler man sig som lag, varav 
anmälningsavgiften går oavkortat till insamlingen för Musikhjälpen. 
Naturligtvis kommer även ett vinnande lag att koras, men självklart är 
man mest med för att det kommer bli så himla KUL!

Det viktiga med projektet är såklart att hela samhället får upp ögonen 
för Musikhjälpen och att man tillsammans samlar in pengar. Men 
Emmie, Sara och Julia är övertygade om att ELINs medlemmar 
kommer att samla in mest!

För att uppmuntra er ekonomstudenter lite ytterligare att skänka 
pengar till ELINs insamling för Musikhjälpen så kommer det ske 
roligare events, fler utmaningar och mer annat kul ju större den 
insamlade potten är!

ELIN uppmuntrar även alla att komma på egna idéer till projektet. 
Det är det bara att maila in era förslag. Glöm inte att varje krona gör 
skillnad!

Avslutningsvis lovar ELIN att om de samlar ihop mer än 100 000 kr, 
kommer styrelsen skriva ett eget Musikhjälpen-gyckel som kommer 
framföras i glasburen. Det kommer bli legendariskt!

Glöm inte att tagga era bilder m.m. på sociala medier som rör 
insamlingen med #ELINskänker

#ELINskänker till Musikhjälpen 2015

Text: Nathalie Gawell



Hallå där Drömmenredaktionen!
–Vad händer härnäst?

TACK FÖR OSS
DRÖM VIDARE

Jesper Willman
Tänkte mig att fira en vit jul hemma i Sverige, men först ska jag 
lyckas hinna med flyget #tidsoptimist.

Tillbaka till München i vår, kanske dags att börja plugga då. 
Fast ölen är billig och fotbollen bra, tror det kanske inte blir 
något därav.

Joachim Hörnqvist
Snart jul ju så jag ska lyssna igenom världens alla jullåtar och 
äta pepparkakor tills jag kräks.

Nyårsafton sker mellan två av de veckor jag och min kompis 
Fredrik Edstrand tillbringar i USA. Tanken är vi ska vara en härligt 
grabbig duo när vi kollar NHL och är krispiga på amerikanska 
barer...

...senare i vår är det dags för en utlandstermin i Tyskland med 
Romeo(Oscar G). Vi lär väl kolla på massa fotboll, dricka öl och 
dra skamlöst många osmakliga skämt om andra världskriget.

Johanna Nyberg
Har precis insett hur gott det är att doppa skumtomtar i glögg, 
vilket verkligen har skapat en mening i min vardag. Utöver 
det har jag egentligen inte så mycket mer att tillägga om mitt 
liv, förutom att jag längtar till att börja rekrytera dreamTEAM 
2016 såklart!

Linnea Bellis
Nästa termin ska jag börja lyssna mer på balkanpop & sluta 
köpa kaffe på Moccado. För pengarna jag sparar in tänkte jag 
köpa en liten ponny för.

Nathalie Gawell
Om tre veckor lämnar jag Sverige för att ligga på Asiens vita 
stränder i två veckor och unna mig allt jag egentligen inte 
har råd med. När jag sedan återvänder till Linkan börjar jag 
det nya året som Info i ELIN och kort efter det även mitt nya 
liv som icke-tonåring. Det ska bli skönt att kunna handla på 
Sysemet då jag helt tvingats avstå från alkohol tidigare LOL. 
Ses där i vår!

Simon Alzén
Just exakt nu inväntar jag morgondagens samtal från den peru-
anska läkaren som ska berätta vilken tropisk sjukdom det är jag 
har fått efter en weekend i djungeln. Hans snabbanalys var att 
det stod mellan malaria och denguefeber. Spännande!

Julia Fuentes
När sluttentorna är över här i Mexiko bär det av mot lite 
strandhäng och äventyr på Yucatanhalvön och Guatemala. Sen 
bär det av mot Kuba med ett par vänner för att fira jul och 
nyår, landet där man förmodligen kan prata lika mycket ryska 
som spanska. Med andra ord, jag har alla förutsättningar för att 
känna mig som hemma. Och jag ska självklart fortsätta äta en 
massa tacos och fota allt jag ser! Spasibo och hasta luego




