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DRÖMMEN KULTUR

“They always say time changes things, but
you actually have to change them yourself.”
–Andy Warhol

Du håller i ett fullspäckat nummer
som hyllar sommaren, vad den
innebär och den funktion den fyller.
Oavsett om du under sommaren
väntar in ditt andra läsår på LiU, gör
dig redo för en utlandstermin i ett
mer eller mindre främmande land,
eller rent utav lämnar universitetslivet
bakom dig till förmån för ett liv som
vuxen (vuxen på riktig alltså), innebär
sommaren allt som oftast både ett
slut och en början. Ett slut på vad som
tidigare varit vardag till förmån för en
ny verklighet.

-EN SNAPCHAT FRÅN KULTURVÄRLDEN

Ett kvartal har gått sen sist och i min åtråvärda roll som kulturskribent i Drömmen har jag ägnat tiden
åt att lapa i mig så mycket kulturella upplevelser som möjligt. Allt för att kunna upplysa er och göra ert
liv lite rikare. Nytt för det här numret är att jag även tipsar om aktuella saker. Håll till godo.
Det som nyårsafton utger sig för
att vara, ett slut och möjlighet
till en nystart, är kanske egentligen den funktion som sommarens
svårdefinierade tomrum fyller. Till
skillnad från nyårsaftons abrupta
slut och det nya kalenderårets
skoningslösa rivstart kan vi under
sommaren behagligt sakta men
skrämmande säkert se till så dåtidens
vardag sköljs bort för att framtidens
verklighet ska kunna krypa sig på och
sedan ta den plats den är tänkt att ta.
Sommaren 2014 innebar insikten
att livet på LiU var slut för de tre
nyexaminerade civilekonomtjejer som
samma sommar siktade in sig mot en
ny vardag och ett helt nytt liv på andra
sidan Atlanten.
Samma sommar tvingades Alessio
Avellan Borgmeyer och hans team
komma till insikt om att det inte
skulle bli någon succé för deras app
TellM. Efter månader av hårt jobb och
marknadsföring blev Borgmeyer själv
kvar med en app som inte riktigt
flög som den var tänkt att göra.
Sommaren 2014 innebar visserligen
slutet för TellM, men samtidigt var det
början på appen vi idag lärt känna
som Jodel.

I skrivande stund dansar Tobias
Tufvesson sina sista danser som
student. Var Tufvesson dansar efter
sommaren vet nog varken jag eller
Tobias men i det här numret tar
han ett tårdrypande farväl av den
hymn som i sig alltid tar farväl av
festligheterna.
Utan att fastna i ett uttjatat Carpe
Diem–träsk om att ta vara på
tiden, bör sommaren få vara den
vardagsfrånvända och annorlunda
övergångsperiod den förtjänar att
vara.
För oavsett om du jobbar på lager,
reser till Grekland för att äta gyros
eller ligger i hängmattan och lyssnar
på sommarprat i tio veckor under
sommaren, ger den dig chansen att
förändras och utvecklas för att den
vardag som kommer efter ska kunna
vara bättre än vardagen som är innan.

Joachim Hörnqvist
Chefredaktör

Podcast:

Bok:

Spår
Efter

den

amerikanska

podden

Serial’s

braksuccé var det bara en tidsfråga innan
Sverige skulle få en svensk motsvarighet. Aftonbladet var först
ut och gav det ett hyggligt försök med #Fallet. Men nu kliver
den klarast lysande stjärnan på den svenska radiohimlen,
Anton Berg, in i bilden. Alla andra kan ge upp. Tillsammans med
Martin Johnson ska han försöka reda ut Kalamarksmordet i en
dokumentärserie om fem avsnitt. En garanterad ”fem av fem”pod. Hittas enklast på Acast.

Bortom Tron – min
uppväxt inom scientologin
och min dramatiska flykt
Om du tror att du vet allt om scientologins mörka sida så har du
fel. I denna självbiografi får du följa Jenna Miscavige Hill som
växt upp och varit verksam inom scientologikyrkan tills hon som
21-åring bestämde sig för att fly. Denna bok visar sanningen
bakom Tom Cruise och John Travoltas älskade och förskönade
religion - eller i min mening, sekt.

Dokumentär:

TV-Serie:

”En bra kil är mannens livlina”. Den tyske

Om sommaren inte bjuder på strålande sol

dokumentärfilmaren Werner Herzog skildrar

varenda dag, misströsta ej. Förra årets klart

vardagslivet i byn Bakthia mitt i djupaste Sibirien, så långt

bästa TV-serie får en andra upplaga. Premiär 21

som det är möjligt att komma från Aftonbladet-artiklar om

juni på HBO Nordic. Så behåll HBO-inlogget ytterligare några

Molly Sandéns vikt, 108-sekunders-My-storys från en medioker

veckor efter Game of Thrones slut. Ny säsong innebär nya

utekväll och brunchbilder på Instagram. Här tillverkar man själv

skådespelare och ny story, så du som missat första säsongen

allt man behöver för att klara dagen, för hand. Det låter inte så

kan hoppa på tåget här om du vill det. Fast hen som har missat

sexigt, jag är medveten om det, men filmen är riktigt sevärd och

säsong ett gör sig själv en björntjänst om hen inte också kollar

väldigt härlig. Rysk feelgood!

på den.

Lyckliga människor

True Detective 2

Konsert:

The Tallest Man on Earth
Leksands Bob Dylan, Sveriges Jake Bugg.
Världens längsta man, Kristian Matsson, spelar i
Linköping torsdag 8 oktober på Konsert & Kongress.
I skrivande stund finns det biljetter kvar men bara gudarna (och
biljettansvariga på Ticnet) vet om så också är fallet när detta
nummer nått Dig. Så in och leta biljetter. Konsert & Kongress
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Sommar i Linköping!
Efter månader av kalla korridorsgolv, lagbokstunga ögonlock och ständigt mörker börjar våren äntligen svepa fram över
Linköpings gator. Trottoarerna sopas och blå havet fylls för varje dag med fler D-vitaminstörstande studenter. Jackor knäpps
upp och lukten av distinkt svett blir mer och mer påtaglig i diverse föreläsningssalar. Det är en knapp månad kvar innan vänner
och ovänner sprider ut sig över hela vårt avlånga land. Tiden är därför kommen för att tillsammans våga oss ut ur våra instängda
studentvrår och fånga dagen i vårt kära Linköping.

A-huset

För dig som kämpar med att skrapa ihop ett par
högskolepoäng, lämnar A-huset sällan någon
besviken. Ledsna bruden är trots fågelkvitter och
solsken dock fortfarande rätt grinig, men låt dig
inte påverkas. I A-huset finns nämligen många
smultronställen där du kan skymta lite himmel
samtidigt som du räknar på kalkyldifferenser och
minglar bland andra kunskapstörstande studenter,
underbart!

För att underlätta sökandet efter detta sköna utomhushäng har Drömmen gett sig ut på en gedigen jakt, allt för att du ska hitta
anledningen att inte plugga inför sista tentan.
Text: Johanna Nyberg, Foto: Nathalie Gawell

Trädgårdsföreningen/Stångån

Någon uteservering

Häng kring campus

Ryd

Låt oss börja med det för många kanske redan
kända, men ack så trevliga, Trädgårdsföreningen.
Denna belägna oas lockar med grönska och
perfekta möjligheter till en grillkväll eller två.
Stationerar ni er bakom bäcken är det även tillåtet
att förtära kalasdrycker till burgaren. Passa på att
skaffa lite grönska på ovven!

För dig som finner det otryggt att som student röra
sig bortom campus gränser finns även möjlighet
att njuta av det gröna med plugget tätt intill. Köp
en glass på pressbyrån och slå dig ner bakom Key
eller i Viagraparken bland fågelkvitter och trevliga
humanister!

Som ekonomer har vi ett stort intresse av att se
Sveriges ekonomi växa, att spendera kronorna
på en härlig uteservering är därför ett utmärkt
alternativ. Snart är du ändå hemma i mammas
och pappas trygga famn och plånbok. Stora torget
i Linköping bjuder på många soltimmar och såväl
god mat som dryck!

Likt Manhattan i New York är Ryd en plats som har
allt. Här kan du koppla av i natursköna områden,
sparka boll eller leva rövare om så behagar.
Herrgårn’ som vi känner till vid namnet HG öppnar
även upp sin uteservering med studentvänliga
priser och ett ypperligt skönt häng.

Efter att tidigare ha jobbat inom investmentbolag, börsnoterade bolag och kooperativa bolag, och
nu sedan 2009 inom statlig verksamhet i och med Systembolaget, så har Magdalena Gerger en
ganska unik erfarenhet. Hon vet hur det är att ha en ledande roll hos företag som Arla och Nestlé
vars primära mål är att maximera vinsten, och hon vet hur det är att leda ett bolag som inte finns
till för att generera vinst eller sälja så mycket som möjligt.
Text: Simon Alzén, Bilder: Systembolaget

Hur är det att leda ett bolag som har
monopol? Hur bär man sig åt för att inte
slappna av utan hela tiden vara ”på tårna”?
> Jag påstår att vi är otroligt tydliga i våra
målsättningar och att de är väldigt välmätta,
därmed är det också mycket lätt att få
en kick på jobbet. För vet du hur du har
varit med och bidragit dag för dag så kan
medarbetarna också göra bokslut på det.
Jag kan redovisa på längden och på tvären
kring våra mål och hur vi uppnår dem, ner
på butiksnivå och ibland på individnivå,
och genom att mäta det så kan vi veta
att vi är på rätt väg. Sen är det andra mål
det handlar om. Vårt balanserade styrkort
ser inte riktigt ut som alla andras, men
det är väldefinierat och det är välmätt. Vår
”flaggan i topp” är ju hållbarhetsmålen, att
vi är med och bidrar till samhällsnyttan och
kundnyttan. Medan andra bolag kanske
har lite mer ”introverta” styrkort skulle jag
vilja påstå, som handlar om hur man säkerställer tillväxt i bolaget. <
Systembolaget har som en av sina
viktigaste uppgifter att informera om
alkoholens skadeverkningar och på så
sätt ytterligare bidra till en lägre totalkonsumtion av alkohol.
Det är också av den anledningen som
Systembolaget och IQ använder sig av
reklam i bland annat TV, trots att det, enligt
undertecknad, skulle kunna ses som
dubbelmoral. ”All reklam är bra reklam”
som det heter.

Magdalena Gerger
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> Man kan fundera mycket på det där
med reklam. Vi är ute väldigt mycket och
lyssnar och gör undersökningar, och vad
vi märker är att det finns ett väldigt stort
kunskapsgap. Alla har inte klart för sig vilka
risker som finns med alkoholkonsumtion.
Ta bland annat appen ”Promillekoll” som
är nedladdad 1 miljon gånger. Bara en
sådan sak att tänka efter själv och få den
tankeställaren. Jag lyfter återigen fram
forskning, 0,6 promille, efter det finns
det ingen positiv effekt. Det försöker vi
lyfta fram, och då är det en bra reklam, för
människor har laddat ner den här appen
och man använder den. Det blir ett verktyg
för gemene man. Det blir inte att vi säger
att ”Nu ska du sluta dricka!” utan, ”Har du
tänkt på hur du dricker?”, ”Här är ett verktyg
för dig som månar om din egen hälsa?”. Så,
tvärtom känner vi inte att det är någon dubbelmoral, utan vi känner att det är en del
av vårt uppdrag och att det faktiskt, när vi
utreder det, fungerar och är uppskattat. <

Magdalena säger att de idag ser en trend
bland kunderna att de hellre väljer en
lite dyrare öl. De väljer en IPA eller en
lokalproducerad, mikrobryggeri-öl, som
de vet att de får betala lite mer för. Det är
mindre fokus på att hittade den billigaste
ölsorten med den högsta promillehalten,
man betalar hellre en eller fem kronor
extra och vet att man får något riktigt bra.
En trend som väl ännu inte letat sig ned
till oss studenter. Här regerar fortfarande
smuggel-Tuborg, Arboga 10.2 och Kir, men
du som vill hänga med i svängarna vet vad
som gäller framöver.
En fråga som ofta dyker upp när man pratar
om Systembolaget är vad det är för synk
mellan att få vara 18 på krogen och 20 på
Systembolaget. Du kan som 18-åring köpa
ett helrör sprit på Platå men kan samtidigt
inte köpa en starköl på ”Systemet”. I
Norge till exempel är det 18 år på deras
motsvarighet
till
Systembolaget
på
drycker med upp till 20 % alkohol och 20 år
på starkare än så. Där är det också 20 år
som gäller på de allra flesta krogarna.
> Våra regeringar och riksdagar tittar nog
på varandra och analyserar, kan man vässa
på sitt system? Men det jag hör kring det
där är att fler och fler länder försöker trycka
fram åldersgränsen. Alkoholdebuten trycks
också framåt av egen maskin, unga själva
väljer att skjuta fram den. <
En motivering till det svenska systemet är
att det på krogen är någon som ska sälja
drycken till dig och det gör hen inte om det
håller på att gå över styr. Dessutom finns
det ordningsvakter på krogen, det kan inte
gå till ur som helst där. Det anses därför
vara en säkrare miljö att dricka i, något som
krog- och restaurangvärlden säger fungerar
bra idag. Utöver åldersgränsen så är
monopolet en annan sak som också
ofta kommer på tal när man pratar om
Systembolaget. Varför har vi det inte som i
Danmark där det, vart du än befinner dig,
aldrig är längre än 200 meter till en butik
som är öppen och som säljer alkohol?

> Jag har i min roll fått förmånen att
åka ut till andra länder och verkligen se
och ta del av mycket rapporter. Läser du
världshälsoorganisationens rapporter, läser
du EU:s rapporter, så kan man ju säga att
vi har något unikt ganska bra här i Sverige.
Sen kan man fila på allting. Det här med
att göra en folkrörelse av att vi kan njuta av
alkohol och samtidigt må bra. Få bort
så mycket baksidor som möjligt, där har
Sverige kommit längre än nästan alla
andra länder. Sen är det svårt, många av
de skador som sker till följd av alkohol
är indirekta och drabbar tredje man.
Trafikolyckor, barn som far illa… Hur väger
man det mot att kunna köpa sprit i din
lokala närbutik varje dag alla tider på
dygnet. Men jag tycker att det känns som
en lämplig balans vi har idag i Sverige. När
jag lyssnar på kunderna är det faktiskt färre
och färre som har klagomål. Man tycker
mer och mer bland gemene man att man
kan avstå de där sista timmarna på dygnet
att springa ner till en butik och köpa ännu
mer sprit, för att man vet att vi bor i ett
lite bättre samhälle än det annars skulle
vara. Fler och fler gör på någon nivå den
summeringen. <
Med monopolet följer skyldigheter när det
gäller inköp och val av sortiment. Alla
offertförfrågningar är offentliga och läggs
upp på internet. Inköpsprocessen är
öppen för alla. Utöver det standardsortiment som finns i alla butiker så
finns det också beställningssortiment
och ett lokalt, småskaligt sortiment. I
beställningssortimentet är alla produkter
som är godkända av Livsmedelsverket
välkomna. I det lokala, småskaliga
sortimentet så finns produkter från lokala
producenter som valt att bara finnas i de
närliggande butikerna. För att komma
med i det sortiment som finns i de flesta
av Systembolagets 431 butiker så är det
blindprovning som avgör.
> Vi har anställda som arbetar med
blindprovning. Vinmästare och ölmästare.
De jämför kvalitet och kollar hur produkten
matchar offertförfrågan vi har lagt ut. Sen
jobbar de också för att kvalitetssäkra.
Labbtester och provningar görs för att se att
det är samma produkt i flaskan. <

Fortsätter på nästa sida >>>
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Magdalena tar också död på det rykte som
gått bland Ryd-studenter som vill framställa
sig själva som YOLO genom att berätta att
Systembolaget i Ryd fick läggas ned på grund
av att det sålde FÖR mycket. Systembolaget
i Ryd har aldrig existerat och Systembolaget
stänger inte igen en butik för att den går för
bra. Blir det för många kunder i samma butik
en längre period öppnas istället ytterligare en
butik på den orten. Det fungerar likadant åt
andra hållet, en butik i en mindre ort stängs
inte igen bara för att den inte har samma
försäljningssiffror som en butik i centrala
Stockholm. ”Vår uppgift är att ge hela Sverige en lika god service”.
En del i att just ge god service och att
bidra till samhällsnyttan är att jobba med
jämställdheten. Ett ämne som diskuteras
mycket 2015. Magdalena berättar att
Systembolaget jobbat systematiskt och
länge med en jättetydlig målsättning. Idag
så är 52 % av de 431 butikscheferna kvinnor
och i ledningen är det 50/50.
> Så det är mer ett sätt att vara än
någonting vi behöver anstränga oss för.
Det är inget projekt eller en satsning för
oss. Vi har kommit till nästa steg. Ett bolag
som bestämmer sig för, både när det gäller
jämlikhet och annan mångfald, att så här vill
vi ha det på vårt bolag, då blir det ju så, då
ser man ju till att det blir så. <
Upplever du att du som kvinna fått anstränga
dig mer genom åren för att nå dit du är idag,
just för att du är kvinna?
> Min egen hållning har varit att vara mig
själv, inte anpassa mig efter en miljö som
kanske är ”manlig”. Ja, jag upplever att jag
har fått jobba lite hårdare. Om ägarna eller
ledningen i bolagen idag ofta är manlig så
kanske jag inte på ett helt naturligt sätt har
haft det nätverket. Så på så sätt har jag
kanske fått anstränga mig, men jag upplever
inte att det är så stora skillnader. <
Utöver jämställdhetsfrågan är det givetvis
ytterligare aspekter att tänka på för att bli en
bra chef.
> I grund och botten handlar det om att
man tycker om människor och att jobba med
människor, och verkligen har inställningen
att alla kan och alla vill bidra. Sen är rollen
som chef väldigt viktig. Att ha väldigt
tydliga mål och mycket fokus på att skapa
goda förutsättningar för att kunna prestera
bra. Arbetar man så, då erbjuds alla
medarbetare stora möjligheter att ta ansvar
och påverka, men under det ansvaret och
de ramarna och med specifika mål. Så,
viktiga egenskaper som chef; Att vara nära
och närvarande är A och O. Att uttrycka
tydliga, tydliga förväntningar. Och att finnas
tillgänglig för att skapa goda förutsättningar
för arbetsgruppen och individerna. <

Magdalena Gergers resa till den position hon
har idag började precis som ekonomstudent
på Handels i Stockholm. Kanske sitter hon
själv med facit i hand och vet hur man som
ekonomstudent bäst tar tillvara på sina ur på
universitetet.
> Plugga för bra betyg, skaffa arbetslivserfarenhet, nätverksbygg och också göra
andra saker. Gärna någon termin utomlands,
det breddar och stärker dig. Praktikplats,
extrajobb och andra engagemang är andra
riktigt viktiga erfarenheter. Det hjälper dig
också, då du kommer i kontakt med
människor du kan använda som bollplank,
för att fylla på och bredda dig under
studietiden. Det skulle jag verkligen
understryka, att knyta goda kontakter. <
Hur viktiga är betygen?
> Inte allt för viktiga. Mer viktiga för att
komma in på nästa utbildningssteg, då
baseras inte så mycket på intervjuer och
så. Men när du sen helt plötsligt ska på
internship, praktikplats eller få ditt första
jobb, så är det ju inte betygen som är det
viktiga. Då vill istället en arbetsgivare veta
hur du kan bidra. Hur agerar du i vardagen,
hur jobbar du med resten av oss i den här
organisationen för att nå ett gemensamt
mål? Då är utbildningen en bra bas där
betygen blir ännu mindre viktiga, det är mer
viktigt att du har med dig baskunskapen från
din utbildning. <
Väl efter studietiden när vuxenlivet börjar
på riktigt så upplever många att det kan
vara tufft att få det första jobbet, många
arbetsgivare vill anställa någon med tidigare
arbetslivserfarenhet. Magdalena lyfter här
fram vikten av att göra något du verkligen vill
göra.
> Min inställning är och jag har gjort så
själv: börja med vad du brinner för, om du
verkligen har ett kall eller vill något så är
det en väldigt viktigt dimension för att få det
här första jobbet. Då är du på det och kan
verkligen meddela HUR du vill bidra vad du
vill åstadkomma. Gör du något du är bra på,
som du brinner för, så har du nog ganska
stor chans att lyckas komma in och få ditt
första jobb och sen bygga vidare. <
Vad ångrar du at du INTE gjorde under dina
år som student?
> Jag borde rest ännu mer. Fått erfarenheter
och intryck från andra miljöer, företag och
världsdelar. Upplevelser som blir extra erfarenheter inför arbetslivet. <
Till sist, vad shottar du helst?
> Haha, jag brukar faktiskt inte shotta. <

Utbildning:
M.B.A. Handelshögskolan, Stockholm,
M.B.A. exchange, McGill University,
Montreal, Canada,
Civilekonom, Handelshögskolan,
Stockholm
Roll/titel:
VD Systembolaget
Vad gör du helst på fritiden:
Skidåkning på vintern, skärgården på
sommaren, matlagning med vänner
och familj

SIMONS KULTURFRÅGOR
Magdalena Gerger berättar
om sina favoriter!

Böcker:
Ängeln på sjunde trappsteget av
Frank McCourt och En halv gul sol
av Chimamanda Ngozi Adichie
TV-serie:
Downton Abbey
Album:
Graceland, Paul Simon
Podcast:
Spanarna i P1

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? Deloitte är ett av världens
största revisions- och konsultnätverk med 210 000
medarbetare över hela världen, som levererar tjänster
inom revision, skatterådgivning, business consulting
och finansiell rådgivning. Bland våra klienter finns en
stor andel av världens största företag.

”Jag får hela tiden
prova nya saker”
Hur är det att jobba som revisorsassistent?

Anna Falck

Det är ett kul och utmanande jobb. Jag får hela tiden prova nya saker och
vet aldrig hur mina dagar kommer att se ut. Som nyanställd får man ta en
hel del ansvar i klientarbetet, vilket kan vara nervöst ibland – men man
kan alltid vända sig till någon kollega om man behöver hjälp. Vi arbetar i
team så jobbet är väldigt socialt på det sättet, och att hela tiden omges av
kompetenta och duktiga kollegor gör att man utvecklas snabbt.

Revisorsassistent på Deloitte sedan augusti 2014

Vad utmärker Deloitte som arbetsgivare?
Anledningen till att jag sökte mig till Deloitte var främst människorna
som jobbar här. Under min tid på LiU deltog jag vid flera olika
företagsevenemang, och Deloittes representanter kändes genuint trevliga
och väldigt positiva. Jag gillade även att man börjar med en väldigt bred
klientportfölj på Deloitte – jag får arbeta med företag som tillhör olika
branscher och varierar i storlek. Bilden jag fick av Deloitte som student har
verkligen stämt, och mina kollegor är det absolut roligaste med att jobba
här. Vi arbetar väldigt intensivt emellanåt och då är det extra viktigt att
man har kul ihop.

Vad är ditt tips till studenter?
Om man är intresserad av revision tycker jag att man ska söka till vårt
evenemang Audit for a Day. Vi anordnar även Deloitte Talent för den som
är nyfiken på Deloitte mer generellt. Det var när jag deltog vid Audit for
a Day som jag fick en ordentlig bild av företagskulturen på Deloitte och
förstod vad jobbet kräver av mig – och bestämde mig för att söka just hit.

www.deloitte.se/karriar
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Ålder

25 år

Bor

Stockholm

Utbildning

Civilekonomprogramet på
Linköpings universitet, tog
examen våren 2014.

Intressen

Spela fotboll och umgås
med vänner.

Bästa karriärtips Nätverka när tillfället ges, man
vet aldrig vad det kan leda till.

CASE COWBOYS
Ord kan inte rättvist beskriva storheten i den framgång det är att vinna världsfinalen
av KPMG Case Competition. Case Cowboys bestående av Hanna Nyman, Jens Ternerot,
Linnéa Andersson och Patrik Edlund gör däremot ett storstilat försök, att med egna ord
återge känslor, tankar och intryck från sin framgångsrika resa från Linköping via Lund,
till toppen av prispallen i Dubai.

Hettan ligger tung över Ritz-Carlton i downtown Dubai den 16 april
2015. Klockan är strax efter nio på kvällen och Rachel Campbell,
Global Head of People på KPMG, och Brendan Noonan från
Emirates Executive Board ska presentera årets vinnare i KPMG
International Case Competition. Vi står på terrassen tillsammans
med de andra 28 lagen när nedräkningen börjar.

Precis som i Lund var alla inställda på att ha en kul vecka i Dubai
och det faktiska tävlandet gjorde sig inte påmint förrän vi satte
oss i ett rum och började lösa case under dag två. Formatet i det
första caset passade oss inte riktigt och vår prestation var klart
undermålig. Casecowboys var, för att uttrycka sig milt, alltså inte
några happy-go-lucky under kvällen. Efter ett redigt pepp-talk av
Leif, partner på KPMG och en av domarna i Dubai, bestämde vi
oss för att lägga misären bakom oss och ta nya tag på onsdagen.
Vi stod inte ut med tanken på att göra Jörgen & Co besvikna. Som
Fågel Fenix reste vi oss ur askan och levererade en bra lösning
på case två i en vansinnigt sexig och genomtänkt förpackning.
Tömda på energi spenderades resten av dagen vid Ritz-Carltons
takpool i väntan på kvällen. Kvällen då de tre finallagen skulle
presenteras.

Fem månader tidigare faller årets första snö mot marken i ett
rasande tempo. Vi har med en hårsmån undkommit döden i en
bil utrustad med sommardäck på väg till campus. Det är dags
för det första, och för majoriteten även det sista, caset i den
lokala uttagningen i världens största casetävling. Framför en
domarpanel bestående av representanter från KPMG, det
lokala näringslivet och allas vår Henrik Nehler presenterade
vi en tillväxtstrategi för ett litet företag som lärde ut engelska
online i Sydamerika. För första gången under den här resan sitter
vi nervöst och väntar. Vi tänker på dagens caselösning, om hur
vi var så stressade mot slutet att vi glömde lägga in en agenda
i power point-presentationen, om hur vi drog till med siffror tagna från det tomma intet under frågestunden, och på hur trist det
hade varit att åka ut på första caset. Vi kunde ju bättre än så här.

Målsättningen innan vi åkte ned var topp tre. Skulle vi lyckas
bli bland de tre bästa länderna i världen? Leif antydde under
förminglet att han skulle döma finalen vilket vissa i laget direkt
läste in som att vi var körda. Den svenska domaren skulle ju
inte kunna döma finalen om Sverige var med och tävlade. Efter
vad som kändes som en evighet gjorde huvuddomaren entré
scenen och började presentera finallagen. Först ut var Spanien.
Spänningen steg. Nästa finallag, Sverige! Vi hade lyckats, vi var i
final i världsfinalen (senare fick vi veta att Leif sagt att han skulle
döma finalen enbart för att göra oss nervösa). Sist men inte minst
ropades även Storbritannien upp av domaren. Kvällen fortsatte
sedan med alla skandinaver på en restaurang nere vid vattnet
innan vi åkte tillbaka till hotellet för att ladda inför morgondagens
final på Emirates Aviation College.

Det visade sig att domarna höll med och skickade oss vidare
till Linköpingsfinalen. Efter en otroligt trevlig middag med alla
inblandade på kvällen korades vinnarna från deltävlingen.
Vi (?!) vann! Lyckan var total, Case Cowboys skulle till Lund och
representera Linköping i Sverigefinalen! Efter middagen
kommunicerade Jörgen Dahlgren, ett välkänt ansikte på
ekonomistyrningen och tillika domare i tävlingen, att han gärna
ville att vi skulle träna tillsammans innan det var dags för den
nationella finalen. Ett erbjudande som i efterhand skulle visa sig
vara nyckeln till framgång genom hela tävlingen.

Linköping

Lund

Innan vi började lösa finalcaset påminde vi oss själva (i versaler
på whiteboardtavlan) om att ”Vi är här för att vi är redo!”.
Ingenting att förlora, allt att vinna. Lösningen kändes genomtänkt
och vi var alla stolta över vad vi hade producerat innan vi gick
upp på scenen. Finalpresentationen skedde inför alla 112
deltagare, representanter från Emirares styrelse samt 28
partners från KPMG. Det var vår bästa presentation någonsin, om
det inte räckte för att vinna finalen skulle inget vi gjorde räcka.

Veckorna fram till finalen i Lund bestod av ett flertal tillfällen
caselösning med Jörgen & Co där våra prestationer bjöd på lite
högt och mycket lågt. Jörgen & Co, som senare skulle komma
att kallas ”de gamla rävarna”, var hårda men rättvisa. Med stark
betoning på hårda. Det var ju inte alls enkelt det här med att lösa
case. Frasen: ”Ni har i alla fall en hög lägsta nivå” var frekvent
förekommande och ekade ständigt i våra öron. Vi försökte att lära
oss av våra misstag med målet att en dag förtjäna deras beröm.
Deras uppsatta mål för oss var redan tydligt utstakat: minst topp 3
nere i Lund (med det underliggande budskapet: ”Annars behöver
ni inte komma tillbaka”.)

Tillbaka på terrassen, nedräkningen fortsätter. Rachel Campbell
basunerar högtidligt ut ”And the winner is…” . En pampig
och välbekant sång börjar spelas istället för att vinnarlaget
tillkännages. Tyst förvirring uppstår i Case Cowboys. ”Kan de inte
bara annonsera vinnaren?” tänker vi trött. Efter vad som känns
som en evighet inser vi att det är den svenska nationalsången
som spelas varpå Rachel ropar ”TEAM SWEDEN!”. Lyckan är
förlamande. Allt vi har jobbat och kämpat för komprimeras i ett
enda ögonblick. I en sekund av absolut lycka, samhörighet och
stolthet är världen perfekt. Case Cowboys, Linköpings Universitet,
är världsmästare i caselösning.

Finaldagarna i Lund ägde rum i slutet av november och visade sig
vara en av höjdpunkterna under studietiden. Tre tuffa case, 36
studenter från Sveriges bästa universitet och fester som bjöd på
varm öl och kall korv långt in på småtimmarna. Alla deltagarna
var där för att ha roligt och hänga med andra sköna människor.
KPMG såg till att mixen mellan tävling och allt annat blev optimal.
Det må låta som en klyscha, men alla som var där kände sig nog
som vinnare oavsett resultat. Efter 4 dagar stod det klart att vår
hårda, men ganska rättvisa, träningen hade burit frukt. Linköping
skulle för andra året i rad representera Sverige i världsfinalen, den
här gången i Dubai. Att vinna Sverigefinalen kändes, för att vara
ärliga, helt sjukt.
Uppsatsskrivande, caselösning et al. gjorde att våren passerade
i en rasande takt. En eftermiddag i april stod vi plötsligt på
Arlanda tillsammans med Eric, Emma, och Leif från KPMG på
väg mot Dubai. Väl framme var arrangemanget något utöver det
vanliga. Lyxiga hotell, arabiska kvällar ute i öknen och ett
ständigt överflöd av mat gjorde att vi snabbt vande oss vid livet
som potentiella världsmästare, även kallat hybris. Första dagen
gick mest åt till att lära känna de 112 deltagarna från de 28
medverkande länderna. Givetvis bondade vi snabbt med Norge
och Danmark som sedan blev trogna vapendragare under resan.
De och vår kära maskot Woodie, givetvis.

Dubai
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CASEGRUPPEN

UTVANDRARNA

Case Cowboys enorma framgångar i Dubai har ekat över Linköping och ELINs medlemmar de senaste veckorna. Men precis som allt
annat är det inte bara talang utan också timmar av hård och målmedveten träning som ligger bakom de goda resultaten. Med anledning
av detta har ELIN den stora glädjen att presentera Casegruppen.
Oscar Walfridsson, Ordförande Näringslivutskottet om hur idén att starta en Casegrupp inom ELIN kom till:
Iden till Casegruppen föddes under ett U9 möte (möte mellan de stora ekonomföreningarna) där andra föreningar hade sin egna casegrupper. Vi i styret kände direkt att det här var något som vi absolut ville skapa och tiden kunde inte vara bättre då vi har rönt stora
framgångar inom casetävlingar de senaste åren. Målet med gruppen är att fungera som en inkörsport för de som är ovana inom området
och samtidigt utveckla de medlemmar som redan är vana caselösare. Jag kunde inte vara mer nöjd med det arbetet som hittills
presterats och det är fantastiskt kul att se medlemmars intresse för just caselösning.
Några ord från gänget som fick äran att starta upp detta:
Som Civilekonom går du 16 år i skolan för att förbereda dig inför arbetslivet – vad är då 100 timmar på caseträning för att naila intervjun
och landa drömjobbet? Problemet är att ta sig tid. Vem går hem och tränar case framför spegeln en fredagkväll när kompisarna drar
på sig togan? Eller sätter sig och läser Case in Point av Marc P. Cosentino istället för att ta del i de Elinpiska spelen (för övrigt ett grymt
boktips för den intresserade)…

I alla tider har människor sett sig omkring för en bättre tillvaro. I Vilhelm
Mobergs böcker får vi följa Karl-Oskar och hans fru Kristina som emigrerar
över Atlanten med sin familj med förhoppningar om ett bättre liv på andra
sidan.

Tidigare

i

våras

mottog

Drömmen

tre

brev

från

utflyttade

Grekiska gudar serverar vindruvor på guldfat - vi serverar tillfällen som gör det enkelt att ta sig tid för case. Vi i Casegruppen är glada
över att få vara med och starta upp detta. Efter en grym Kick-Off jobbar vi nu under första året med att lägga grunden för något som kan
fortsätta växa med åren.

LiU-ekonomer som alla tog examen 2014. I breven skriver de om sina arbeten,

Oavsett om du satsar på att hamna högst upp på pallen i en tävling eller helt enkelt vill förbereda dig inför framtida intervjusituationer
är case utvecklande på många sätt och ett grymt tillfälle att omsätta den kunskap du samlar på dig under åren.

sin fritid och ifall gräset verkligen är grönare på andra sidan.

Vi ses väl på nästa event?
/ Casegruppen
Har du några frågor? Spana in ELINs hemsida eller använd dig av adressen Casegruppen@elin.se om du vill skicka elektroniska brev!
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Se nästa uppslag >>>

Hej!

Hej!

Jag jobbar som affärsanalytiker på ett indiskt företag som heter Evalueserve i Viña del Mar, Chile. Jag hamnade här genom att
en kompis som jag lärde känna när jag pluggade i Chile som tipsade mig om att de sökte folk som kunde prata engelska och med
akademisk bakgrund. Jag lade upp en profil och så ringde de mig för en intervju.

Jag sitter nu på balkongen i min lägenhet med utsikt över havet i Los Angeles. Det är här jag ska bo det närmaste halvåret. Det
känns lite märkligt men ändå väldigt bra eftersom att få arbeta utomlands efter examen var en av mina drömmar. En dröm jag inte
var ensam om och som jag visste att långt ifrån alla skulle kunna förverkliga.

Mina arbetsuppgifter är att skapa företagsprofiler åt våra brittiska kunder. De kan t ex bestå av en industrianalys, en beskrivning
av företagets nyckelpersonal, dess finansiella prestation under de senaste åren etc. Det kan vara både publika och privata företag.
Det är ett relativt nystartat projekt, men tjänsten har redan lanserats.

För ganska precis ett år sedan hade jag en enorm stress över jobb och mitt framtida liv, jag kan tänka mig att det finns flera av er
som går sista året nu kan känna igen sig. Något som stressade mig extra mycket var att jag skulle åka iväg åtta veckor på ett MFSstipendium för att skriva uppsatsen vilket egentligen var roligt men det innebar att jag skulle missa åtta veckor av jobbsökande.

Det bästa med mitt jobb är att det är ett internationellt företag med en stor variation av människor från olika kulturer. Många
sydamerikaner och indier, men också folk från Europa och USA. Det är också en relativt rättvis fördelning mellan könen,
åtminstone på min avdelning, och stor spridning av åldrar. Det bästa med platsen jag bor på är först och främst människorna! De
är mer öppna och avslappnade än vad vi svenskar är. Jag förälskade mig i Chile redan när jag pluggade här, mycket på grund av
kulturen, men också av att det är så vackert här! Det finns allt mellan öken i norr till glaciärer i söder.

Två veckor innan avresa fick en intervju hos SkySparc. SkySparc är ett konsultföretag inom finans och Treasury. Sett till antalet
anställda är de ett relativt litet företag. Trots det så arbetar de med en bred internationell kundbas som innefattar stora
kooperativa företag, centralbanker, banker och asset managers. Den internationella profilen på företaget skulle innebära en hel
del resande, något som lockade mig. Jag hade inte tröttnat på att resa trots att jag precis kommit hem från ett utlandsår samt
volontärarbete och var på väg ut igen för uppsatsskrivandet. Möjligheterna hos SkySparc var alltså nästan för bra för att vara
sanna.

Det sämsta skulle väl vara att en genomsnittlig arbetsvecka i Chile är 45 timmar/vecka. Och nu efter årsskiftet när projektet
drog igång på allvar har man fått räkna med runt 60 timmar när det är som mest att göra. Det händer också att det blir lite
kulturkrockar då och då, t ex när det gäller tidsuppfattning och effektivitet. Vi svenskar är ju generellt sett vana vid att vara
organiserade och jobba effektivt, men när min gruppchef, som är chilenare, sätter en deadline och jag jobbar hårt för att möta
den så blir han oftast förvånad över att man blev klar på utsatt tid. Men det är ju snarare till min fördel. Man måste också nästan
tjata till sig feedback, då chilenare är lite mer avslappnade och alltid har ett “det löser sig alltid”-tänk.
Det är en kort beskrivning av vad jag gör och hur det är att arbeta här i Chile.
Med vänliga hälsningar
Rebecka Lindqvist

Hej!
Jag är i Washington, DC på the Swedish-American Chamber of Commerce of Washington DC
(SACC-DC). SACC har 18 regionala kamrar runt om i USA och därmed också ett väldigt stort
nätverk och DC-kammaren är bland de största. SACC arbetar med kulturell och kommersiell
promotion av Sverige och har som mål att främja svenska intressen i USA.
Min position på SACC-DC är ett traineeprogram som Executive Assistant. Programmet sträcker
sig över 12 månader och består av två faser: första sex månaderna är heltid på kammaren för
att i andra fasen övergå halvtid till ett medlemsföretag, detta för att få så mycket erfarenhet
som möjligt av den amerikanska marknaden och kulturen.
SACC-DC har sitt kontor i House of Sweden, där också den största utländska svenska ambassaden
ligger, som vi jobbar nära med. Vi är en liten intensiv organisation och att jobba på kammaren är
på många sätt som att driva sitt eget företag. Min position som Executive Assistant har ett
ekonomifokus och jag ansvarar därmed för all den löpande bokföringen och
resultatredovisningen till styrelsen. Vidare är det också ett starkt marknadsföringsfokus,
då det mesta av vårt arbete handlar om promotion av svenska intressen och våra
medlemmar, vilket ofta görs genom att organisera olika typer av event. Även networking
är på en helt annan nivå här i DC, nätverket är A och O i den här staden och därför blir ens arbete och vardag naturligt
väldigt centrerad kring det. Innan jag kom hit fick jag höra “I New York handlar det om vem som har mest pengar i plånboken
- i Washington handlar det om vem som har flest business cards”, och det ligger något i det.
Som många andra visste jag inte exakt vad jag ville göra efter examen och framför allt inte var. Medan de flesta av kompisarna var
väldigt inställda på att flytta till Stockholm lockades jag istället av att flytta utomlands igen. Jag började leta efter organisationer
som skulle passa mina intressen och min bakgrund och hittade ganska snabbt SACC och deras traineesida. Att jag hamnade i just
DC och politikens centrum är delvis en slump, jag älskar storstäder och pulsen så jag sökte mig till just SACC-DC och efter några
skypeintervjuer fick jag positionen i Maj innan examen.
Det bästa med min position på SACC är allt ansvar jag får. Två månader efter att jag fick min civilekonomexamen flyttade jag till
DC och två dagar efter att jag landat här gick jag in på mitt kontor för första gången, sedan den dagen har jag fått ett otroligt stort
ansvar. Det har gjort att jag har vågat lita på den kunskap jag har och fatta beslut när det behövs, vilket i sin tur har bidragit till
att jag har utvecklats otroligt mycket. Att bara bo i DC är sedan också guld värt, det är en väldigt speciell stad med otroligt mycket
smarta och inflytelserika personer, och man känner varje dag av att man är mitt i världens huvudstad. En av mina absoluta favoritsaker med min nya hemstad är också att man aldrig är den smartaste personen i rummet - varje dag träffar man någon som
kan lära en något nytt, det är häftigt.
Det sämsta med min position här skulle nog vara distansen till familj och vänner. Det är så mycket som händer som man skulle vilja
dela med sig av och visa men jag märkte också ganska snabbt efter att ha flyttat hit att det av någon anledning inte är så svårt att
locka över folk på besök till Washington.. :-)
Varma hälsningar!
Zerina Mackovic

Nervositeten inför intervjuerna var stor eftersom att tjänsten verkade så bra och för att de inte hade tagit in civilekonomer
tidigare. Jag bestämde mig för att gå dit med inställningen att jag skulle göra det bästa för att presentera mig själv och vem jag var,
ställa de frågor och funderingar jag hade, alltså bara vara helt ärlig och uppriktig, och sen hoppas att de skulle uppskatta det. En
vecka senare fick jag reda på att jag fått tjänsten, vilken lycka!
I juni 2014 introducerades jag tillsammans med de andra fyra nyanställda in våra nya arbetsroller. Det var mycket nytt att lära sig
och ganska svårt emellanåt. Arbetsuppgifterna krävde mer teknisk kunskap än vad jag hade med mig sedan tidigare vilket gjorde
det svårt och kämpigt många gånger. Jag gav inte upp för jag ville förstå och lära mig och efter några veckor var det faktiskt inte
alls så svårt längre.
Efter sommaren var det var dags för oss nyanställda att ge oss ut på uppdrag. Vår chef presenterade möjligheterna och vi fick
önska var vi skulle vilja åka. Ett av alternativen var Los Angeles. Och det är här jag nu sitter. Två månader var planen från början,
men det har blivit förlängt. Nu ska jag vara kvar till juni 2015 vilket känns skönt. Två månader var inte tillräckligt för att känna
att jag var riktigt klar. Nu får jag chansen att verkligen bo här, i ett halvår till.
Hur är det att arbeta och bo i LA? Många av er har säkert varit på utbytestermin, en hel del säkert även i Kalifornien och har en
bild av hur det är här. Sol, värme och härliga, sköna dagar… Tyvärr är ju inte arbetslivet lika lyxigt som studentlivet. Även om
jag hittills har jobbat normala arbetsveckor kommer det att krävas mer tid längre in i projektet och det blir antagligen en hel del
övertid närmare sommaren. Det gör dock inget, jag trivs så bra och får lära mig så mycket. På projektet är det förutom jag, två
kollegor till från SkySparc. Jag uppskattar att ha fått chansen att få ha åkt till Los Angeles men ändå inte lika mycket som att få
arbeta med dessa kollegor. De är några av de mest seniora i företaget och har arbetat många år i branschen, vilket gett dem en
enorm kunskap och mycket erfarenhet. De har stort förtroende hos kunden och är mycket uppskattade i projektet. De är dessutom
tekniska specialister vilket gör att jag kan lära mig extra mycket av dem.
Jag känner mig verkligen glad som fått den här möjligheten att åka iväg och arbeta i Los Angeles, med så duktiga kollegor och
på ett så stort projekt. Ibland kan jag tänka tillbaka på varför just jag fick den här chansen. Jag hade bra betyg men inte bäst,
jag engagerade mig lite i studentlivet men inte mycket, jag jobbade extra men inget som hade att göra med det jag gör idag…
Antagligen underskattar jag mig själv, för jag sitter ju här nu. Jag tror att det gäller att våga, även de gånger de känns osäkert. Så
när en möjlighet dyker upp så är det bara att ta den för att sen kämpa och göra sitt bästa. Det är viktigt att vara ärlig och kunna
ställa frågor om något är oklart eller för svårt, absolut inte att vara rädd för att be om råd och hjälp. Att kunna erkänna sina
svagheter och brister är en starkhet i sig. Så när du vet vad du vill, kämpa för att nå dit!
Soliga hälsningar från Kalifornien!
Camilla Johansson
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Vårterminen lider mot sitt slut vilket innebär att det
snart bara är sommaren som står mellan läsande
stund och Nolle-P 2015. Ute på sommarpromenad
fann Drömmen de olika faddergrupperna upptagna med
att köra teambuidling-övningar, basecampvakta och
öva på andra faddriga aktiviteter. Som tur var fanns
Drömmen-kameran inom räckhåll, redo att föreviga
några vackra ögonblick från de blivande faddrarnas väl
planerade förberedelser.
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Stad i ljus
Tobias Tufvesson dansar sin sista dans
Stad i ljus, i ett land utan namn.
Ge mig liv, där allting föds på nytt.
Klockan är tre och Fortes välanvända
högtalare dånar ännu en gång ut Tommy Körbergs melodifestivalvinnare
från 1988. Den nattligt återkommande balladen har växt till att bli en
synonym med slutet. En symbol för
att festen är förbi, det roliga är över,
och det är dags att sova av sig ruset
innan man ska tillbaka till den ständigt gäckande verkligheten. Ett ideligen återkommande scenario… men
inte för alltid. Plötsligt kommer en tidpunkt då Tommys bekanta toner inte
bara symboliserar slutet på en overallsträngd kväll på Kårallen, utan slutet
på hela den vardag du benämner som
ditt liv.
Min resa var mot solen. Året var 2011
och några första, stapplande, nervösa,
steg tas på det så kallade Campus Valla
vid Linköpings universitet. Ett nytt kapitel i
livet ska skrivas, ett kapitel där de talande
blanka sidorna endast har de avslutade
raderna skrivna. Examen. Nyckel till
arbetslivet. Man tar sina första kliv på en
resa som man själv definierat som sin rätt
väg i livets fortsättning. Min resa var mot
möjligheter, mot kunskapen, mot ljuset.
En resa vars syfte var att förhindra en
definierad slutdestination och istället
öppna en värld av möjligheter. Långt
bortom alla slutna rum. En färd med målet
att öppna framtidens alla möjliga dörrar på
glänt. Överkomma den sista spärren för att
möjliggöra att karriärens ändlösa stegar
reser sig mot fjärran. Ta klivet in i livets på
riktigt växande fas. Där allting är oändligt,
och alla gränser har för evigt suddats ut.

Allt eftersom månaderna gick tog tiden ut
sin oundvikliga rätt och jag fördes längre
och längre längs den väg som leder mot
framtiden. Den glamorösa visionen av att
skutta längs en stenlagd väg, som i ett
strålande solljus leder mot framtidens
öppna dörrar, blev snabbt kantad av
distraktionsobjekt i flytande form. Likt
Nirvanas påstådda fullständighet återfann
jag mig i en komplett omgivning. Jag var
redo att utmana mig själv. Jag ville uppleva
det unika. Jag ville se miraklet.
Jag ville ta ut svängarna i livets spektrum.
Uppleva den kulminerade eufori som
endast början på en livslång vänskap kan
framkalla. Jag skapade relationer jag ville
behålla in i evigheten, personer att omge
mig med varje dag. Men samtidigt ville
jag förvalta den källa av kunskap som
ständigt närvarade. Jag ville behålla
mitt fokus på att forma mina egna
vägar, jag ville se målet i horisonten och
höra ord som föder liv. Månader gick
och framtidsvisionen slipades. Målet i
horisonten tog allt fastare form. Som
att bli buren av en styrka agerade den
alltmer definierade framtidsvisionen som
tilltagande källa av energi. En energikälla
som bara växer när jag anat mitt motiv ta
en allt fastare form, mitt alltmer tydliga mål
med studietiden, min slutgiltiga destination.
Men allteftersom man vandrar längs den
nämnda vägen mot framtiden närmar man
sig också det oundvikliga. Året är 2015.
Den trygga och säkra miljö man byggt till att
fungera som sin bas börjar sakta få sin roll
förbrukad. Man trodde att man stod säkert,
och så, när allt förändras känner man
plötsligt marken börja själva under fötterna.

Jag står vid min ändhållplats, den
existerar fysiskt, men den innebär ändå inte
det slutgiltiga stoppet. Jag är på upploppet,
när tiden inte längre finns. När paniken över
slutet blir påtagligt önskar man att man
kunde dra i en broms. Nostalgin gör sig
påmind när man ser likasinnade själar som
precis börjat sina egna resor med några
stapplande steg på det redan nämnda
Campus Valla. Den geografiska platsen har
spelat sitt spel för mig. Men när jag ser in
i framtiden så ser jag oss tillsammans. De
vänskapliga banden följer inte samma öde
som den avslutade studietiden, utan följer
med in i den kommande evigheten.
Ett datum i oktober markerar den
ceremoniella avslutningen på en period
som alltid kommer att ha format mitt liv.
Vid ett sista besök i staden kommer en
papperslapp varsamt lämnas i mina händer,
och då är resan slut. Tiden här är oersättlig
och går inte att värdera med rättvisa. Men
även om framtiden sliter, och vänskapen
i slutändan förblir det enda som vi minns,
kommer min tacksamhet vara oändlig. När
vi efter den där kvällen i oktober rör oss
ut i världen avslutar vi ett kapitel i våra liv.
Vi lämnar det liv vi hade och fortsätter vår
sagda resa mot nya vidder. Vart den resan
fortsätter kan jag inte säga. I dagsläget ser
jag bara vägen sträcka sig långt bort mot
horisonten, mot en okänd stad, täckt i ljus,
belägen i ett land utan namn.
Lika nervös som jag var 2011 är jag idag.
Ovetskapen har sin påtagliga inverkan
på modet och ännu en gång söker jag en
styrka att bäras av. Men erfarenheten ska
inte förringas. Jag är omgiven av band som
kan ge mig kraft, ge mig säkerhet och ge
mig liv. Kanske är det grunden till att jag
klarar av att påbörja min resa igen. Att återigen kasta mig ut i det okända och följa
vägen mot den odefinierade framtiden. Där
tryggheten kastas åt sidan, och allting föds
på nytt.
Min resa är mot solen, och den har bara
börjat.

Foto: Anton Olofsson
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En lärarröst är som bekant ett återkommande avsnitt i Drömmens fullspäckade
nummer. Utan ramar, restriktioner eller spelregler får en lärare 900 ord att
förvalta helt efter eget tycke. Det här är Öystein Fredriksens berättelse,
om flytten från Norge, fotboll samt vikten av att våga välja Volvo.

1982 flyttade jag till Linköping för att påbörja mina studier på
Ekonomprogrammet, Linköping Universitet. Varför gjorde jag det
kan man undra? Bara ren slump faktiskt. 1981 arbetade jag som
befäl på en flygutbildningsenhet i Kristiansand (i stort så långt
syd man kan komma i Norge) tillsammans med en svensk kille.
Hur han hamnade där är en annan lång historia som vi kan hoppa
över nu. Men en kväll så började han fylla i ansökningar till olika
utbildningar och jag undrade vad det var för något. Han berättade
att det var bara att kryssa i olika utbildningar, bifoga betyg och så
var det klart. Kul tänkte jag och kryssade mer eller mindre helt utan
vetenskap om vad det var för utbildningar. Jag kommer ihåg att jag
bl.a. kryssade i System - och beteendevetarutbildningar, men som
tur var hade jag ekonomi på första plats.
Några månader senare blev jag mycket överraskat när jag fick
brev från UHÄ om att jag var antagen till en ekonomiutbildning i
Linköping. Hade jag sökt detta? Vid den tiden hade jag helt glömt
bort det hela. Ok, jag får väl kolla vad det är och åtminstone gå en
vecka eller så.
Nästa problem, vad/var är Linköping? Jag hade aldrig hört namnet
innan. Iväg drog jag iallafall men när jag kom till Trollhättan behövde
jag tanka och passade på att fråga om snabbaste vägen. Efter ett
tag undrade killen på macken om jag kunde bestämma mig för
vilken stad jag skulle åka till. ”Menar du Linköping eller Lidköping?”
Snabbt som attan kollade jag i mina papper och insåg att det var
Linköping som var staden som låg långt från Trollhättan. Jag hade i
min hjärna under hela sommaren trott det var Lidköping! Nåja, jag
hade bråttom då jag var tvungen att skriva under ett kontrakt på
min studielägenhet innan kl. 17. Klockan var då 15 om jag minns
rätt, d.v.s. god tid för att komma fram till Lidköping, men väldigt
dåligt med tid för att hinna till Linköping. Snabbt gick det, men
jag hann utan fortkörningsböter och sedan har jag uppenbarligen
stannat. För alltid? Tja. Vid denna tidpunkt var jag 22 år. Hade ni
frågat mig året innan att jag skulle flytta till Sverige, läsa ekonomi
och bo i Linköping. Svaret hade då sannolikt varit ”vilka dumma
frågor, vad pratar ni om?”. Men så oplanerat kan livet vara.
Nu har jag varit här i 33 år (jäklar) och trivs bra med det. Jag har
massa kompisar och umgänge, och skulle jag flytta tillbaks till Norge
skulle jag knappt känna någon. MEN det ändrar inte det faktum
att jag är norsk och kommer alltid vara det samt heja på Norge i
alla idrotter (och allt annat) förutom hockey (det får vara gränser
för nationalitetskänslor). Jag formligen älskar Petter Northug och då
särskilt när han spurtar förbi svenskar på upploppen samtidigt som
han skriker ”barneskilöp”.

En lärarröst

Nåja, låt oss vandra vidare. Under sista året på ekonomprogrammet
fick jag en förfrågan av Clas Wahlbin som då var Professor på
institutionen om jag ville börja med ett nytt projekt han hade
tillsammans med Christer Olofsson kring den svenska riskkapitalbranschen. Jag tackade efter en tid ja och plötsligt var jag
universitetslärare och doktorand. Jag trivdes bra med detta, något
som förstärktes ytterligare när jag 1989 fick erbjudande om att
arbeta och studera vid Santa Clara University i Kalifornien. Silicon
Valley heter egentligen Santa Clara vilket kanske hjälper er förstå
var det ligger. Under den tiden läste jag flera kurser inom finans och
kände då att jag hade hittat mitt ämne. Det var en väldigt roligt tid
och inte minst utmanande då jag hade lärare som Tom Copeland i
företagsvärdering på Stanford, Meir Statman och Hersh Shefrin som
kollegor och lärare i finans på Santa Clara. Om inte ljuset tändes så
insåg jag åtminstone att detta var något jag ville jobba vidare med.
Flyttar vi framåt i tiden så kom nästa stora ”grej” att bli när Göran
Hägg med flera kollegor och studenter kom på idén med ett
finanslabb. Det var en spännande period då vi lyckades övertala
universitetet (stort tack till Magnus Holmström för det) att satsa
på ”vårt” finanslabb samtidigt som vi fick finansiellt stöd från flera
banker och företag. Det var starten till finansinriktningen vi har idag
på ekonomprogrammen. Jag tycker vi har varit duktiga, lyhörda
till önskemål från finansbranschen samt innovativa under hela
processen. Idag har vi en av Sveriges främsta finansutbildningar
och vi kan hitta mängder av Linköpingsstudenter som sitter på
nyckelpositioner runt om i finanssverige. Det har tidvis varit tungt
och väldigt mycket att göra men har man positiva, nöjda och inte
minst hårt arbetande studenter är det helt klart värt varje minut av
hårt slit.
Under alla åren jag har haft företagsvärderingskursen har jag tänkt
när kursen slutat att ”i år var det speciellt roligt för det var bara
bra studenter ” och nu när jag tänker tillbaka på det så har samma
tanke slagit mig varje år. ”Det kommer inte bli så speciellt nästa år
som det var i år” men det har det alltid blivit, så uppenbart finns det
ett stort och gediget intresse för finans hos väldigt många studenter
och det ska vi förstås försöka hålla ihop även i framtiden. Ett tag var
finansutbildningen i stort sätt något som enbart styrdes av Göran
och mig själv, numera finns det många fler, inklusive doktorander
som förhoppningsvis kan ta över och utveckla allt ytterligare. Vi får
kanske vara med lite till Göran och jag också.
That’s it folks – nu har jag inte pratat något om mitt favoritämne
fotboll och då speciellt Tottenham, men vem intresserar sig för det?
Känns väldigt ensamt att vara Spurs-fan bland alla Arsenal-, Cityoch United-fans o.s.v. Livet är bra hårt!
Oj nu glömde jag nästan nämna, och jag lovar att bara nämna,
VOLVO. En aktieportfölj utan Volvo kan och är aldrig en riktig portfölj.
Inte en föreläsning hellre om jag tänker efter!
Öystein Fredriksen

Öystein Fredriksen
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När jag skriver det här så blev det nyss klart
att vi civilekonomer är världsmästare i case.
Efter en stigande trend där vi för två år
sedan blev svenska mästare är vi nu alltså
världsmästare. Frågan är ju vad nästa steg
är, universummästare? Men som alla vet
är det ju träning som ger färdighet, därför
rekommenderar jag starkt att fortsätta gå
på Casegruppens utbildningar. Förutom
att stolt klappa oss på bröstet så håller vi i
näringslivsutskottet på att tillsätta en ny
företagsgrupp som kommer att vara länken
mellan ELIN och våra partners. Annars
så har utskottet tagit ut något av ett tidigt
sommarlov nu när du läser det här. Så därför
vill jag passa på att önska er alla en helt
underbar sommar där årets strandläsning
enligt alla experter ska vara Case in Point.
Passa helt enkelt på att komma tillbaka till
hösten redo för att bli universummästare!

Nu går Club på sommarlov efter tre lyckade
vår-event: Valborg, Copacabana och Aktiva
samt E-pubarna. Valborg hade vi för första
gången här i Linköping vilket var jättekul och
blir förhoppningsvis en tradition som består.
Vi ser nu fram emot hösten då vi ska utforma
minst ett nytt event som kommer rikta in
sig på sport. Vi kollar även på ett event där
man har möjlighet att ta med sig någon
utomstående som inte pluggar ekonomi vid
LIU för att kunna ge dem en bättre inblick
i vårt studentliv här. Mer info kommer
till hösten så håll utkik efter det! E-pub
fortsätter som vanligt och förhoppningsvis
hittar de nya ettorna dit.

Hej!
Nu är det sista gången jag skriver en
utskottsrapport och det är även min sista
tid här på Linköpings universitet. Det är
med blandade känslor som jag ska tacka
för ett riktigt roligt, hädelse– och lärorikt år.
Under året har vi skapat en inspirationsfilm
som kommer att visas under nollningen
för de nya studenterna som börjar på
civilekonomprogrammen, vi har skrivit tips
till olika kurser här i Drömmen och vi har
även fått upp ”Shout it out” på hemsidan
som ska finnas till för våra medlemmar
där ni kan komma med frågor, förslag,
klagomål et cetera. Föreläsningsserien har
dragit igång och det är något som vi kommer
att fortsätta med i höst då det är ett väldigt
bra sätt för oss studenter att förbereda oss
inför uppsatsen.

Vi i ELIN Club tackar för en härlig vårtermin
och önskar alla en trevlig sommar!

Sedan har vi flera pågående projekt som ni
kommer att få se mer av nästa år!

Hej alla Drömmen-läsare!

Ha det gott!
Ordförande
Näringslivsutskottet
Oscar Walfridsson

“’Om ni skulle ta och gå hem nu’, sa Pippi
Långstrump, ’så att ni kan komma tillbaka
igen i morgon. För om ni inte går hem så
kan ni ju inte komma tillbaka. Och det vore
ju synd.’”

Min resa var mot LiU…
Vårterminens slut innebär inte bara slutet
på mitt vice ordförandeskap, utan också på
min tid vid LiU. När jag ser tillbaka på mina
fyra år som student, varav tre spenderades i
Linköping och ett i Wien, gör jag det med en
stor glädje i hjärtat och en magnifik katedral
vid min sida.
Under uppropet 2011 på min första dag som
student höll Staffan Hård af Segerstad (f.d.
programansvarig för SPREK) ett inspirerande
brandtal om ett symboliskt katedralsbygge
som skulle pågå under hela studietiden.
Han menade på att den teoretiska kunskap
du tillskansar dig i kursböckerna bara är en
av många viktiga byggstenar; folk du träffar
på kravaller, erfarenheter från studentengagemang, kompisen från Frankrike du fick i
Rydskorridoren och upplevelser från utlandsstudier är bra exempel på några andra. Som
utbildningsansvarig vill jag såklart premiera
goda studieresultat, men glöm för guds skull
inte bort att se till helheten! Här på LiU finns
byggstenar i världsklass, ”de ä bar å bygg”.

1:e vice Ordförande
med utbildningsansvar
Rikard Sehlin
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Tiden har flugit förbi och vi går mot ett välförtjänt sommarlov. I slutet av mars inträffade
årets upplaga av Oss Ekonomer Emellan
och med vädergudarna på vår sida tävlade
ekonomer och I:are glatt sida vid sida.

Solen har kommit till Linkan och sommaren
är här, och så var det läsåret över, oj
vad tiden går fort när man har roligt. Vi i
internationella utskottet bidrog med ELINs
roligaste välgörenhetsevent nu i maj, Play
for Charity 2015! Fotbollsturneringen med
en twist. Allt överskott vi lyckades få in
skickas till organisationen Creciendo i Peru
som hjälper barn att vidareutbilda sig,
därigenom investerar vi i deras och landets
framtid. Kul att så många var där och bidrog,
vi och Creciendo är otroligt tacksamma!

I maj var det sedan äntligen dags för vårens
höjdpunkt, ELINpiaden 2015! En togakravall,
hoppborg och rafflande hinderbana senare
hade den ärofyllda vinsten i ELINpiska
spelen gjorts upp.
Tiden går snabbt när man har roligt och det
är nu dags för vår årgång av Players att ge
stafettpinnen vidare till nästa grymma gäng.
Deras första arrangemang, MajRaj anordnades en underbar vårkväll med partyglada
ekonomer. Vi i Players är otroligt stolta över
våra efterträdare och vet att de kommer att
leverera ett kanonjobb!

I hösten kommer vi tillbaka och internationella är oerhört taggad på en mist lika rolig höst.
Håll utkik efter fler spännande evenemang
om internship och utlandsstudier. Vi
kommer även att lägga mer fokus på
vårt internationella civilekonomprogram.
Stay tooned theres more to come. Ha en
superskön sommar så ses i vi höst igen.

Nu i maj har vi även lanserat ”ELIN Karriär”
på facebook, som är en ny sida där ni numera hittar saker som rör näringsliv, tex företagsevent. In och gilla så att ni inte missar
något roligt.

Ordförande
Marknadsföringsutskottet
Julia Hellerstedt

Peace and international love!

Ordförande
Utbildningsutskottet
Frida Dalros Sköld

ELINpiaden MMXV!

Hallå alla soldyrkare!

Terminen har nått sitt slut och den
efterlängtade sommaren nalkas. I marknadsföringsutskottet har vi precis avslutat
några roliga projekt inför nollningen. Den nya
civilekonomväskan blir kornblå, en infofolder
om ELIN ska skickas ut till nollan och en ny
”ELINs Lilla Blå” är på ingång. I expen hittar
ni även sprillans nya märken för REK och
utskotten.

Det är med ett varmt hjärta jag nu vill tacka
er alla för ett fantastiskt första år i Linkan
och önska er en riktigt skön sommar!

Ha en bra sommar!

Ordförande
Clubutskottet
Josefin Jangälv

Ordförande
Internationella Utskottet
Caroline Berndtson

Players 14/15 vill slutligen tacka alla för
ett fantastiskt år, förgyllt av fina minnen att
blicka tillbaka på. Det är med ett leende på
läpparna vi lämnar över till Players 15/16
och önskar er ett stort lycka till!
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Ordförande
Playersutskottet
Jessica Liljestrand

TEAM

7 snabba med TEAM:
TEAMwork eller ensamvarg?
– TEAMwork såklart!

dagarna2015
I höst är det dags för den årliga TEAM-mässan. Mässan
som ska få civilekonomstudenterna samt industriellekonomstudenterna på LiU att öppna ögonen för
möjligheter, företag och våra framtida arbetsgivare. Men
mässan är även där för att bygga upp ens självförtroende
när det gäller att söka jobb, knyta kontakter inför
arbetslivet men naturligtvis även för att man ska få sig ett
litet soft häng tillsammans med andra studenter på mässan.
För att börja inspirera och förbereda er läsare redan nu
har Drömmen träffat projektledaren Rebecca Axelsson
och ekonomiansvarige Sofia Talvitie för TEAM 2015. Över
en kaffe i TEAM-rummet pratade vi om jobbet inom TEAM,
planer, nyheter och de största utmaningarna de möter
inom arbetet med TEAM.
Om vi går tillbaka i tiden, då allt började, vad fick er att vilja
vara med i TEAM?
Rebecca: Jag satt som ambassadör för TEAM förra året och
fick en så himla bra inblick i deras arbete, och tänkte: WOW,
det här är bara så himla KUL! Sen när det var dags att söka,
hade jag redan funderat på det ett tag och kände att nej,
nu är det dags, vi kör! Sen blev jag även vald, vilket var så
himla himla kul!
Sofia: Jag hade inte funderat så mycket över TEAM och
hade från början planerat att åka utomlands ett helt år
från och med hösten 2015, så att söka var inget som var
aktuellt för mig. När det sen var val för ekonomiposten så
var det ingen som sökte. Så på bara en timme gick jag från
att inte ens tänkt tanken till att ha skickat in en ansökan.
Men sen gick det ju ändå inte vägen tyvärr! Så jag återgick
till mina planer om ett helt utlandsår. Men efter ett tag
blev ju posten ledig igen, exakt samma dag som jag skulle
skicka in min ansökan för utlandsåret. Men så tänkte
jag om ännu en gång och skickade in min ansökan som
ekonomiansvarig för TEAM och denna gång gick det ju hela
vägen också, något som jag är så otroligt glad över!
Ni verkar ha väldigt kul här inne på kontoret med TEAMjobbet, kan ni inte berätta mer om det? Hur fungerar ni
som grupp och hur går det med arbetet inför hösten?
Sofia: Hela gruppen är så sjukt glada och för mig som kom
in senare kände jag direkt hur härlig stämning det var. Just
nu har vi redan kommit en bit med arbetet kring mässan,
hela kommittén är vald och det är sådan härlig känsla att
se hur alla idéer långsamt börjar utforma sig. Det är nu
man börjar inse att det här verkligen kommer att hända!
Rebecca: Ja precis, det är nu det börjar ta form och alla
små delar börjar bygga upp sig till en mässa. Dessutom är
det så härligt att alla i TEAM har så olika egenskaper som
gör att vi alla kompletterar varandra på ett så perfekt sätt.
Vi är DREAMTEAM helt enkelt.
Låter verkligen riktigt kul! Vad kan vi förvänta oss inför
mässan i höst? Vad har ni för planer?
Rebecca: En sak som är nytt inför i år är att det kommer
finnas en utomhuslounge utanför C4. Tänk er lite skönt
häng, några bekväma sittmöbler och massor av fika!
Kommer bli riktigt gött!

Stadium eller TEAM Sportia?
– TEAM Sportia
LAG Anette Norberg eller Svea Rikes LAG?
– Svea Rikes LAG

En stor förändring är också att vi har valt att ta bort
katalogen som brukar delas ut vid mässan. All info där
kommer istället ligga på vår hemsida. Men det kommer
finnas en liten mässguide som vi delar ut, som kommer
innehålla en karta samt schema och all info som kan
tänkas behövas. Detta har vi till viss del gjort för att just
börja bli mer miljövänliga. Förhoppningarna är väl att TEAM
kanske kan bli en miljömärkt mässa i framtiden. Det är
visserligen en lång process, men vi börjar det i år med små
förändringar, som kan utvecklas med åren.

Artisten Pink eller tv-serien “Livet enligt
Rosa”?
Rebecca: Livet enligt Rosa
Sofia: Pink
Mässa i C-huset eller heldag i badhuset?
Officiellt: Mässa i C-huset
Tagga en vän i en Facebook-bild eller
Tagga TEAM?
– TAGGA TEAM!!!

Sofia: Det är också väldigt viktigt för oss att även de nya,
som börjar i höst, ska känna sig förberedda inför mässan.
Vi vill se till att det ska finnas något för alla, för TEAM är
till för alla. Folk ska känna att det finns mer att hämta än
bara godis. För att lyckas med det kommer vi ha så kallade
Inför-dagar som börjar 3 veckor innan själva mässan, som
ska se till att man känner sig tillräckligt förberedd. Så att
när du väl kommer till mässan ska du ha ditt CV klart, du
ska vara självsäker, redo och känna att: ”Nu är det dags!”.
Men framförallt ska man ju ha sjukt kul också!

Knyta ovärderliga kontakter inför arbetslivet
eller knyta en råbandsknop?
– Knyta råbandsknop

Highligts

29-30

Rebecca: Det här är helt enkelt en mässa ni sent kommer
glömma.

september är TEAMDAGARNA i C-huset

Spännande! Utöver det ni redan sagt, vad har ni mer för
roliga saker på gång?

153%

antalet följare på TEAMs
Instagram steg från 200 till 500

Rebecca: Vi har även utvecklat en ny logga! Med ett beslut
från förra året, i samma veva som hållbarhetstänket,
så kommer det i fortsättningen vara samma färg på
loggan, just för att även hålla det ekonomiskt och på så
sätt bygga upp ett varumärke! Vi kommer även att släppa
en TEAM-podcast. Den kommer rikta sig en del till de nya
ettorna, just för att de ska få en bättre inblick om vad TEAM
gör och veta vad just de får ut av TEAM.

50

kilogram godis har TEAM
beställt till detta året

1610

Sofia: I år har vi även en TEAM-låt, nämligen: SEPTEMBER
’99!! Värt att nämna är att Rebecca inte kan texten, hon
sjöng ”when we first met in september” istället för den
riktiga texten ”21st night in september”. Men hon har lovat
att lära sig den fram till mässan, så stöter ni på henne där
kan ni ju passa på att be henne sjunga den. Hon har även
lovat att framföra den på banketten! Kommer bli en riktig
succé, det vill ni helt enkelt inte missa!

ballonger ska blåsas upp inför TEAM

ca. 170

personer kommer jobba
under TEAM–Dagarna

Apropå banketten, den har man hört talas om, kan ni inte
berätta lite mer om den?

INFÖR-DAGARNA:

Rebecca: Banketten är till för företagen och alla som är
engagerade i mässan, en kväll fylld av överraskningar, god
mat och självklart grym fest!!

Vecka 37
INSPIRATION

Sofia: Så sök värd! För vi är ingenting utan våra värdar, det
är de som gör att mässan fungerar. Värdarna är a och o
helt enkelt. Och som tack får ni även världens roligaste
värdkickoff!

Vecka 38
AKADEMISKT
Vecka 39
MENTALT &
SJÄLVFÖRVERKLIGANDE

Har ni något sista ni vill tillägga om TEAM och mässan?
TAGGA TEAM, TAGGA ROSA!
Följ oss på sociala medier under:
@teamdagarna
Text: Nathalie Gawell
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IKEA–RESAN
Text: Joachim Hörnqvist feat. Simon Alzén, Foto: Inter IKEA Systems & Jesper Willman

Under cykelfärden mot Blå havet, ornitologiskt tidigt
en tisdag i mars var kylan nästan lika påtaglig som
tröttheten. Campus ekade mer öde än Platå en torsdag och
väl framme på Blå havet duggade gäspningar tätt bland
de väntande resenärerna som samlats för den årliga IKEAresan till Älmhult. Det var i Älmhult Ingvar Kamprad föddes
1926. Redan vid fem års ålder började han sälja småprylar
för att sedermera rikta in sig på möbler och 1943 grunda
IKEA. Mycket har hänt sedan dess men att Älmhult
fortfarande är IKEAs hjärta, råder det inga tvivel om.
I en lite väl stor och lyxig buss färdades vårt sällskap
drygt tre timmar söderut. I bussen försökte Emmie Tisell
förgäves dra igång olika sorters billekar och allsång för att få
tiden att gå snabbare. Tyvärr för Emmies skull föll många av
resenärerna i djup sömn. En sömn som resulterade i flertalet
underhållande, fula och dregliga snapchatbilder, inte minst
på mig själv.

IKEA har 315 varuhus i 27 länder, 147 000 medarbetare
och en total försäljning för nästan 29 miljarder euro 2014.
Presentationen av IKEAs storhet i siffror var nästan
överväldigande. Men bland alla tusentals anställda och
miljarder i omsättning påtalas alltid hur IKEA-andan visionen
och de nio teserna används som enkla men kraftfulla
verktyg för att hålla allting samman och se till så att
företaget fortsätter vara hungrigt för att växa och utvecklas.
Efter genomgången med Henrik begav vi oss till det som
kallas IKEA genom tiderna, ett museum med möbler och
andra IKEA-produkter från förr. Allt arrangerat årtionde för
årtionde för att ge oss möjligheten att resa genom IKEAs
historia, från Ingvar Kamprads barndom, till idag. Rundturen
påminde om sagotåget på Junibacken fast till fots och med
Nils Karlsson-Pyssling och Katla utbytta mot bokhyllan Billy
och TV-bordet Lappland.

Vid ankomsten samlades vi i ett konferensrum. Henrik, som
jobbar med Employer Branding gav oss en genomgång av
IKEA som helhet, som arbetsgivare och hur det är att vara
anställd på IKEA. Han berättar även om de olika bolagen
inom IKEA och vad de sysslar med.
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Juni, som är äldre karismatisk kvinna var vår guide i museet.
Tänk dig en sådan där tuff men ändå genomsnäll mormorsfigur som tagen ur en Astrid Lindgren-bok(i Småland kan
man dra Astrid-referenser om ALLT!), placerad i en stor
lokal med IKEA-möbler från förr arrangerade i kronologisk
ordning. Soffor, fåtöljer, lampskärmar, kuvert och antika
tändsticksaskar förvandlades till livs levande rekvisita i
framgångssagan om IKEA. Allt tack vare Junis inlevelsefulla
berättande. Under nästa år kommer det nya 8000 kvadratmeter stora IKEA-museet att öppna. Det är tio gånger så
stor som det nuvarande och kommer med all säkerhet att
attrahera mängder av människor från många delar av
världen.
Tillbaka i konferensrummet var det dags för lunch.
Kycklingen i de matlådor som delades ut förtärdes glupskt
av oss hungriga resenärer. Gratis är gott! Hunger förbyttes
mot paltkoma och konferensrummet till Europas största
fotostudio. Det är i fotostudion alla bilder till IKEA-katalogen
tas. Rundvandringen innebar samtal med fotografer,
snickare och designers.

Ett nytt konferensrum var nästa anhalt där ett härligt utbud
av kaffe och kanelbullar stod till vårt förfogande. Vi träffade
representanter från IKEA Communications, företaget som
utvecklar och producerar katalogen. Vi fick en kort
genomgång innan det var dags att bli indelade i mindre
grupper för caselösning. I stort var vår uppgift att komma
med förslag på hur man kan göra IKEA Communications
ännu bättre och effektivare. Vi påminns om att våga vara
annorlunda och låta vår kreativitet flöda. Lustiga lösningar
och finurliga förslag flög kors och tvärs mellan gruppens
medlemmar för att sedan kritas ned i skriftlig form. En
handfull underhållande presentationer senare är vår dag i
Älmhult slut. Trötta men fulla av nya intryck och lärdomar
gick vi på bussen hem mot Linköping. Sömnen tog många
av oss innan vi hunnit lämna Älmhults kommun men i
drömmarnas värld monterade vi IKEA-möbler och löste case,
ackompanjerade av Junis härliga stämma.

Kort om IKEA:
315 varuhus i 27 länder
147 000 medarbetare
29 miljarder euro i omsättning (2014)
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ORDFÖRANDERIET

Våren är här och ELINs medlemmar ställs för en av årets svåraste prövningar; valet mellan solen på
Blå Havet och plugget i A-husets mörka hörn. Sommaren knackar på dörren och man lockas av den lätta
vardagen som väntar en efter junis sista tentor. Jag kommer på mig själv med att räkna ner dagarna fram till
sommaren. Allt för sällan stannar jag upp och ser vad jag har omkring mig just nu.
När du läser denna text i Drömmen har halva året passerat. Våren har verkligen svischat förbi men tittar jag
tillbaka kan jag se allt vi gjort och inse att vi faktiskt varit igång ett tag. Vi i styrelsen är inte längre osäkra i
våra roller utan ett stabilt gäng med koll på läget. I skrivande stund har vi precis avslutat vårt vårmöte och
några ur styrelsen ska snart lämna över stafettpinnen till sina efterträdare och deras år i ELINs styrelse ska
rundas av. Även fyrorna rundar till sommaren av sin tid på LiU och beger sig ut på nya äventyr. Tack för er
tid här!
Den 9 juli kommer ca 245 blivande civilekonomstudenter få ett positivt antagningsbesked och
anslagstavlan på LiUs hemsida kommer svämma över av boendeansökningar. Tiden går så fort och
det känns som att innan jag ens hinner blinka så kommer jag sitta i slutet på året och skriva min sista
Ordföranderiet. Jag måste stanna upp. Stanna upp och njuta av året i ELIN, åren på LiU. Innan jag
flyttade till hit så trodde jag inte på klyschorna om studentlivet. ”Vännerna från universitet är de som du
har med dig hela livet”, ”Ni blir som en familj i Linköping” ”Studentåren kommer vara de bästa i ditt liv”
Men redan förra sommarlovet kunde jag ofta själv predika om det fantastiska studentlivet, med vänner som
familj och att mitt första år i Linkan varit det bästa i mitt liv.
Livet här är något speciellt och innan vi alla åker hem på sommarlov så önskar jag att vi kan mötas i solen
på Blå Havet, stanna upp och njuta av det unika som studentlivet innebär.

Trevlig sommar,

Sofie Åsell
Ordförande ELIN

Alessio Avellan Borgmeyer
–Mannen bakom Jodel

Se nästa uppslag >>>

Bland Sveriges universitet sprider sig Jodel mer än vad ”fribiljetter” till Platå spreds sig på den tiden det fortfarande
hette Platå-torsdag. Antalet användare har ökat explosionsartat vilket har lett till överbelastade servrar. Drömmen
fick en Skype-intervju med grundaren och VD:n Alessio Avellan Borgmeyer på Jodel-kontoret i Berlin. Med en ny
version på gång och stora drömmar om framtiden berättar han om hur allt började, varför folk tröttnat på Facebook
och hur Jodel ska tjäna pengar.
Text: Joachim Hörnqvist, Bilder: Jodel

Tittar man på gamla TellM ser man att mycket är likt Jodel men
mycket har också förändrats. Jag lanserade Jodel på universitetet
i Aachen och det exploderade direkt. Efter det har vi expanderat
till många universitet här och var i Europa och mängder av
människor har anslutit. <

> Det har varit galet senaste veckorna, antalet användare har
ökat betydligt snabbare än vad vi kunnat hantera men nu när den
nya uppdateringen kommer, blir det grymt! <
Med avslappnade kläder och bakvänd keps är han ganska precis
som man förväntar sig att en 24 år ung VD på ett app-företag ska
vara.

Vad är viktigast för er just nu?
> Det kluriga är att attrahera användare och samtidigt se till
att våra servrar kan hantera det. Så som det ser ut nu är viktigt
att skynda långsamt. Det är också viktigt att se till att våra
communityn håller sig rena från elakt och dåligt innehåll.

Jodel själva beskriver appen som ”det anonyma campusnätverket” och har fått stort genomslag i framförallt Lund,
Uppsala och Linköping. I appen skriver användarna
anonyma inlägg som kan läsas av alla inom en tio
kilometers radie. Inläggen kan bli både upp– och nedröstade
vilket uppmuntrar till bra, roliga och schyssta inlägg.

För min egen del handlar det om att ha överblick över
alla områden. Förut gjorde jag allting själv utom
programmeringen medan nu måste jag fördela
Alessio Avellan Borgmeyer gick motsvarande
ansvaret så det är lite ovant. Systemet idag är än
industriell ekonomi på universitetet i Aachen
“I dagens social media
så länge samma som när appen fortfarande
men tankarna kring Jodel började under
handlar för mycket om att
hette TellM och man skickade meddelande till
utlandsstudierna i San Diego.
porträttera sig själv i rätt ljus, att
15-20 stycken. Idag går det du skriver ut till
branda sig själv och få många likes alla inom en tio kilometers radie så som du
> Jag älskade hur universitetslivet i USA
var som ett eget community! Man stödjer av personer du känner och vill impon- förstår ser vi fram emot den nya versionen så
appen kan fungera felfritt för användarna. <
idrottslagen och alla studenter har riktigt bra
era på. Jag tror folk är less på det, att
sammanhållning. <
bygga upp sin profil och verkligen se Vad säger du till dem som hävdar att de har
till att lägga upp saker som får dig tillräckligt med sociala medier, varför ska de
Från början hette appen TellM, en meddelandetjänst
även använda Jodel?
tänkt som en gruppchatt för kompisgäng och arbetsatt se så bra ut som möjligt.”
grupper perfekt för att ge konstruktiv kritik men med
> Det här är något helt nytt och annorlunda. Som det
anonym avsändare.
ser ut idag kommunicerar man med samma människor
genom Facebook och Snapchat som du också följer
> Tanken var precis som nu att fokus skulle ligga på meddepå Instagram. I dagens social media handlar för mycket om
landet och budskapet, helt utan att någon värdering skulle läggas
att porträttera sig själv i rätt ljus, att branda sig själv och få
i vem som var avsändaren. <
många likes av personer du känner och vill imponera på. Jag
tror folk är less på det, att bygga upp sin profil och verkligen se
I slutet av 2013 hade Alessio och de andra grundarna till TellM
till att lägga upp saker som får dig att se så bra ut som möjligt.
samlat in kapital för att marknadsföra produkten.

“Precis som Facebook idag är det naturliga alternativet för att hålla
kontakten med dina vänner ser jag i framtiden hur Jodel är det
självklara verktyget för att komma i kontakt med din omgivning.”
Många appar och sociala medier slutar
ofta med att de blir uppköpta av antingen
Google eller Facebook. Jag antar att du har
tänkt tanken själv någon gång. Har du den
förhoppningen?
> Väldigt svårt att säga men det vore självklart
coolt att ha någon av dem som partner. Ser
man på Instagram har de lyckats växa ännu
mer tack vare Facebook. De tillåts vara relativt
självständiga efter köpet men har fått
välbehövlig hjälp i form av tekniska lösningar
och annan expertis. Självklart vill vi stå på helt
egna ben om vi har chansen med investerare
som stödjer oss och verkligen står bakom
idén. Men om det kommer någon och erbjuder
massa pengar får vi såklart ta ställning till det
då. <
Vad har ni för framtida affärsidé? Hur är det
tänkt att ni ska tjäna pengar?
> Just nu är det viktigast är att öka vår
användarbas och se till så att användarna
verkligen gillar produkten och använder den.
Först när vi har riktigt många användare
är det dags att tjäna pengar. Det finns många
intressanta lösningar tack vare att appen
är just positionsbaserade men vi har ingen
konkret lösning just nu. När man kan använda
sig av marknadsföring för en speciell plats
där användaren befinner sig kan man göra det
både snyggt och effektivt.

Men tänk dig något i still med att man i
framtiden alltid öppnar Jodel när man går
in en affär och att varje affär har en egen
superlokal feed. Du behöver inte gilla
eller följa affären som på Facebook utan
bara vara där för att ta del av åsikter och
erbjudanden, bara genom att befinna dig i
affären.
Men för att nå någon slags slutsats vill jag
helst inte ha någon klassik reklam utan hitta
någon snygg lösning som passar med själva
feeden. Jag är helt övertygad att vi med tiden
kommer hitta coola sätt att tjäna pengar på. <
Vad tror du om framtiden för Jodel?
> I framtiden ser jag att alla i världen använder
Jodel, haha ja det gör jag faktiskt! Det är
möjligt om vi lyckas skapa en produkt som
alltid är relevant för användaren oavsett
var hen är. Kommunikation som är anonym
och helt platsbaserad är något unikt.
Precis som Facebook idag är det naturliga
alternativet för att hålla kontakten med dina
vänner ser jag i framtiden hur Jodel är det
självklara verktyget för att komma i kontakt
med din omgivning. <

Istället för att vara baserad på dina vänner är Jodel baserad
på din position. Den enda appen som framgångsrikt använt sig
av den metoden är Tinder och den är avsedd för dejting. Jodel
handlar om att komma i kontakt med din närhet och samtidigt
vara dig själv, samtidigt som du får känsla för vad som gäller på
den platsen där du befinner dig.

> Vi åkte runt i en stor buss med vår logotyp på, en riktigt cool
buss med stort ljudsystem. TellM mottogs bra och många älskade
idén, men efter månader av marknadsföring och resande
genom Kalifornien såg vi att användandet ökade efter
kampanjerna för att sedan minska igen en tid senare. När vi kom
tillbaka till universitetet efter turnén hade några av de andra
medgrundarna tappat motivationen. De skulle fortsätta plugga
och fick jobb på annat håll. Så sommaren 2014 var jag själv
kvar. I efterhand var det såklart bra för jag kunde sätta min egen
touch på allting och ha det exakt som jag ville så jag byggde ett
nytt team och ändrade produkten efter eget tycke.

Den är demokratisk och rättvis. Även om man är anonym så
känner sig användarna ofta väldigt nära varandra för man
kommer direkt förbi den där muren av ytlighet. Samtidigt
har man på universitet väldigt mycket gemensamt som
många kan relatera till. Tack vare up– och downvotes är
den väldigt representativ. Är inlägget bra röstas det upp,
är det dåligt röstas det ned, oavsett vem som skriver det. <
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Alessio Avellan Borgmeyer favoriter:
Book:
„The Swarm“ as a novel, „hooked - how to
build habit forming products“ as a product
book
Movie:
„Ach jodel mir doch einen“. A vintage porn
that plays in the Alps. Honestly there are so
many movies out there…I just can’t give you
the one!
Music album:
I listen to a lot of different artists and music
genres. But for an entire Album, I really love
Drakes “Take Care“-album!
Podcast:
We honestly don’t really listen to podcasts in
Germany…I have to say I have none.
Football team:
I used to be a big Real Madrid fan when my
dad lived in Madrid (I was around 6-9 at the
time). But in Germany everyone hated on
me for that, so I lost my faith. Of course I’m
emotionally attached to Eintracht Frankfurt
though, since that’s where I’m from!

Hallå där Elisabeth Nielsen!
–LiUs somrigaste!

Hur är en bra sommardag för dig?

Vilket Instagram-filter gäller i sommar?

Vid havet på Västkusten med vänner en solig och varm dag

Jag brukar ju vara en krånglig jävel när det kommer till

i juli. Då mår jag kan jag säga! Eller en dag utomlands på

redigering av Instagrampics. Kör typ 3 olika appar och

playan. Måste ha närhet till havet, ÄLSKAR att simma under

sen beror det lite på färgerna i bilden. Men ett säkert kort

vattnet och svalka mig.

är ”Valencia”.

Vilket är ditt bästa sommarminne?

Och till sist, vilken är din favoritglass?

Extremt svårt att välja ett. Men jag antar att det var när jag

Det är nu alla skriver Ben & Jerry’s. Men inte jag, jag

lärde mig dyka i och med att jag ÄLSKAR att simma under

diggar “pinnglassar”, Magnum Mandel är en riktig klassiker.

vattnet ;). Det är en skön känsla!

Marknadsföringsutskottet kan stolt presentera det nya

Drömmen-märket
”Den är jättefin! Ser
lite ut som loggan till
ett chokladpaket. Och
choklad är ju drömmigt,
så det är ju bra!”
–Olivia Hogan

Får bli den!

Vad ska du göra i sommar?
Vill ju säga att sommaren kommer spenderas i Göteborg med
grillkvällar vid havet med gitarr och bad. Men sanningen är
att jag kommer jobba på Liseberg 8 av 10 veckor….
Drömmer du om att Liseberg en dag byter namn till
Lizzieberg?
Ohja, om det är något mission jag har på Liseberg så är det
precis det! Har faktiskt smygstartat lite genom att hashtaga
#lizziepåliseberg på insta…..
Hur tar man den bästa Instagram-bilden i sommar?
Ha en mix av massa fina färger, solljus, leenden, blå himmel,
hav, glassar, frukt, så kan det inte gå fel!

”Den va bra!”
–Zlatan

Gör din overall komplett redan idag! Det nya
Drömmen-märket och de nya utskottsmärkena
finns att köpa i ELIN-Expen för endast 20 kr/st.

