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Förverkliga dina 
karriärdrömmar!
Sök Talent training 
– redan i dag!

Nu startar en ny omgång av Talent training – ett 
utbildningsprogram för dig som vill jobba som revisor 
eller managementkonsult. Under Talent training får 
du veta mer om den spännande verklighet som väntar 
dig efter examen. Du får medverka vid ett antal 
träffar fyllda med föredrag, seminarier och kundcase. 
Du får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter 
med dina kurskamrater och våra medarbetare. Några 
av dem blir kanske dina framtida kollegor!

Läs mer och ansök via ey.com/se/student. 

©
 2

01
4 

Er
ns

t &
 Y

ou
ng

 A
B.

 A
ll 

R
ig

ht
s 

Re
se

rv
ed

.



SIDA 3

DRÖMMEN OM ELIN

NUMMER 1, 2014

Drömmen om ELIN är ekonomföreningens 
medlemstidning. Tidningen startades 1971 och 
trycks i 900 upplagor, och ges ut fyra gånger per år.

TRYCK:
Strokirk-Landströms AB

ISSN: 
1403-70717

ANNONSER:
ELINs näringslivsutskott

OMSLAG:
Erik Falk, ELINs ordförande

ÄGARE:
Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet

KONTAKT:
013-122728

ANSVARIG UTGIVARE OCH 
CHEFREDAKTÖR:
Tobias Tufvesson, 
drommen@elin.se
0735-022803

ELINs huvudsamarbetspartners:

INNEHÅLL

CHEFREDAKTÖR:
TOBIAS TUFVESSON

ART DIRECTOR:
PHILIP GILCHRIST

REDAKTÖR:
PER NIBLAEUS

REDAKTÖR:
JENS TERNEROT

KRÖNIKÖR:
ANDREAS LARSEN

ANALYTIKER:
HAMPUS BERGQVIST

SIDA 3

Låt drömmen göra det skönt för dig
Sidorna 14-15

5  Vårens recept
 Ingen vår är som en vår med god sill. Per  
 Niblaeus bjuder på en exklusiv inblick i ett  
 av de beryktade Nibleanska familjerecep 
 ten.
 
12  ��Ú������������Ƥ�Ú�
 En del intressant fakta om öl och lite tips  
 på vad nästa bolagsrunda bör innehålla!

13 �������������������¡�������ǫ
 På kravall men utan danslust? Här är 
 samtalsämnena som bryter isen i kön till 
 gasquens bar.

16  Straight outta ELIN:
 Ärligt och ocensurerat, direkt från hjärtat  
 av ELIN. Utskottens ansikten utåt ger dig  
 en uppdatering på vårens agenda.

18  Ordföranderiet
 Från toppen av pyramiden. Ordförande Erik  
 Falk delar med sig av tankar, känslor och   
 visioner.

20  �Ú�������������
� �����¡�������������������Ǥ����ơ������� �
� �������������¤���������������Ƥ������ �
 och solglasögonfantaster.

26  IKEAresan
 Platsen där allting började. Drömmen har   
 följt med på den årliga resan till Älmhult.

28  	�¡���������ƪ¡������������
 Nytt år. Nya löften. Drömmen hjälper dig   
 med nya  sätt att uppnå dina drömmars   
 beach.
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Sidorna 22-25
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David Beckham har fötts, lärt sig spe-
la fotboll och avslutat sin karriär. Den 
första persondatorn har lanserats och 
Watergateaffären har fått en hel värld 
att hålla andan. Det har hänt mycket 
sedan 1971, världen har upplevt både 
kriser och stora reformer. Men en sak 
har stått kvar, stabil och oförändrad.
 
Du sitter nu och håller det första num-
ret av den 44:e årsupplagan av tidnin-
gen Drömmen. En tidning som under 
all denna världsliga förändring troget 
har givits ut till ELIN:s medlemmar 
oavsett väder, krig eller politiska 
kriser. 

Genom alla dessa generationer har 
Drömmen likt ett fyrtorn i stormen 
stått stadigt och gett en strimma ljus 
i den östgötska dimman som så ofta 
präglar de slätter där vi vistas. I år har 
turordningen fallit på oss. Tillsam-
mans med en redaktion som skiner 
av rutin, passion och kunskap har jag 
tagit över fanan för att föra Drömmen 
framåt ytterligare ett år. Med mål-
sättningen att göra tidningen precis 
så bra som den förtjänar att vara, och 
att ge den ett utseende som skulle fått 
vilken annan 43-åring som helst grön 
av avund.

Så även om Powell har en poäng med 
att det kommer krävas både svett, 
beslutsamhet och hårt arbete för att 
skapa en dröm, är vårt mål något an-
nat. 

Drömmen du håller i händerna ska 
kännas som om den är skapad genom 
ren magi. 

Välkommen till Drömmen 2014.

Tobias Tufvesson
Chefredaktör

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

“En dröm blir inte verklighet genom magi; det 
krävs svett, beslutsamhet och hårt arbete“
- Colin Powell, USA:s utrikesminister 2001-2005
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Tillagningen bör inledas sent på natten 2 dygn före servering. 

1. Ställ fram ett rejält glas och korka upp akvaviten. Ta dig ett smakprov och ställ samtidigt 
fram övriga ingredienser på köksbordet.

2. Lös upp muscovadosocker, strösocker och salt i maltwhisky och ättika i en bunke. Du 
kan med fördel prova att maltwhiskyn smakar som den ska genom att ta dig ett glas 
innan den blandas med de övriga ingredienserna. Ta även en klunk akvavit. 

3. Blanda ner både fransk och riktig senap i bunken.
4. Kontrollera att akvaviten inte har påverkats alltför mycket av att stå utan kork genom 

att dricka ett glas.
5. Lokalisera rapsoljan på bordet utan att välta något. Vispa ned denna i bunken i en 

mycket tunn stråle. 
6. Drick upp eventuella slattar av maltwhiskyn. 
7. Plocka upp chipsen och dillen som du har vält ned på golvet. Lägg chipsen inom räck-

håll från din säng.
8. Blanda ner crème fraîche och hackad dill i bunken
9. Sätt på korken på akvaviten och skaka försiktigt. Ta därefter av korken och kontrollera 

att smaken inte har påverkats alltför mycket av proceduren genom att ta dig ett glas. 
10. Vänd slutligen ner sillen i bunken och täck med lock eller plastfolie. Låt stå svalt.
11. Töm det som finns kvar av akvaviten i ett glas. Drick upp.
12. Fyll samma glas med vatten och lägg i en resorb. Ställ sedan glaset bredvid sängen. 
13. Sov ruset av dig. 
14. När du vaknar nästa eftermiddag, ligg kvar i sängen och drick glaset med resorb. Över-

lev dagen genom att äta chips och titta på dålig film. 
15. Somna igen.

Lagom till att du har vaknat nästa morgon, pigg, fräsch och utvilad för ett rejält kalas så är 
sillen färdig. Ta ut den ur kylen och lägg upp i en burk eller skål av glas. Njut sedan av gott 
sällskap, akvavit som du av någon anledning har tappat tycket för, och makalöst god sill.

Med hopp om en trevlig vår!

Per Niblaeus

DET HÄR BEHÖVER DU

s� 5 msk muscovadosocker
s� 2 msk strösocker
s� 1 msk salt
s� 3 msk maltwhisky
s� 1 flaska (700ml) Skåne akvavit
s� 4-5 dl färdig buljong
s� 1 påse chips, ostbågar eller 

liknande
s� 1 msk 12%-ättika
s� 2 msk fransk dijonsenap
s� 4 msk svensk hederlig senap
s� 1 förp. resorb
s� ca 1,5 dl rapsolja
s� 4 msk crème fraîche
s� ca 1 msk hackad dill (fryst 

går bra)
s� 2 förp. inläggningssill skuren 

i bitar
s� 4-5 dåliga filmer

Ingen vår utan sill
.¤UD�O¤VDUH��GHWWD�UHFHSW�KDU�J¥WW�L�DUY�L�PLQ�VO¤NW�VHGDQ�XUPLQQHV�WLGHU�RFK�MDJ�ʏFN�L�VDPEDQG�PHG�GHQ�VHQDVWH�

MXOHQ�WLOO�VOXW�WD�GHO�DY�GHW�JHQRP�HQ�DQLQJHQ�VXVSHNW�FHUHPRQL�WY¥�GDJDU�I¶UH�MXO��'HW�EHU¤WWDGHV�G¥�I¶U�PLJ�DWW�

GHWWD�YDU�HQ�YLNWLJ�GHO�L�YDUI¶U�PLQ�VO¤NW�V¥J�XW�VRP�GHQ�J¶U�RFK�DWW�MDJ�VNXOOH�EOL�GHQ�IHPWH�JHQHUDWLRQHQ�VRP�

ʏFN�GHQ�YLNWLJD�XSSJLIWHQ�DWW�L�VLQ�WXU�I¶UD�UHFHSWHW�YLGDUH��'HW�E¶U�WLOO¤JJDV�DWW�YLVVD�GHWDOMHU�NDQ�VH�WYLYHODNWLJD�

XW�RFK�DWW�VSU¥NHW�NDQ�YHUND�HQ�DQLQJHQ�NRQVWLJW�PHQ�GHW�EHURU�HQEDUW�S¥�DWW�MDJ�L�PLWW�I¶UV¶N�DWW�WROND�UHFHSWHW�

KDU�YDOW�DWW�PRGHUQLVHUD�GHW�Q¥JRW��E¥GH�VSU¥NOLJW�RFK�LQQHK¥OOVP¤VVLJW�I¶U�DWW�GHW�VND�YDUD�DQSDVVDW�WLOO�GDJHQV�

måttenheter, ingredienser och förpackningar. Nåväl, här kommer det i alla fall.

17/3: EXCELSKOLAN DEL 2

21/3: VÅFFELLUNCHEN

8/4: DELOITTEDAGEN

30/4: E-PUB

30/4-2/5: VALBORGSRESAN

9-10/5: ELINPIADEN 2014

14/5: PARTNERDAGEN

18/5: ORDFÖRANDENAMNSDAG

24/5: AKTIVADAGEN

28/5: NÄSTA DRÖMMEN!

PSST.. LITE DATUM ATT HÅLLA KOLL PÅ..
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För att hålla dig uppdaterad 
om all aktuell info rörande din 
studentkår, besök vår hemsida!

Studentkåren för dig som pluggar  

utbildningsvetenskap eller vid Filosofisk 

fakultet vid Linköpings universitet

Hej! Linköpings universitet

Studenten - Du!

Fakulteten

Kåren

Sektionen

Filosofiska faktulteten & Utbildningsvetenskap

StuFF

17 olika sektioner under StuFF

Det är vi som är StuFF!  
Som din studentkår finns vi till för dig  
under hela din studietid, och vi jobbar 
främst med att bevaka och driva 
utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Varje år jobbar vi för att påverka och göra 
skillnad för att studenternas röster ska  
höras överallt på alla campus! 
 
Vi är representanter för drygt 13 000  
studenter vid universitetet, eller närmare 
bestämt för dig som antingen pluggar  
inom området för utbildningsvetenskap 
eller vid Filosofiska fakulteten. 
 
Vi hoppas att just du vill vara med oss och 
göra skillnad i framtiden tillsammans  
med oss! 
 



Vad händer hos StuFF i vår?

Våren är alltid en hektisk tid för många studenter, så också för studentkåren! Under den resterande delen av 
vårterminen så kommer det hända mycket hos oss som vi gärna vill uppmärksamma er studenter på:

24 februari – 9 mars: Var med och gör skillnad!

För verksamhetsåret 2014/2015 behöver StuFF anställa en ny kårstyrelse samt ett antal arvoderade och 
ideella poster. Under slutet av februari och början av mars kommer du kunna söka till alla dessa meriterande 
tjänster och vara med göra skillnad i kårens framtid! Dags att fila på CV och personligt brev redan nu!

3 mars – 16 mars: StuFFs Kårval!

StuFF är medlemmarnas egen organisation och styrs av kårfullmäktige (FUM). FUM tillsätts i det årliga  
kårvalet som i år kommer att hållas i början av mars. Alla StuFFs medlemmar har rösträtt i Kårvalet som helt 
bedrivs med röstning via Studentportalen. Kårvalets utgång bestämmer sedan hur många mandat de olika 
listorna får i fullmäktige. Får en lista hälften av alla röster får de hälften av mandat i fullmäktige.  Så se till att 
använda din röst till att påverka vad vi ska jobba med under nästa år!

14 mars: Kårernas Pubcrawl

Förra årets Pubcrawl var succé! Tillsammans med LinTek och Consensus arrangerar vi en pubrunda mellan 
alla våra 5 kårhus under en helkväll. God mat & dricka, underhållning och aktiviteter utlovas och i biljettpriset 
ingår dessutom busstransport! Biljettsläppet ligger preliminärt den 3:e mars.
 

12-13 maj: Årets Pedagog

Varje år sedan 2001 delar StuFF ut priset för Årets Pedagog.  Den är en utmärkelse som varje år delas ut till 
någon ur den undervisande personalen på Filosofisk fakultet eller utbildningsvetenskap. Det är studenternas 
pris till en lärare verksam för StuFFs medlemmar som anses vara extra inspirerande och pedagogisk. Priset 
delas ut i mitten av maj men du kan nominera någon redan från och med mitten av april.

Vi på StuFF ser fram emot en spännande vår med mycket händelser, engagemang och nöjda studenter!
Vi ses!

Spana in oss på 

sociala medier! /StudentUnionStuFF

@stuff_liu

@stuff_liu
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I HUVUDET PÅ
ERIK FALK
– Ordföranden om mål, vädret och bensinbomber
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Under de tre år som han gått på programmet har han 
både varit fadder under Nolle-P och agerat servitör på 
den beryktade dammiddagen. Efter en termin i Sin-
gapore är Nackasonen Erik Falk tillbaka i Linköping 
iklädd en ny roll. Han bär numera titeln som ordförande 
och sitter därmed på ekonomföreningen ELINs mest 
LQʐ\WHOVHULND� SRVW��9L� O\FNDGHV� WU¤IID� (ULN� HQ� VQDEELV�
i Zodiaken under en lucka i hans annars fullspäckade 
schema. 

Det är en lite lätt lunchtrött men överlag glad Erik Falk 
VRP�P¶WHU�RVV�S¥�&DPSXV�9DOOD��+DQ�KDU�SUHFLV�DYVOX-
tat ett träningspass och snart är det dags för två indivi-
duella uppstartsmöten. Kvällen bjuder på styrelsemöte 
och morgonen spenderades med ett möte med StuFF; 
6WXGHQWN¥UHQ� I¶U� XWELOGQLQJVYHWHQVNDS� RFK� )LORVRʏVN�
fakultet vid universitetet.

– Det var trevligt att träffa StuFF. Vi pratade lite allmänt om hur 
det går, det är viktigt att upprätthålla en god relation och reda ut 
eventuella frågetecken. De är en extremt viktig del för oss i ELIN, 
och jag tycker att okunskapen om det är lite tråkigt. Det är något 
vi måste ändra på. 
 
Vi kan väl börja med att röja undan frågan vi alla ställer oss: Vad 
gör man som ordförande, egentligen?

– För mig är rollen mer att samordna styrelsen, jag har inte så 
mycket konkreta event som jag ska hitta på.  Förhoppningsvis kan 
jag hjälpa dem gå i den riktning och efter de mål som vi har 
VDWW�XSS�RFK�VH�WLOO�DWW�YL�NDQ�EHK¥OOD�EUD�NRQWDNW�PHG�DWWUDNWLYD�
VDPDUEHWVSDUWQHUV��6DPW�K¥OOD�NROO�S¥�KXU�SHQJDU�I¶UGHODV��RFK�
sådär.

Har du någon speciell ledarstil?

– Jag har väl inte någon riktigt strikt utpräglad ledarstil, jag vill 
ta intryck och vara öppen istället för att peka med hela handen. 
-DJ�YLOO�YDUD�G¤U�Q¤U�GHW�EHK¶YV��KD�VHUL¶V�K¥OOQLQJ�PHQ�PHG�HQ�
öppen dialog. Bygga relationer.

Erik har vart ordförande i snart två månader och har bör-
jat komma in i hur det nya, hektiska, livet fungerar. Från 
att tidigare haft ett relativt lite lättare engagemang som 
Underfadder under nollningen är det ett ganska stort steg 
upp till ordförande, men det ser Erik som positivt. 

ȅ� -DJ� WURU� EDUD� GHW� KDU� KM¤OSW�PLJ� DWW� YDUD� XQGHUIDG-
der. Eftersom det är just en av de lite lättare nivåerna av 
HQJDJHPDQJ�ʏFN�PDQ�VH�I¶UHQLQJHQ�IU¥Q�HWW�DQQDW�SHUV-
SHNWLY��YLONHW�MDJ�W\FNHU�KM¤OSHU�PLJ�QX��0DQ�ʏFN�P\FNHW�
LQWU\FN��E¥GH�SRVLWLYD�RFK�QHJDWLYD�RFK�QX�KDQGODU�GHW�
RP�DWW�WD�YDUD�S¥�GHVVD�LQWU\FN�RFK�DQY¤QGD�GH�L�DUEHWHW�
med styrelsen. Att omsätta intrycken i praktik.

Har det förändrat dig som person något, då?

– Jag har aldrig vart speciellt strukturerad som per-
VRQ��GHQ�I¶UVWD�VDNHQ�MDJ�JMRUGH�Q¤U�MDJ�EOLYLW�YDOG�YDU�
DWW� N¶SD� HQ� NDOHQGHU�� 'HQ� ¤U� GHQ� VRP� KDU� EOLYLW� PLQ�
räddning! skrattar Erik samtidigt som han öppnar sin 
hett osande matlåda. När rökplymen skingrar sig avs-
O¶MDV�LQQHK¥OOHW��HQ�ODVDJQH�S¥�]XFFKLQL�RFK�DXEHUJLQH��

Erik hälsar glatt på en för redaktionen okänd person som 
går förbi i den lunchfyllda Zodiaken och dyker sedan 
ogenerat ned i matlådan. Det är viktigt att äta och sova 
för att orka med det nya arbetet. 

– Jag försöker sova runt sju timmar per natt, jag har inte 
halkat in på ”miljardärssömnen” än där man sover 2-3 
timmar för natt för att maximera. Han skrattar och lutar 
VLJ�WLOOEDND�L�VRIIDQ��

Du får ju ett drygt år på dig som ordförande att påverka 
föreningen. Om du sätter det här året i ett decenniums 
sammanhang – använder du ditt år till att gå i någon 
långsiktig riktning? Var ser du ELIN om 10 år?

ȅ� 9L� KDU� MREEDW� IUDP� OLWH� Q\D� P¥O� RFK� YLVLRQHU� VRP�
förhoppningsvis kommer hjälpa föreningen att gå 
framåt, sen måste man ändå se lite ”nyktert” på det. Vi 
¤U�HQ�I¶UHQLQJ�S¥�HWW�XQLYHUVLWHW���Q¤ULQJVOLY��XWELOGQLQJ�
och sociala aktiviteter är i fokus, och det är det vi ska 
EOL�E¤VW�S¥��$WW�EOL�E¤VW�S¥�GHW�VRP�¤U�PHVW�Y¤VHQWOLJW�I¶U�
föreningen i första hand är något jag hoppas att mina 
efterträdare kommer sträva efter också. 
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Trots att hans vardag blivit väsentligt mer fylld med åtagan-
GHQ�M¤PI¶UW�PHG�WLGLJDUH�ʏQQHU�KDQ�¤QG¥�WLG�WLOO�DWW�URD�VLJ��
Att gå ut och festa och hänga med polarna prioriteras alltid 
och det är långt ifrån omöjligt att stöta på honom på Kårallen 
under torsdagsnätterna.

– Oh ja! Jag försöker gå så ofta jag kan. Jag ska faktiskt dit 
QX�S¥� WRUVGDJ��6DNQDU� LQWH�GX�ELOMHWW�$QGUHDV"�-DJ�KDU�HQ�
extra om du vill ha.

Hans välvillighet och serviceberedskap blir här påtaglig och 
vi får med ens svårt att formulera oss. Andreas reagerar med 
förtjusning och Tobias får svårt att dölja sin avundsjuka trots 
att han redan har en egen biljett. Man vill ju hellre erhålla 
sin biljett av ordföranden. Erik är helt klart en man med kon-
takter.

Vad är ditt bästa kravallminne?

ȅ�2M��'HW� I¥U� MDJ�QRJ�V¤JD�¤U�/XFLDNUDEDOOHQ�����ȓ�PHQ�
mer än så säger jag inte. 

Det kryptiska svaret följs av en välplacerad konstpaus medan 
Erik verkar lämna oss för en sekund och leende sväva till-
baka till kvällen ifråga i sina tankar. 

Han är den första ordföranden för ELIN född under 90-talet, 
RFK�GHQ�\QJVWD�WLOO�ʐHUD�¥U��PHQ�GHW�¤U�DEVROXW�LQJHQWLQJ�KDQ�
tror kommer vara ett hinder.

ȅ�-DJ�WURU�DEVROXW�LQWH�DWW�GHW�VSHODU�Q¥JRQ�UROO��GHW�¤U�NODUW�
att jag är yngre när man jämför med Backman (ordförande 
������UHGV��DQP���PHQ�GHW�¤U�LQJHQWLQJ�VRP�P¤UNV�L�VW\UHOVH-
rummet. Jag tycker nästan det är skönt att vara lite yngre, det 
är aldrig något jag upplevt varit till min nackdel.

Det blir tydligt att ordförandeskapet innebär en mångsi-
dighet, för att inte tala om multibegåvning. Erik visar prov på 
informell, civil ödmjukhet men även myndig pålästhet vilket 
YL�WHVWDGH�JHQRP�DWW�VP\JD�LQ�Q\ʏNQD�IU¥JRU�OLWH�ȎYLG�VLGDQ�
DY�LQWHUYMXQȎ��

VÅREN:

Våren är hopp. Våren är här när 

det är gå-ut-på-balkongen-på-

morgonen-i-kalsonger-väder. 

Ett par bestämda steg genom 

vardagsrummet, sen sliter man 

upp balkongdörren och tar 

tre djupa andetag i vårsolen. 

Underbart.

ERIK FALK OM..

OS:

Det går ju inte att komma 

ifrån Bäckström-gate, men 

det var ju också första gången 

det sändes med reklam. Men 

vad kan man säga, de (Viasat, 

reds.anm.) har överträffat sig 

själva men det märktes att de 

kanske ville slicka lite röv. OS 

var jävligt kul, speciellt med 

tanke på hockeyn. Underbart.

EN BRA FRUKOST:

En bra frukost ska enligt 

mig ätas i min gamla villa 

där jag bodde förut, där 

fanns en balkong med 

utsikt mot ett sund där 

det tuffade förbi gamla 

träbåtar. Solen var lagom 

varm och man drack ny-

pressad juice, njöt av färskt 

bröd, gott pålägg och kvit-

trade fåglar. Underbart.

ELINpiaden 2014:

Som sagt, det blir inga ben-

sinbomber för min del den 

här våren. Det känns tråkigt 

att vi inte får uppfylla vår vi-

sion om att vinna fyra stilpris 

i rad (Erik har två stilpris i rad 

sedan innan. Reds. Anm), men 

jag hoppas på 2015. Kanske 

blir en apache-helikopter. 

Underbart.

Utan att blinka tuggar han snabbt ur lasagnen och börjar 
förklara hur det ligger till med vad som är Linköpings Uni-
versitet och Linköpings Tekniska Högskola. Ett ämne som 
I¶U�GH�ʐHVWD�WHU�VLJ�VRP�WULYLDOW�RFK�I¶UVXPEDUW�YHWDQGH�EOLU�
här ett lackmuspapper på bredden av Herr Ordförandes kom-
petens.

Vill du säga något avslutande? Ett meddelande till medlem-
marna?

– Ja, jag vill inte att folk ska se på oss i styret som ett gäng 
trött-nissar som sitter i Expen och gäckar, vi är en öppen 
förening! Allt vi pysslar med gör vi för medlemmarna. Där-
för tycker jag det är viktigt att man som medlem känner att 
GHW�EDUD�¤U�DWW� WD�NRQWDNW��RP�LQWH�I¶U�DWW� I¶UHVO¥�HQ�I¶U¤Q-
GULQJ�V¥�YDUI¶U�LQWH�EDUD�I¶U�DWW�VQDFND�OLWH"�-DJ�¤U�LQWUHVVH-
rad av att veta vilka ni är!

Vi tackar Erik för hans tid, medverkan och förtroende och ser 
på hur han med ett metodiskt lugn packar ihop sina lunchat-

tiraljer och förbereder sig för nästa punkt på dagordningen. 
Med några spänstigt målmedvetna steg lämnar han oss vid 
bilden av en ung ordförande som vet var han är på väg. 
(ULN�)DON�NDQ�VWXQGWDOV�WYLQJDV�YDUD�ʐ\NWLJ�RFK�ʐH[LEHO��PHQ�
intrycket han lämnar är permanent. 

Två månader kan göra mycket med en person, men vi gissar 
att den här positiva auran härstammar från någonting tidi-
gare. Ordförande Erik Falk har bara funnits i två månader, 
men ledaren Erik Falk har tagit tiotals år på sig att byggas. 
Det stabila ordförandeskapet är ett yttre uttryck för en inre 
person, och detta ser vi som en stor trygghet.

Tobias Tufvesson & Andreas Larsen
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- “Leg tack.” 

Varenda. Jäkla. Gång.

Ser hon inte att jag är vuxen och dessutom 
N¶SHU�VYLQG\U�¶O"�1¥MD��MDJ�W¤QNHU�LQWH�
låta detta förstöra min kväll.

Vi alla har ju varit där. Stått på system-
ERODJHW��VQHJODW�S¥�GH�G\UD�ʐDVNRUQD�I¶U�
49:-/st, för att sedan fylla korgen med all-
GHOHV�I¶U�P¥QJD�EXUN¶O��)¶UEDQQDGH�&61�

Denna kväll är det dock annorlunda. Vi 
har bestämt oss för att byta ut den sedvan-
liga blaskölen mot ett par riktigt ståtliga. 
Denna kväll gästas vi av bland annat 
Omnipollo Léon, som bland en rad av 
olika ölsorter utmärkte sig särskilt.

Omnipollo grundades 2011 och rankades 
2013 som Sveriges bästa bryggeri. Bryg-
JHULHW�KDU�ʐHUWDOHW�ROLND�¶OVRUWHU��%HOJLDQ�
Ale, Imperial IPA, Pale Ale, Stouts och 
ʐHU�G¤UWLOO��)¶U�HU�VRP�LQWH�YDQOLJWYLV�
V¤UVNLOMHU�S¥�GHVVD�GHʏQLWLRQHU�¤U�GHW�KHOW�
enkelt beroende på hur bryggerierna jäser 
öler, hur mycket de smakar humle och hur 
stark den är. Typ.

“Fit for beer geeks and party freaks 
alike, Leon is assertively hopped and 
fermented dry using champagne 
yeast.” 

Sparsamt ettiketterad och elegant ut-
IRUPQLQJ�UHʐHNWHUDU�S¥�HWW�JHQLDOLVNW�V¤WW�
EU\JJHULHWV�ʏORVRʏ��'HW�VNDOO�YDUD�HQNHOW��
elegant och skitbra. Simple as that.

Den kittlande kolsyran rundas av med 
en fyllig smak som präglas av distinkta 
fruktinslag. Jag är ingen Frithiofsson, men 
om 23 år har lärt mig någonting är det hur 
man skiljer en bra öl från en daulig. 

'HQ�Y¤ON\OGD��V\QWHWLVNW�NRUNDGH�ʐDVNDQ��
fylld med 750 ml gyllene nektar lämnade 
ett starkt intryck. Det var den första, 
sannolikt inte den sista gången jag köpte 
Omnipollo Léon. Sveriges bästa öl.
Med inspiration av trappistmunkar från 
Belgien. Inte ens svårt.

Om jag får lämna er med ett budskap är 
GHW�GHWWD��9¥JD�YDUD�Q\ʏNHQ�RFK�WURWV�
att prislappen ökar från 10:- till 30:- gör 
smaksensationen en oerhörd inverkan på 
hur ni ser på öl.

Beauty is in the eye of the beer 
holder.

Philip Gilchrist

DRÖMMEN TESTAR FINÖL

1 Se det inte som att du 
bränner pengar

Då du redan “bränner” pengar på 
alkohol handlar det snarare om en 
omallokering av din redan höga alko-
holkostnad.

2        Easy transition                    

Börja med att höja din standard 
marginellt med att byta ut 2 av dina 
Norrlands Guld mot en öl som kostar 
mer än 11 kronor per burk.

3 Läs på om öl

'HW�ÀQQV��VRP�GX�UHGDQ�YHW��ÁHU�
ölsorter än man vågar föreställa sig 
(45+). Primärt delar man upp öler i 
antingen “Ale” eller “Lager”. 
Dessa både smakar och ser olika ut.

2PQLSROORV�|OHU�ÀQQV�Sn�V\VWHPERODJ-
et i varierade prisskalor och erbjuder 
en bred variation. Dessutom innehåller 
de ofta ganska höga procentsatser av 
alkohol vilket troligen gör dig vinglig 
redan efter den tredje.

Bilder och annat okristligt kommer direkt från Omnipollos hemsida. 
Spana in den på omnipollo.com/leon
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Dagens första bidrag har kopplingar till Sverige och 

föddes i samband med avslöjandet att irländska 

hamburgare innehöll odeklarerat hästkött. Skan-

dalen spreds till Sverige när det visade sig att även 

Findus drygat ut sin frysta lasagne med medlem-

mar ur ”My Little Pony”. Även IKEA och Familjen 

Dafgårds fick sin beskärda del av kakan innan 

skandalen klingade av. 

Ännu en president i farten. Den här gången var 

det Sydafrikas nuvarande president, Jacob Zuma, 

som hamnade i blåsväder. Zuma, som tidigare 

kritiserats för bland annat sin inställning till HIV-

smittade och sina 4 (?!) fruar, fick en ny skandal 

på halsen när det avslöjades att han låtit renovera 

sitt sommarställe i KwaZulu-Natal för närmare 140 

miljoner kronor. Inget att rynka på ögonbrynen 

för, om det inte hade varit för att han betalade 

ur statskassan. Till historien hör att Zuma även 

förbjudit statligt kontrollerade medier att använda 

termen ”Nkandlagate” för att beskriva skandalen. 

Vad 
KAN 
MAN

EGENTLIGEN
OM POPULÄRHISTORIA?

Avlyssningsskandalen i Washington D.C. på 70-talet som ledde till Nixons avgång. De flesta känner säkert till Watergate. 
Efter följer en parad av ”-gates”, händelser där journalister och rubriksättare fantasilöst drar en koppling till Watergate för att 
klargöra att det handlar om en skandal. President Bill Clinton ville inte vara sämre än sin föregångare och ställde till med 
”Blowjobgate”. Sedan har vi ”Nipplegate”, där Janet Jackson visade bröstvårtan under Super Bowl, vilket ledde till att många 
galor och liknande sänds med en kort fördröjning. Men alla skandaler får inte samma mediauppmärksamhet som dessa. 
Nedan kan ni nu lära er mer om några kända och mindre kända ”-gates” genom åren. 

“NKANDLAGATE”“HÄSTKÖTTSGATE”

Att skriva ”antipasti” och ”calamari” på menyn 

istället för att använda det lokala språket är 

vedertaget om man är en italiensk restaurang 

med större ambitioner än att sälja kebabpizza. 

Detta höll dock inte provinsregeringen i Quebec, 

Kanada, med om. Istället skickade myndighet-

erna en varning till restaurang Buonanotte där 

man uppmanade ägarna att ändra rätternas 

namn till franska för att inte strida mot provinsens 

språkregler. Detta orsakade stor debatt och ledde 

till chefen för språkmyndigheten till slut avgick.

“ANTIPASTI-GATE”

Även den allra senast tillkomna skandalen på 

listan har svenskkopplingar. Inför Sveriges OS-fi-

nal i hockey mot Kanada uppdagades någonting 

som fick betydligt mer mediautrymme än både 

revolutionen i Ukraina och själva matchutgången. 

Sveriges stjärna Nicklas Bäckström blev oväntat 

förbjuden att delta i finalen efter ett positivt 

dopingprov med anledning av att han ätit allergi-

mediciner. Händelsen urartade i en pajkastning 

mellan Svenska Hockeyförbundet, NHL och 

IOK om huruvida det var en giltig anledning till 

avstängning eller inte. Resultatet blev hur som 

helst att ”Bäckis” troligen största dag i karriären 

blev hans sämsta. Undrar vad farmor Bäckström 

tycker om det här?

“BÄCKISGATE”

TEXT AV: JENS TERNEROT OCH TOBIAS TUFVESSON
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Det föreligger frågetecken i Läsarens 

kognitiva verksamhet just nu. Läsar-

en är brydd, har myror i hjärnan.

Jag heter Andreas och är i första 

hand medborgare och medmänniska, 

till vardags aspirerande civilekonom 

precis som många av er som får hem 

den här tidiningen. I dagligt tal inte 

ens i närheten av så här välformul-

erad. Min närvaro denna tidning har 

sin absoluta premiär i och med denna 

krönika, men min förhoppning är 

att givmilde och Ödmjuke Chefre-

daktören låter mig vara kvar även i 

kommande nummer. Därom tvista de 

lärde.

LÅT DRÖMMEN GÖRA DET SKÖNT FÖR DIG
Ȏ-DJ�KDU�HQ�GU¶PȎ��(Q�VLPSHO�FLWHULQJ�DY�0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ��HOOHU�HQ�'DYLG�/\QFKVN�PHWDIRU"�/¥W�RVV�VPDND�

S¥�GHW�OLWH�JUDQQ��Ȏ-DJ�KDU�HQ�GU¶PȎ��)LQQV�GHW�ʐHU�Q\DQVHU"�'HW�ʏQQV�ʐHU�Q\DQVHU�
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Tar man det till sin kärna är väl egentligen vad alla vill att få 
vakna upp och känna ett sammetslent lugn vila som en ljum-
men dimslöja över bröstet. Som en mors varma hand när hon 
¶PW�VPHNHU�GLJ�¶YHU�SDQQDQ�RFK�V¤JHU�Ȏ$QGUHDV��GHW�K¤U�¤U�
MAX trettiosju grader, du får fan ta och pallra dig till skolan, 
V¥�K¤U�NDQ�PDQ�LQWH�EHWH�VLJ�Q¤U�PDQ�J¥U�L�WUHGMH�ULQJ�Ȏ��

Vad pratade jag om? Jo: att stressa går helt emot vad Du 
egentligen vill. Det är självdestruktivt att ägna sig åt att 
försöka kapprusta med en klump i magen. Att sikta mot 
stjärnorna med bekymrade ögonbryn och sammanbiten 
käke. Allt för att jaga den Gyllene Kvicken. Karriärismens 
målsökande robotar. Prestigens ridderliga nagelbitare. Sökan 
är ett tvåeggat svärd, där den ena sidan heter Lust och den 
andra Ängslan. Vi ställer oss frågan varför man sällan kan få 
välja en av dem.

Låt oss återknyta till tidigare stycken, konkretisera lite. 
Självklart kommer du tilldelas färdiga paket och standardis-
erade mallar att följa. Vi är alldeles för många som delar på 
HWW�VDPK¤OOH�I¶U�DWW�YL�VND�NXQQD�P¥OD�Y¥UD�VM¤ODU�PHG�ʏQJHU-
färg på varandra och hjula över blommiga ängar, skrattande 
och sådär härligt planlöst nakna. Vi måste göra val, målfor-
mulera, prioritera och åsidosätta. Kompromissa. Men! Det 
måste vara rätt led att ställa sig i. Rätt sida att ansluta sig till. 
Rätt uniform, kläder efter väder, det skall kännas bra.
För att det inte skall bli för abstrakt kan jag vägleda Läsaren 
lite här och bjuda på en ledtråd till vad jag menar. Det här 
är en snårig krönika, jag är en snårig person, men mitt med-
GHODQGH�¤U�HQNHOW�RFK�GHW�I¶UWM¤QDU�DWW�DPSOLʏHUDV��*LOODU�GX�
klyschor? Inte jag heller. Men här kommer en:

Lyssna Till Ditt Hjärta.

Hör du precis som jag den där låten i huvudet just nu? 
Friends, i Melodifestivalen. 2001 var ett bra år. De kom etta 
i Sverige! Sedan översatte de den till Listen To Your Heart, 
och den europeiska placeringen blev femte plats. Det här 
är faktiskt inte offpist, jag vet vad jag menar. Ta 3 minuter 
RFK�O\VVQD�S¥�O¥WHQ��ʏQQV�S¥�<RX7XEH��PDQ�VNUDWWDU���0LQQV�
du andningen? Näsborrar, andedräkt. Näsborrar, andedräkt. 
Kör. Var uppmärksam på vad du känner.

Ȏ-DJ�KDU�HQ�GU¶PȎ��HOOHUȓ

ȓ�-DJ�¤U�LGHO�¶UD"

Andreas Larsen

I   det här inslaget av Nya Drömmen skall vi tillsammans 
¤JQD�RVV�¥W�GHQ�PHVW�LQWLPD�EHU¶ULQJ�YL�VRP�P¤QQLV-
kor förmår – den ömma inre monolog vi till vardags 
refererar till som våra känslor. Varför, frågar Läsaren. 

9DUI¶U�NDQ�YL� LQWH�SUDWD�NDUUL¤UP¶MOLJKHWHU��VSU¥QJEU¤GRU�
RFK�LQJ¥QJVO¶QHU"�

Låt mig tala om varför med samma tre ord som även 
EHVNULYHU�HWW�SDU�WHVWLNODU��'H�K¤QJHU�LKRS��.¤QVORUQD�RFK�
din karriär, alltså. Det är det vi skall undersöka på de sidor 
�GPMXNH� &KHIUHGDNW¶UHQ� VN¤QNHU� PLJ�� /¥W� PLJ� LOOXVWUHUD�
våra oändliga möjligheter tillsammans med en kräkre-
ʐH[UHWDQGH�RUGYLWV�

Du har Drömmen i din hand.

Det stämmer. Inte bara bokstavligen, så ta ner dina him-
lande ögon på jorden och fortsätt så ska jag förklara. Stanna 
upp och vidga dina näsborrar i en djupgående inandning. 
Gör det bara. Det bör vara din djupaste inandning i alla fall 
idag, men helst veckans djupaste. Släpp nu långsamt upp 
kopplingen och låt en mjuk utandning skicka din andedräkt 
ut i världen på nya äventyr. Konstpaus. Vi har skapat oss ett 
rum. Bra.
Ställ nu dig själv frågan, och var ärlig: när senast kände jag, 
L�PLQ�YDUGDJ��DWW�GHW�YDU�MDJ�VRP�¤JGH�SURFHVVHQ"�([HPSHO��
kände du dig maktfullkomlig när du satt på din senaste in-
troföreläsning och insåg vad kursen skulle komma att han-
dla om?

9L� JHV� XWVWDNDGH� Y¤JDU�� )¤UGLJD� ȎNLWȎ� VRP� LQQHK¥OOHU� U¤WW�
verktyg och erfarenheter för att skräddarsy dig till ett kar-
riärmål någon annan erbjuder dig. I vilken värld är det ön-
VNY¤UW�DWW�VODYD�XQGHU�HQ��JLYHQ��GU¶P"�9DUI¶U�LQWH�IRUPJH�
sin dröm själv, baserad enbart på de nyckfulla och spontana 
melodier som kommer inifrån, låta drömmen jobba för Dig? 
Känn efter först, sätt mål sen. Det är därför jag inte har 
Q¥JRQWLQJ�HPRW�DWW�J¶UD�VDNHU�ȎS¥�N¤QVODȎ�RFK�J¤UQD�WDODU�
om det också. 

På känn. På känn slipper man mycket av de här blytunga 
svettpärlorna över pannan medan vi kämpar med vår egen 
personliga Voldemort, för vi har eliminerat ett hot. Vi vet 
alla vad hotet är. Vi känner honom vid namn. 

Stress. I små mängder nyttigt för produktiviteten, ungefär 
som jag tänker mig att man först marknadsförde amfetamin. 
Men i stora mängder, katastrofalt. Hets, vilket är olagligt 
RP�PDQ�J¶U�GHW�PRW�IRONJUXSS��PHG�DOO�U¤WW��PHQ�IXOOW�OHJLW-
imt och uppmuntrat om man riktar det mot ett ungt, skört, 
drömmande hjärta. 
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Näringslivsordförande: 
Gustaf Bogered

Början på ett nytt och spännande år!
1X�¤U�GHW�Q\D�¥UHW�¤QWOLJHQ�K¤U�RFK�P¥QJD�DY�RVV�L�VW\UHOVHQ�KDU�QX�RIʏFLHOOW�WDJLW�
över för våra respektive poster! Vi i näringslivsutskottet har redan hunnit med en 
gästföreläsning med Scania och IKEA-resan.

)UDP¶YHU�V¥�NRPPHU�GHW�YDUD�HWW�VS¤FNDW�VFKHPD��ʐHUD�VS¤QQDQGH�J¤VWI¶UHO¤V-
ningar med bland annat en gammal SPREKare står på schemat. Dessutom så är 
([FHOVNRODQ�LJ¥QJ��KRSSDV�LQJHQ�KDU�PLVVDW�GHW��6QDUW�E¶UMDU�&DVHVNRODQ�V¥�VH�
till att anmäla dig till detta då case har blivit allt vanligare i Sverige vid arbetsin-
tervjuer och dylikt. Du kommer även att ha nytta av erfarenhet av case vid senare 
tillfälle i din utbildning.

Håll utkik på ELINs hemsida och ELIN News så att du alltid är uppdaterad på 
alla våra aktiviteter!

Utbildningsordförande: 
Hampus Sundberg

Tjollahopp! 

Nu är det mycket i rullning! Tillsammans med näringslivsutskottet så kommer 
E¥GH�H[FHOVNRODQ�RFK�FDVHVNRODQ�VQDUW�J¥�DY�VWDSHOQ��PLVVD�LQWH��GHW�¤U�NXQVNDS�
som kan vinna dig ditt drömjobb! Samtidigt börjar SM i ekonomi puttra och uts-
kottet byggs ut .. Ja, det är mycket nu. Och det kommer det alltid vara, det är så vi 
YLOO�KD�GHW��9DG�J¤OOHU�XWE\JJQDGHQ�V¥�E¶U�GHW�YLG�GHW�K¤U�ODJHW�ʏQQDV�HQ�LQIRUPDW¶U�
och en alumniansvarig - så att ni medlemmar får bättre insikt i verksamheten, 
och för att vi ska kunna få bättre kontakter med före detta studenter, knyta an till 
näringslivet lite.

9LGDUH�KDU�HWW�WULYVHOGRNXPHQW�IUDPDUEHWDWV�RFK�GHW�MREEDV�GHW�ʐLWLJW�PHG�DWW�E\JJD�
ut utbildningsbevakningen till senare årskurser, måste möta framtidens krav!

Internationella utskottet: 
Ellen Varvne

Tjenare hej kära vänner! 

Det är med stor glädje och ära som jag kan meddela att det är jag som är nya 
ordföranden för internationella utskottet. Trots min nya internationella roll så kan 
MDJ�LQWH�ʐHU�VSU¥N�¤Q�VYHQVND�RFK�HQJHOVND��0DQ�VNXOOH�NXQQD�V¤JD�DWW�MDJ�NDQ�
spanska också men det vore inte helt sant. Jag kan beställa öl och hamburgare på 
spanska - det sträcker sig inte längre än så, men nog talat om mina språkkunskaper. 
I internationella utskottet fortsätter vi jobba för att utveckla ELINs internationella 
LQWHUDNWLRQ��,�MDQXDUL�KDGH�YL�HWW�ȍXWODQGVWHUPLQVPLQJHOȎ�I¶U�DOOD�EOLYDQGH��RFK�
I¶UH�GHWWD�XWOE\WHVVWXGHQWHU��9L�O¤UGH�RVV�RP�O¤QGHU�VRP�0H[LNR��6LQJDSRUH��86$�
och Frankrike. Visste ni att det är olagligt att döpa ett husdjur till Napoleon i 
Frankrike? undrar hur de ställer sig till napoleonbakelser. I mars ska vi ha en jump-
ing dinner tillsammans med våra internationella masterstudenter från SMIO. Vi 
kommer äta god mat och träffa roliga människor, det blir kul så håll utkik efter det. 
Fridens liljor gott folk!
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2:e Vice Ordförande med Näringslivsansvar:
Alexander Booson

Äntligen är det nya året igång!
 Efter att ha spenderat en hektisk höst i Singapore har jag äntligen börjat an-
passa mig till det svenska klimatet igen och börjat komma in i rollen som 2:e 
vice ordförande.

 Tiden framöver kommer bestå av intervjuer samt inval av nya företagsans-
variga i företagsgruppen, som ligger under näringslivsutskottet. Utöver detta 
NRPPHU�¤YHQ�SDUWQHUGDJHQ�PHG�Y¥UD�KXYXGVDPDUEHWVSDUWQHUV��,.($��6(%�RFK�
Deloitte äga rum runt mitten av Maj. Detta är bara några av de godbitar som 
kommer äga rum under våren.

Glöm inte att titt som tätt gå in på vår hemsida för att ta del av företagsevent 
V¥VRP��FDVH��WUDLQHHSODWVHU�RFK�P\FNHW�DQQDW�LQWUHVVDQW�

 

Ordförande Club:
Linn Behrmann

Låt mig presentera vårens festliga meny…
 
Våren är som en buffé av festligheter och som ny ordförande för Club är det med 
stor ära jag får servera vårens meny av festligheter i form av Valborgsresan, E-
pubar, Våffellunchen, Platå- & NH-events, Copacabana och Aktiva-sittningen till 
er medlemmar!
 Som starter på det nya året serverades i januari månad en smaskig NolleP Re-
union komponerad av Ylva Swanström, tätt följt utav en fantastisk Åre-resa som 
Reiseleiters Carl Vinberg och André Söderstjerna stod för! Det är dags för mig att 
ta över rodret efter min företrädare Herr Karl Kloo som nu ska göra Tyskland os-
äkert! Vid min sida har jag mina underbara Clubbare som gör ett fantastiskt jobb! 
-DJ�YLOO�K¤OVD�-HVSHU�/HQEHUJ��+DQQD�3HWHUVRQ��$[HO�YRQ�6FKRXOW]�RFK�&HFLOLD�
Starke hjärtligt välkomna till utskottet!
 
En fantastisk vår väntar oss. Jag ser fram emot att servera en drös med roliga 
evenemang som passar alla smaker!
 
Hjärtkramande hälsningar!

Ordförande Players:
Hanna Ahlberg

Nytt år, nya upptåg! 
Efter ett välförtjänt jullov är vi återigen samlade i vår kära studentstad med en 
oerhört spännande och händelserik vår framför oss. Under jullovet utökades 
kaninfamiljen och Players kan nu stolt presentera sina nya små Blöjers. Tiden går 
verkligen snabbt när man har roligt men tanke på att det känns som det var igår man 
var i deras sits. Vi är otroligt nöjda med det nya gänget och tvivlar inte en sekund på 
att detta härliga gäng kommer göra ett utmärkt jobb! 

Nu blickar vi framåt mot Oss Ekonomer Emellan som går av stapeln i slutet av 
mars. Ett heldagsevent tillsammans med vårt kära kusinprogram industriell eko-
nomi fylld med lekar och tävlingar som sedan avslutas med en gemensam sittning 
och ett fartfyllt eftersläpp på en av Linköpings hetaste nattklubbar.

Slutligen är det dags för terminens höjdpunkt, ELINpiaden! En helhelg den 9-10 
maj för studenter från alla program med togafest, tävlingar i lag och minnesvärda 
upplevelser, allt i äkta grekisk anda. En helg fylld av minnesvärda upplevelser och 
många goda skratt, med andra ord en helg som bara inte får missas! 

Marknadsföringordförande:
Sophie Hesseborn

Ny energi!
Det känns väldigt kul att ha klivit på rollen som ordförande för marknadsföringsutskottet och jag 
ser verkligen fram emot allt som kommer ske detta år. 

Utskottets fokus har främst legat på att kick-starta förbättringsarbetet med Drömmen där vi 
JHQRPI¶UW�HQ�GHO�¤QGULQJDU�V¥VRP�K¶JUH�SDSSHUVNYDOLWHW�RFK�ʐHU�VLGRU�VDPWLGLJW�VRP�YL�¤U�PHU�
NRVWQDGVHIIHNWLYD��8WVNRWWHW�KDU�¤YHQ�MREEDW�PHG�DWW�XSSGDWHUD�H[SHQJRGLVHW�WLOO�LQWH�EDUD�HQ�XWDQ�
två olika smaker för allas belåtenhet. Vidare är planerandet och arbetet med projektet nolleväs-
kan i full gång och sträcker sig över våren. 

'HVVXWRP�YLOO�YL�L�PDUNQDGVI¶ULQJVXWVNRWWHW�W\GOLJJ¶UD�DWW�RP�GHW�ʏQQV�Q¥JRW�VRP�QL�YLOO�
förändra eller har allmänna funderingar kring när det gäller marknadsföring i ELIN, dela gärna 
dessa tankar med oss genom att maila till mafo@elin.se eller hugg tag i mig på campus så ska 
era frågor försöka besvaras.

Kram på er!
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 ORDFÖRANDERIET

Tredje punkteringen på en månad. Trots den konstanta kicken när man får studentrabatten hos 
cykelverkstaden börjar siffrorna adderas upp i skrämmande nivåer, eller som någon uttryckte 

GHW��Ȏ'HW�K¤U�KDGH�MDJ�MX�I¥WW����¶O�I¶U�S¥�3ODW¥Ȏ��$OOD�KDU�YL�MX�ROLND�UHIHUHQVUDPDU�DWW�I¶UK¥OOD�RVV�WLOO�
PHQ�HQ�YLVV�VDQQLQJ�ʏQQV�GHW�MX�L�RUGHQ��'HVVD�SXQNWHULQJDU�V\PEROLVHUDU�¤QG¥�OLWH�DY�GHW�EHUJ��RFK�
dalbaneliv vi lever här med givna dalar som den där kursen som bara 30 % klarar, at ha föreläsning 
NORFNDQ������L�*DOD[HQ�HQ�P¥QGDJ�HOOHU�GHQ�JLYQD�PRWYLQGHQ�S¥�0DOPVO¤WW��$OOD�KDU�YL�YDUW�G¤U�RFK�
svurit över svårigheterna men i de stunderna så är det skönt att veta att det inte bara heter dalbana. 
)¶U�EHUJHQ�RFK�WRSSDUQD�ʏQQV�G¤U�VRP�DQWLWHVHU�WLOO�DOOD�GH�VP¥�EHN\PPHU�YL�J¥U�LJHQRP��0HQ�I¶U�DWW�
komma dit, tror jag att man hela tiden måste utmana sig själv. För vissa kan den utmaningen vara att 
just ta sig upp en måndag, kriga sig igenom regnet och faktiskt komma till föreläsningen. För andra 
är det känslan av att faktiskt klara den svåra tentan. 

För mig och många andra just nu är det att iklä sig en roll man tidigare kanske aldrig haft genom 
alla de engagemang som sätter igång under våren. Det kan vara faddrar, players, styrelsemedlem-

PDU��XWVNRWWVDNWLYD��I¶UWURHQGHYDOGD��SURMHNWPHGOHPPDU�RFK�P¥QJD��P¥QJD�ʐHU��9DG�VRP�¤U�W\GOLJW�¤U�
att utan alla er engagerade medlemmar hade det varit omöjligt att bedriva vår verksamhet. Hur hade 
det egentligen sett ut om vi i styrelsen hade yrat omkring och försökt göra alla uppgifter och styra 
alla projekt som rullar hela tiden? Det hade helt enkelt inte fungerat. Vi hade heller inte kunnat ha 
det omfattande spannet av möjligheter som i alla fall jag tycker mig ha upplevt under mina år här. 

MHG�GHW�VDJW�W\FNHU�MDJ�GRFN�LQWH�YL�VND�Q¶MD�RVV�RFK�EOL�EHNY¤PD�L�GHW�VRP�ʏQQV��7UDGLWLRQHU�
är viktiga men precis som min svenskalärarinna alltid tjatade om i gymnasiet är det minst lika 

viktigt med ett kritiskt öga. Våga därför tycka till om saker ni vill se fungera bättre då vårt arbete alltid 
syftar till att erbjuda det bästa inom de områden vi verkar. Vad man också får komma ihåg är att ingen 
av oss som ställer upp och engagerar oss är proffs vilket gör det ännu viktigare att få synpunkter från 
er medlemmar. Hur vill ni ha kontakt med näringslivet? Vad kan vi göra för att förbättra er utbildning? 
Vilka aktiviteter vill ni faktiskt se utanför studierna? Utmana oss i att tillgodose dessa behov så lovar 
jag att göra mitt bästa för att uppfylla de krav som ställs.

Till dess måste jag i alla fall laga den där punkteringen.

Erik Falk,

Ordförande, ELIN
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Vi ses i Gasquen.
30/4

16.00
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Adam Fröman: 
Överste grek

Det här visste du inte om mig: 
Jag har bott i en bil i hundra dagar. 

REK 1, Grupp 2

Adam Skihiri: 
Push & Repro

Det här visste du inte om mig: 
Jag var skolans absolut bråkigaste unge i 
lågstadiet

Franska SPREK 1

Elin Carlswärd:
Vice grek & spons

Det här visste du inte om mig: 
Ibland pratar jag omedvetet om mig själv i 3:e 
person.

REK 1, Grupp 3

Jessica Liljestrand: 
Ordförande

Det här visste du inte om mig: 
När det kommer till tävlingar är min världsbild:
Krona - jag vinner, klave - du förlorar.

Spanska SPREK 1

Filip Beĳbom: 
Ljud & Ljus

Det här visste du inte om mig: 
Jag har spelat bastuba i 5 år.

REK 1, Grupp 1

Julia Creutz: 
Push & Repro

Det här visste du inte om mig: 
När jag var 8 år och bodde i Polen var jag bättre 
på engelska än svenska.

Spanska SPREK 1

Möt nya Players
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Sandra Hvidsten Azhary: 
Spons

Det här visste du inte om mig: 
Jag har gått på judo i 4 år när jag var yngre.

REK 1, Grupp 3

Lars Samuelsson: 
Vice ordförande och kassör

Det här visste du inte om mig: 
Höll på Leksand i hockey som barn.

REK 1, Grupp 3

Oscar Gustavsson: 
Öl & Bar

Det här visste du inte om mig: 
-DJ�KDU�VSHODW�EORFNʐ¶MW�L�\QJUH�GDJDU�

Tyska SPREK 1

Pontus Kressner: 
Spons

Det här visste du inte om mig: 
Jag älskar hårdrock. Ju mer skrik, elgitarr och 
snabba trummor, desto bättre.

REK 1, Grupp 2

Sofia Lundgren: 
Gyckel & Sittning

Det här visste du inte om mig: 
Mitt största intresse är klockor och urverk. Try 
me, jag kan det mesta.

Franska SPREK 1

Stina Starke: 
Informationsansvarig

Det här visste du inte om mig: 
Jag föddes med kolsvart hår

REK 1, Grupp 2

Efter otaliga ansökningar och lika många intervjuer står det nu klart vilka som 
kommer bära den sedan långt brinnande facklan vidare. Drömmen ger dig här 
ett ansikte på höstens nya Players och en möjlighet att lära känna dem lite när-
mare innan de obligatoriska solglasögonen åker på. Spana noga så att du vet 
vilka du ska upprätthålla goda relationer med - och därmed också får stanna 
hela kvällen när du äntrar kårallen för Luciakraballen 2014!

HUR BLIR DET I HÖST?
KLIPP UT OCH TESTA!
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En plats för andrum.

När Patrik Holgersson fångar förmiddagssolens 

strålande sken över Åreskutans snötäckta om-

givningar känns det som om tiden står stilla. 

Sverige när det är som bäst.
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ÅUH�������MDJ�V¤JHU�EDUD�Ȏ�UH��
�����Ȏ��'HW�VRP�E¶UMDGH�S¥�

en kall och mörk parkeringsplats 
framför Kårallen kulminerade så fort 
vi lämnat borggården i Linköping 
EDNRP�RVV�RFK�5HLVHOHLWHUV�VDGH�ȎGHW�
¤U�QX�GHW�E¶UMDUȎ��

Egentligen kan man påstå att Åre 2014 
började redan på onsdagen, på e-pub med 
GHW�SDVVDQGH�WHPDW�Ȏ$IWHUVNLȎ��

Stugindelningen offentliggjordes och 
frågesport taggade upp stämningen i gän-
get. Nästa milstolpe för resan var redan 
dagen efter, då hela gänget samlades för 
en gemensam förfest innan tentakraval-
len. Där lärde vi känna varandra på dju-
pet med Pandoras ask som sedan följdes 
upp på en förfest i Åre. 

'H�ʐHVWD�IU¥JRUQD�YDU�ULNWDGH�WLOO�5HL-
VHOHLWHUV�$QGU©�RFK�&DUO�VRP�ʏFN�VYDUD�
på en del obekväma frågor. 

Bussresan följde som sig bör och 
stämningen var på topp! Efter 10 snabba 
timmar möttes vi av perfekt väder i Åre. 
Vi var alla sjukt snabba ut i backen när 
vi väl kunnat lämna väskorna.  Det var 
GHʏQLWLYW�YHFNDQV�E¤VWD�VNLGGDJ��

Strålande sol, nyfallen snö, bra prepare-
rade backar och perfekt temperatur med 
någon minusgrad. Alla hade spridit ut sig 
i liftsystemet men sammanstrålade lagom 
till Afterskin på Verandan! Hela gänget 
hade på sig sina Åre-tischor och stod 
samlade kring ett långbord och stämn-
ingen var på topp. Senare på kvällen bar 
det iväg till Bygget för en fortsatt rolig 
kväll. 

Dagen efter började det dåliga vädret 
som kom att följa oss i ett par dagar. 
%O¥VW��N\OD�RFK�VQ¶IDOO�JMRUGH�V¥�DWW�ʐHU�
liftar var stängda än öppna. Många gav 
sig ut i backen men återvände efter ett 
fåtal åk, då det var mer is än snö. 

Blåsten fortsatte även nästkommande dag 
och ett fåtal tappra gav sig ut i backen. 
Troligtvis spenderade de dock största 
delen av tiden i en värmestuga. Många 
valde dock att utforska byn, vilket inte 
hade jättemycket att erbjuda. Trots att de 
ʐHVWD�DY�RVV�LQWH�YDULW�XWH�RFK�¥NW�VNLGRU�
möttes vi upp klädda i skidkläder på 
afterskin på eftermiddagen. 
Destinationen för kvällen var i vanlig 
ordning Bygget. 

Vad fan 
hände?

Sebastian Süllmann skickades som frilansskribent till en av de melankoliska skogarna i 
Jämtland, för att beskriva detaljerat och ocensurerat hur roligt man kan ha det både med 
och utan hjälm.

Foto: Patrik Holgersson
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Den fjärde dagen hade äntli-
gen vinden lättat. Så vi var 

många som spenderade hela dagen 
i backen. Det är få saker som botar 
ett bultande huvud som att komma 
ut i backen och åka skidor. Vi var 
många som spenderade hela dagen 
i backen och framemot eftermidda-
gen tittade till och med solen fram. 

Efter en lång dag i backen möttes 
gänget upp härligt svettiga på Af-
terskin. Efter Afterskin var det bara 
att fräscha upp sig och bege sig till 
Bygget för att gå på resans sittning. 
När vi alla intagit våra platser äntrar 
WRDVW�PDVWHU�SDUHW�$[HO�RFK�6HEDV-
tian. Iklädda sina dubbelkragade 
mintu-pikéer som de vunnit i bussen 
på väg upp. På sittningen var det 
HQ�VWRU�PDIʏJ�JULOOEXII©�VRP�YL�DOOD�
kastade i oss hungrigt.  Därefter 
fortsatte festen på Bygget, i och 
med att det var sista kvällen var det 
nog ingen som höll tillbaka. 

Torsdag morgon var det bara att 
stiga upp vid åtta och börja packa 
väskan. Allt skulle städas och putsas 
tills inspektionen skulle komma vid 
halv tio. Det här var sista skiddagen 
och ett gäng entusiaster åkte upp i 
backen. Framemot eftermiddagen 
möttes vi alla upp och hoppade in i 
bussen. 

Hemresan var som en hemresa från 
Åre ska vara. Det enda folk kunde 
koncentrera sig på var Gossip Girl 
DVD:n som snurrade på bussens 
tv eller att sova.  Vi anlände till 
Linköping igen klockan fyra på 
torsdagsnatten vilket betydde två 
saker: vi missade Platå-torsdag och 
vi slapp gå på Platå-torsdag. Ett 
dilemma alla tänkte på. Ett sargat 
men ändå lyckligt gäng skiljdes åt i 
Linköpingsnatten med tanken att de 
XSSOHYGH��UH�W�V�VDWVQLQJ������
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En kort stund senare träffar vi Henrik. Han 
arbetar med employee branding på IKEA och berät-
tar att han ska vara lite som en guide för oss under 
dagen. Innan vi får gå in och sätta oss i en liten 
föreläsningssal så uppmuntras vi med en allvarlig 
WRQ�DWW�J¥�RFK�K¤PWD�ʏND��9L�VNUDWWDU�WLOO��Q¥JRW�
IRUFHUDW��Q¤U�+HQULN�QRJJUDQW�I¶UNODUDU�DWW�GHW�¤U�
något av en hörnsten i den kultur som genomsyrar 
hela verksamheten och har varit en bidragande fak-
tor till företagets framgång: 

Ȏ'HW�¤U�RHUK¶UW�YLNWLJW�PHG�ʏND��1HM��
alltså på riktigt. Det är socialt och jätte-
viktigt att man kan slappna av med sina 
DUEHWVNDPUDWHU�RFK�SUDWD�RP�DQQDW�¤Q�
EDUD�MREEȎ

Strax därefter drar han igång och berättar entusi-
astiskt om dagens agenda: vilka vi ska få träffa, vad 
vi kommer att lära oss och viktigast av allt – som 
för att verkligen poängtera vikten av sin inledning 
ȅ�Q¤U�YL�I¥U�ʏND��'HW�¤U�HQNHOW�DWW�IDWWD�W\FNH�I¶U�
Henrik, som med sin klingande skånska glatt berät-
tar om den fantastiska kultur och gemenskap som 
ʏQQV�S¥�I¶UHWDJHW��9L�P¤UNHU�GRFN�DWW�KDQ�¤U�OLWH�O¤WW�
stressad och efter en stund får vi istället titta på en 
LQIRUPDWLRQVʏOP�VRP�I¶UV¶NHU�V¤WWD�RUG�RFK�ELOGHU�
på ovan nämnda kultur. Det blir många skrattande 
och leende medarbetare innan Henrik återigen 
kommer in i rummet, tätt följd av tre personer som 
vi snart ska få lära känna bättre. 

9L�I¥U�QX höra berättelser från tre vitt skilda delar 
av företaget men det var lite svårt att få ett grepp 
om vad personerna faktiskt gjorde. Jag har per-
VRQOLJHQ�DOGULJ�WLGLJDUH�S¥�ULNWLJW�UHʐHNWHUDW�¶YHU�
hur stor och omspännande bjässen IKEA faktiskt 
är, och ägnar mycket energi åt att försöka få en 
tydlig bild över var de olika personerna arbetar 

och hur det hela hängde ihop. Samtliga tre arbetar 
med lite olika aspekter av det breda ämne vi kallar 
ekonomi. Det är dels självklart controlling, revision 
och fakturering, men även olika typer av proces-
sutveckling, avtalsreglering och säkerställande att 
leverantörerna följer det som kallas I-way: företag-
ets code of conduct. Det går fort att inse att trots att 
alla tre personer som vi får träffa är ekonomer så 
ser deras arbetsdagar och –uppgifter helt olika ut. 
Ett återkommande tema är dock något som jag till 
viss del redan hört talas om innan och som skulle 
NRPPD�DWW�XSSUHSDV�ʐHU�J¥QJHU�XQGHU�GDJHQ��GHQ�
härliga anda som löper som en röd tråd genom 
verksamheten. Vid frågan om vad som är viktigast 
att ta med sig från tiden som student får vi något 
blandade svar, men det som samtliga medarbetare 
verkar överens om är att våga ifrågasätta och vara 
Q\ʏNHQ�

”Behåll ditt kritiska förhållningssätt från 
till exempel uppsatsskrivandet när du 
kommer hit”.

(IWHUVRP�YL�QX�KDU�I¥WW�VLWWD�L�¶YHU�HQ�WLPPH�����XWDQ�
någon form av mat eller dryck så är det naturligtvis 

IKEARESAN

Dagen inleddes och avslutades på precis samma plats: en sömnig buss genom de småländska skogarna. 
Efter en okristligt tidig cykeltur till Blå Havet klev jag upp för bussens smala trappa, hälsade glatt på mina färdkamrater och tog en plats. Vi var 
alla uppspelta men ingen visste riktigt vad vi hade att förvänta oss. Med en kropp och ett sinne som fortfarande var kvar i snooze-läge ägnade 
jag dock inte mycket tankeverksamhet åt detta utan lade mig tillrätta i ett av sätena och begav mig till drömmarnas värld. Jag vaknade senare 
med ett ryck och tittade hastigt omkring mig innan jag insåg att det såg ut precis som när jag somnade: en buss, två säten och fyra miljoner träd 
längs vägen. Jag hann nicka till ytterligare en gång innan den uppenbarade sig mellan trädstammarna: köpingen Älmhult. Det låg ett magiskt 
skimmer över den; husen, människorna (jag såg två), ja till och med vägarna var som insvepta i ett guldskimrande täcke och det var inget tvivel 
om att här var det något magiskt i görningen. 

dags för lunch på värdshuset. Vi får där chansen 
att tala lite närmre med medarbetarna vi träffat 
innan och ställer glatt frågor om utbildning, hur det 
N¤QGHV�DWW�ʐ\WWD�WLOO��OPKXOW�RFK�JLYHWYLV�HYHQWXHOOD�
hemliga knep för att bli anställd. Och nej, vi får 
inte köttbullar till lunch. 

För att smälta maten går vi en runda i IKEA-
museet alldeles intill. Vi leds på en tidsresa från 
grundandet 1943 till dagsläge och framtid. Det är 
fascinerande att se den resa som företaget har gjort 
och det får en att inse att IKEA faktiskt har spelat 
HQ�VWRU�UROO�L�GH�ʐHVWD�VYHQVND�KHP��

Med magen fortfarande välfylld av lunch får vi 
därefter bege oss till Aktivitetshuset en bit bort på 
området. Med sina 4500 anställda i en tätort med 
blott 9000 invånare så är det inte svårt att förstå att 
IKEA är en stor del av Älmhult. Eftersom det är 
en oerhört viktigt plats för företaget är det viktigt 
att locka hit kompetent personal från hela världen. 
Svårigheten ligger dock i att kunna erbjuda något 
H[WUD��0¥QJD�WDODQJHU�VNXOOH�I¶UPRGOLJHQ�I¶UHGUD�
att jobba i en något större ort, om inte annat för 
deras respektives skull, då det brukar vara lättare 
för dem att hitta anställningsmöjligheter där. För 
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att råda bot på detta har företaget skapat 
$NWLYLWHWVKXVHW��$�KXVHW���HWW�KXV�VRP�
ska fungera som något av en samling-
splats för de anställda och deras familjer. 
'HW�ʏQQV�EDU�RFK�UHVWDXUDQJ��IHVWORNDOHU��
biljardbord och en lite verkstad där man 
kan meka med och tvätta bilen. Des-
sutom har det byggts en stor sporthall, 
squash-bana och en spaavdelning. 

”Allt detta är en förmån för de 
anställda och deras familjer, för 
att göra oss mer attraktiva som 
DUEHWVJLYDUHȎ�EHU¤WWDU�-HQV��
verksamhetschef på A-huset. 

(IWHU�HQ�VQDEE�ʏND leder han oss runt 
i lokalerna. Han är också ekonom i 
grunden och har arbetat med vitt skilda 
områden inom IKEA. Efter att ha gått ett 
av företagens ledarskapsprogram blev 
han tillfrågad att ta den roll han har idag. 
Som yngst i verksamheten (på A-huset, 
UHGV��DQP���NDQ�GHW�LEODQG�XSSVW¥�VLWX-
ationer där hans auktoritet ifrågasätts, 
berättar han när vi frågar om det. 

Han förklarar dock att det är viktigt att 
då lägga ifrån sig det tänket och istället 
inse att Ȏ'HW�ʏQQV�Q¥JRQ�VRP�WURU�S¥�
mig, annars hade jag aldrig fått det här 
MREEHW�Ȏ vilket ger trygghet och självför-
troende. Med den anda av prestigelöshet 
som också ständigt berättas om blir detta 
inget stort problem, enligt Jens. 

9L�I¥U�RFNV¥�P¶MOLJKHW att testa våra 
färdigheter i inköpsplanering och 
prognoshantering. Detta är nämligen 
vad Cecilia, supply manager på Ikea 
of Sweden, jobbar med. Efter en kort 
beskrivning av sig själv (och givetvis 
REOLJDWRULVN�ʏND�LQQDQ�GHW��RFK�YDG�

hon gör på dagarna så säger hon att det 
är bättre om vi får prova själva för att 
förstå. Vi får instruktioner om att dela in 
oss i fyra grupper – det blev tre stycken, 
HQ�G¥OLJ�VWDUW�ȅ�RFK�ʏFN�VHGDQ�WD�GHO�DY�
diverse information och uppgifter om 
ett parti stolar för att göra en global 
säljprognos. 

Med en grupp som förutom mig enbart 
består av fjärdeårsstudenter (inga namn 
Q¤PQGD��N¤QQHU�MDJ�PLJ�WU\JJ�L�DWW�YL�
ska leverera en pricksäker prognos. Men 
ack så fel vi har. Det är svårare än man 
kan tro att lägga dessa prognoser och vi 
inser snabbt att det är många faktorer 
som ska vägas in. En nolla till i slutet 
av varje prognos hade gett en klart mer 
korrekt bild – kanske inte mitt blivande 
jobb kort sagt. 

Det är oerhört lärorikt och lite skräm-
mande att inse hur stor försäljningen 
faktiskt är. Att som supply manager få 
ett globalt ansvar för att göra prognoser 
RFK�LQWH�EDUD�S¥�WLOO�H[HPSHO�GHQ�QRUG-
iska marknaden, där man har lite bättre 
insikt i konsumenters levnadsvanor, 
känns något svindlande men  samtidigt 
väldigt inspirerande. 

Cecilia är tydlig med att förklara, vilket 
vi också fått höra tidigare, att på IKEA 
är du själv ansvarig för din karriär. Vill 
du utvecklas och ta mer ansvar så är det 
väldigt enkelt och du får stöd och upp-
muntran till det, men det bygger på att 
du tar det initiativet och tar kommandot 
för vart du vill. 

Dagens sista stopp blir på det relativt 
nybyggda IKEA-varuhuset i orten. Det 
tidigare varuhuset – då världens äldsta – 
räckte inte längre till och man valde då 
att bygga nytt istället för att bygga ut. Vi 

KORT OM IKEA:

GRUNDADES AV INGVAR KAMPRAD 1943 OCH HAR IDAG 
ÖVER 140 000 ANSTÄLLDA I 44 LÄNDER!
IKEA SÅLDE FRÅN BÖRJAN PENNOR, TAVELRAMAR, 
KLOCKOR, PLÅNBÖCKER OCH ANNAT OM INGVAR KOM 
ÖVER. FÖRRA ÅRET OMSATTE IKEA ÖVER 19 MILJARDER 
KRONOR, MED EN VINSTMARGINAL PÅ 6,7 %. DETTA 
LEDER TILL ATT VÅR KÄRE INGVAR ÄR DEN RIKASTE MAN-
NEN I SVERIGE.

KÄLLA: WIKIPEDIA, ALLABOLAG

får där träffa chefen Linda som kort berättar 
för oss om varuhusets alla delar innan det var 
dags att ta det sedvanliga Varvet. 

Klockan fyra på eftermiddagen i Älmhult 
är inte någon direkt rusningstid och för första 
gången i mitt liv kan jag strosa runt bland 
ERNK\OORU��VOLFNHSRWWDU�RFK�SODVWY¤[WHU�L�
lugn och ro, utan att behöva hoppa mel-
lan stressade småbarnsföräldrar och ivriga 
par i 53-årsåldern. Istället får jag personlig 
guidning av Henrik, som berättar att han ofta 
brukar ta varvet på lunchen varje dag, för 
att få lite motion och få koll på sortimentet. 
Han berättar anekdoter om konstnärer som 
formgivit mönster, varvat med upplysningar 
om nylanseringar och produktinformation. 

En glödlampa rikare, och med den obligato-
riska korven i magen satte jag mig i bussen 
igen, full av intryck. En dag i den magiska 
köpingen Älmhult var till ända. 

Per Niblaeus
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)OlVND�ERUW�ÁlVNHW

9arje träningspass, eller 
WOD (Workout of the 

day) är unikt i sin uppsättning. 
Målet är att du ska bli så bra som 
möjligt på så mycket som möjligt 
RFK�YDUD�EHUHGG�S¥�DOOW��HQ�SHUIHNW�
blandning av tyngdlyftare, gym-
nast och sprinter. Träningspassen 
får du sällan reda på innan det är 
dags att genomföra dem. De består 
ofta av ett par olika övningar där 
du antingen ska klara av så många 
rundor som möjligt på en bestämd 
tid eller att klara ett visst antal 
repetitioner på så kort tid som 
möjligt. 

9anliga inslag är olika 
former av tyngdlyft-

ning, kroppsövningar och viss 
gymnastik. Vilar gör du oftast 
efter passet för att intensiteten ska 
hållas uppe. Många övningar är 
NRPSOH[D�WLOO�VLQ�QDWXU�RFK�NU¤YHU�
därför en hel del träning för att 
kunna utföras. Detta gör att nybör-
jare ibland får ägna mycket tid åt 
teknikträning innan träningspassen 

TIPS PÅ EGNA WOD’S ATT KÖRA HEMMA

�� 10 ARMHÄVNINGAR
�� 10 SQUATS
�� 10 SIT-UPS

Upprepa 5 gånger så snabbt du kan, 
höj/sänk antalet repetitioner vid behov. 

Gör så många varv som möjligt  på 10 
minuter:

�� 10 BURPEES
�� 15 SIT-UPS

Källa:�ZZZ�FURVVʏW�FRP��%LOGHU�IU¥Q�&URVV)LW��,QF�
Länkar till mer läsning:�ZZZ��FURVVʏW�FRP��MRXUQDO�FURVVʏW�FRP��ZZZ�FURVVʏWONSJ�VH��ZZZ�WDEDWDWLPHV�FRP

kan utföras. Det kan låta skräm-
mande och komplicerat för många, 
men det är viktigt att lägga ner 
dessa timmar då en bra teknik är 
grunden till bra träning. 

Många WOD’s är inte bara 
komplicerade rent tekniskt 

utan också fysiskt. Jag själv har ib-
land skrämts av en del pass som jag 
har hört talas om och sett på dem 
med samma syn som när man hör 
talas om någon som genomför en 
Ironman eller simmar över Engel-
ska kanalen – det känns omöjligt. 

Det går dock att anpassa samtliga 
pass efter personen som utför 
dem. Är det för jobbigt med 100 
armhävningar? Gör 50 på knäna 
istället, eller 20, eller 10. Det 
viktiga är att hela tiden pressa lite 
hårdare och ge det där sista som 
du vet att du har inom dig. 

Resultatet? En kropp som 
är funktionell, snygg och 

bra på det mesta, oavsett vad det 

&URVVÀW��'X�KDU�K|UW�WDODV�RP�GHW�HWW�WDJ�PHQ�LQWH�ULNWLJW�RUNDW�NROOD�XSS�YDG�GHW�IDNWLVNW�LQQHElU��(OOHU�Vn�
KDU�GX�KlQJHWW�GLJ�IXOOVWlQGLJW�RFK�NDQ�NQDSSW�YlQWD�Sn�DWW�QlVWD�SDVV�XQGHU�nUHWV�2SHQ�VND�VOlSSDV��YDG�
YHW�MDJ"�

)|U�GHQ�RLQYLJGH�Vn�NRPPHU�KlU�HQ�VQDEE�JUXQGNXUV��&URVVÀW�lU�HQ�WUlQLQJVIRUP�I|U�VW\UNH��RFK�NRQGLWLRQ�
VWUlQLQJ��(QOLJW�KHPVLGDQ�FURVVÀW�FRP�KDQGODU�GHW�RP�µNRQVWDQW�YDULHUDGH��IXQNWLRQHOOD�U|UHOVHU�XQGHU�
K|J�LQWHQVLWHWµ��6RP�HQ�YDQOLJ�UXQGD�Sn�J\PPHW�KHOW�HQNHOW��IDVW�XWDQ�PDVNLQHU��2FK�PHG�K|JUH�LQWHQV�
LWHW��2FK�PHG�WLGWDJQLQJ��2FK���RP�GX�KDU�WXU���QnJRQ�VRP�VWnU�RFK�VNULNHU�Sn�GLJ�DWW�GX�NDQ�SUHVVD�GLJ�
KnUGDUH��.DQVNH�LQWH�Vn�YDQOLJW�WURWV�DOOW"

gäller. Bråttom till föreläsningen? 
Du kommer att cykla fortare än 
DOGULJ�I¶UXW��'DJV�DWW�ʐ\WWD"�'X�
kommer att ha fått upp lådorna på 
vinden innan kompisen ens satt sig 
på cykeln. 

Mitt råd till dig är att 
bekanta dig lite närmare 

med träningsformen och bege 
dig till gymmet och prova på. Du 
kan också köra hemma om det 
känns bättre. Se bara till att vara 
noggrann med tekniken, oavsett 
vad du gör. Jag vet själv att det 
är lockande att ösa på när man 
kämpar mot klockan, men det är 
lätt hänt att tekniken brister när 
du blir trött, så se till att ha den i 
fokus genom hela passet. Tappar 
du tekniken under ett pass så är 
det bättre att sänka svårighets-
graden en aning än att fullfölja 
med dålig form. 

Dina muskler får jobba hårdare 
och du minskar framför allt 
skaderisken markant. Ge det en 
månad och du kommer snabbt 
märka hur allt blir enklare för 
varje dag. 

Ett nytt liv väntar på dig – vad 
väntar du på?

Per Niblaeus

“Det viktiga är att hela tiden pressa sig lite hårdare och ge det 
där sista som du vet att du har inom dig.“
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Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

(IWHUVRP�DWW�SURFHVVHQ�WDU�HWW�ʏQDQVLHOOW�SHUVSHNWLY�V¥�EOLU�GHW�P\FNHW�DUEHWH�L�H[-
cel med att sammanställa, organisera och visualisera data i syfte att underbygga 
analyser. Just nu sitter jag på ett projekt där ett PE-bolag vill köpa en utländsk 
koncern och där jag för närvarande tittar på vad som drivit den historiska utveck-
lingen av rörelsekapitalet.

Hur var det att ställa om från studentliv till yrkesliv?

3¥�(<��VRP�KRV�P¥QJD�DQGUD�VW¤OOHQ��KDU�PDQ�YDQD�DY�DWW�DQVW¤OOD�Q\H[DGH�RFK�
man har därför bra processer för att göra övergången mer eller mindre smärtfri. 
En betydande skillnad är förstås att en normal arbetsdag är betydligt längre en 
normal studiedag.  

9DG�¤U�UROLJDVW�PHG�GLWW�MREE"

Att man får jobba med spännande projekt med riktigt duktiga och drivna kol-
legor. Det gör att utvecklingskurvan blir brant. 

+DGH�GLQ�LQULNWQLQJ�L�I\UDQ�HQ�DYJ¶UDQGH�UROO�I¶U�GHW�MREE�GX�ʏFN"

Det enkla svaret är nej. Min uppfattning är att rekryteringsansvariga hos oss vill 
se bevis i ditt CV på analytisk förmåga, hög arbetskapacitet och en vilja att lära 
VLJ��0HQ�DYVN\GGH�PDQ�UHGRYLVQLQJNXUVHUQD��ʏQDQVLHOO�VW\UQLQJ�RFK�I¶UHWDJV-
värdering så söker man nog fel jobb. 

Har du några tips för studenter som ska börja söka jobb?

Ja. En hel massa, men då jag skulle hålla mig kort så vill jag framför allt under-
VWU\ND�YLNWHQ�DY�DWW�O¤JJD�QHU�P\FNHW�WLG��P\FNHU�PHU�¤Q�GX�WURU���S¥�SHUVRQOLJW�
brev och CV. Kom ihåg att försöka göra båda delarna korta och koncisa och låt 
gärna gamla kursare läsa och ge feedback.

ALUMN ERIK PETTERSSON

Analytiker på Transaction Support, en avdelning 
inom Transaction Advisory Services på EY (tidigare 

Ernst & Young). Vi ger rådgivning till en säljande/
köpande part i samband med företagsförvärv. 

Specifikt genomför vi något som kallas finansiell 
due dilligence, vilket enklast kan beskrivas som en 

läkarundersökning av ett bolag.  

5 SÄTT ATT PIMPA CV:T!

1 AKTIVERA DIG (INOM ELIN) 
Det är alltid attraktivt hos arbetsgivare att ha 

aktiverat sig vid sidan av studierna, även om du 
smäller VG i allt!

2PLUGGA UTOMLANDS
Det är inte bara utvecklande språk- och per-

sonlighetsmässigt. Arbetsgiarna ser även att du är 
en självständig och driven människa.

3SKAFFA EXTRAJOBB
Att aktivera dig inom ELIN må vara bra, men 

även ett extrajobb vid sidan av studierna smäller 
bra på CV:t och visar att du klarar ett högt tempo 
på flera plan.

4LÄR DIG DESIGNA
Arbetsgivare bläddrar ofta igenom hundratals 

CV:n varje dag. Det handlar om att sticka ut och bli 
ihågkommen. En snygg, fräsch design kan hjälpa 
dig få till det där lilla extra.

5TA HJÄLP - DET LÖNAR SIG
Låt andra utvärdera ditt CV och ta åt dig av kri-

tiken! Man blir lätt insnöad och kan få svårt att se 
brister i det man själv har skapat. Ett externt öga 
kan hjälpa ditt CV bli ett CV att räkna med.
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ELINs styrelse önskar dig en härlig vår!
 

sćĚƌĞƚ�ćƌ�ŚćƌůŝŐƚ͕�ǀĊƌĞŶ�ůŝŬĂƐĊ͘�,Ăƌ�ĚƵ�ŝŶƚĞ�ƚƌćīĂƚ�ŽƐƐ�ćŶ�ŝ�ŬĊƌĂůůĞŶƐ�ĚŝŵŵĂ�ƐĊ�ƐĞƐ�ǀŝ�ŶŽŐ�ƐŶĂƌƚ�ƵŶĚĞƌ�ĞƩ�

Ăǀ�ǀĊƌĞŶƐ�ĂůůĂ�ƌŽůŝŐĂ�ĞǀĞŶƚ͘�Kŵ�ĚĞƚ�ƐĊ�ŐćůůĞƌ�ƉůĂƚĊƚŽƌƐĚĂŐ͕�ŬƌĂǀĂůů�ĞůůĞƌ�ĞƩ�ŚĞĚĞƌůŝŐƚ�ĨƂƌĞƚĂŐƐďĞƂŬ�ŬĂŶ�ǀŝ�

ŶćƐƚĂŶ�ŐĂƌĂŶƚĞƌĂ�ĂƩ�ŶĊŐŽŶ�Ăǀ�ŽƐƐ�ćƌ�ŝ�ŶćƌŚĞƚĞŶ͘�,ƵŐŐ�ƚĂŐ�ŝ�ŽƐƐ͕�ǀŝ�ćƌ�ŐĂŶƐŬĂ�ƐŬƂŶĂ͊��Ğƚ�ŚĂƌ�ǀŝ�ŝ�ĂůůĂ�ĨĂůů�

ŚƂƌƚ͘͘͘

EƵ�ŬƂƌ�ǀŝ͊
Mvh, Styret 13/14
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Hemmissionera, käka mammas mat och få din hemresa betald!
 
Valet av universitet för gymnasietreorna närmar sig och då är det också dags för oss eko-
nomer att få dem att välja just vår utbildning vid Linköpings universitet! Hemmissionering 
innebär att du åker tillbaka till din gamla gymnasieskola, delar med dig av dina upplevelser 
här på LiU, promotar civilekonomprogrammet eller det internationella civilekonomprogram-
met, kanske träffar dina gamla lärare och dessutom får du din hemresa betald!
 
Hemmissioneringen sker på en valfri dag innan gymnasietreornas sista ansökningsdatum den 
15 april. Själv eller tillsammans med en studiekamrat, från REK eller SPREK, besöker du din 
gamla gymnasieskola för att berätta hur det är att studera vid Linköpings universitet och bo i 
Linköping.  Det är uppskattat ifall du utgår från dig själv och dina erfarenheter som student. 
Dessutom får du med dig en PPT-presentation som underlag när du ska berätta om utbildnin-
gen samt en LiU-tischa!

Du bokar själv din resa, på billigaste sätt, och Linköpings universitet står för reskostnaden. 
Efter avslutad hemmissionering skriver du en kort utvärdering av besöket och mailar till 
hemmissionering@ffk.liu.se

Du som student är den enskilt viktigaste ambassadören för Linköpings universitet och det 
vore riktigt kul om du ville representera både dig själv och LiU på din hemort!

Låter det kul? Anmäl dig nu på www.liu.se/hemmissionering
För mer information maila mafo@elin.se!

Varma hälsningar
Sophie Hesseborn, Ordförande för marknadsföringsutskottet

På väg hem?

Passa på att besök din gamla gymnasieskola och berätta 
om hur det är att plugga på LiU.
Vi betalar resan!



Vårens agenda 
 
ERS for a Day  
 
På ERS, Enterprise Risk Services, arbetar vi med att utarbeta riskanalyser, samt granska och 
utvärdera styrning i företag. ERS for a Day ger dig en unik inblick i vardagen på Deloitte och 
avdelningen ERS. Under dagen sätts dina kunskaper på prov i ett verklighetsbaserat case. Dagen 
avslutas med mingel och middag med medarbetare från ERS.   
 
Datum: 10 april  
Plats: Deloittes kontor i Stockholm  
Inbjudna: Studenter från hela Sverige som läser till: systemvetare, civilingenjör, eller ekonomi och har 
intresse för IT. Tar magister- eller masterexamen 2015 eller 2016  
Ansökan: På www.deloitte.com/se/ledigajobb med cv, brev och betyg mellan den 3-24 mars 
 
 
Audit for a Day �
 
Få inblick i vardagen på Audit. Hur är det att jobba med revision? Vill du lära känna olika branscher 
och utvecklas snabbt i din karriär? Då ska du ta chansen att besöka Deloitte och lära dig mer om 
arbetet som revisor. Efter case och enskilda samtal avslutas dagen med mingel och middag.�
 
Datum: 15 april i Stockholm, 22 april i Malmö och 28 april i Göteborg   
Plats: Deloittes kontor i Stockholm/Malmö/ Göteborg  
Inbjudna: Studenter från hela Sverige som läser ekonomi, mot redovisning/revision, och tar magister- 
eller masterexamen 2015 eller 2016  
Ansökan: På www.deloitte.com/se/ledigajobb med cv, brev och betyg mellan den 10-30 mars, för 
samtliga tre tillfällen 
 
 
Deloitte Talent �
 
Så var det snart dags för vårt största nationella evenemang igen, för nionde året i rad!�Under Deloitte 
Talent får 30 studenter tillsammans utveckla sina erfarenheter genom att lyssna till interna och externa 
föreläsare, delta i workshops och lösa verklighetsbaserade case. Ett perfekt tillfälle att lära känna 
Deloittes verksamhet och företagskultur, och samtidigt få chans att utvecklas som person. Många 
tidigare deltagare pratar efteråt om energi, utvecklade nätverk och inspiration. Och flertalet är idag 
anställda på Deloitte.�
 
Datum: 21-23 maj  
Plats: Deloittes kontor i Stockholm  
Inbjudna: Studenter från hela Sverige som läser till: skattejurist, civilekonom, civilingenjör eller 
systemvetare och tar examen 2015 eller 2016  
Ansökan: På www.deloitte.com/se/ledigajobb med cv, brev och betyg mellan den 14 april - 4 maj 


