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”Definition innebär att stänga in en
vildvuxen idé bakom en mur av ord.”

N

- Samuel Butler, 1835-1902, Brittisk författare
Vad är egentligen en definition? Kan man
definiera en definition?
En fråga lika svårsvarad som den
är förvirrande. Enligt allas vår egen
nationalencyklopedi betecknas en definition
som en ”… avgränsning av ett språkligt
uttrycks betydelse…”. Alltså lite som en gräns
för hur mycket ett ord eller uttryck egentligen
kan förklara eller beskriva.

Den är alltså en extern aktörs tycke och åsikt
om hur din personliga interpretation bör
ske. En makt som ingen människa besitter i
realiteten och därför också ett farligt område
att ge sig in på att försöka behandla.

Det är således med stor förväntan och
nervositet jag avvaktar reaktionerna på den
tidning du nu håller i handen. En tidning där
vi i redaktionen försökt oss på vårt kanske
mest ogenomtänkta och vansinniga upptåg
Definitionen sätter med andra ord spärrar
hittills. Ett upptåg med målet
“Den
och restriktioner för vad vi människor
att låta tidningen visualisera
är alltså en
egentligen ska tolka, eller inte tolka,
något vi egentligen inte har
av vissa ord eller uttryck.
auktoritet att fastställa en
extern aktörs
tycke och åsikt om definition till över huvud
hur din personliga taget. Ett upptåg med att
låta tidningen definiera
interpretation bör känslan av sommaren.

ske.”

Grundtanken med de
hophäftade papper du nu
håller i händerna är att det ska
gestalta en representation i tryckt form av
Sveriges mest jordgubbspräglade årstid.
En slags sammanfattande tolkning av en
period som egentligen bara bestäms av
jordens position och en, ur svenskars mått
mätt, relativt behaglig, återkommande,
dygnsmedeltemperatur.

En grundtanke som under produktionens gång
gått från att vara lika stabil som ett ”FranzJäger” , till lika osäker som den sista oöppnade
ölen på en förfest, till en annalkandes kravall.
Vad ger oss myndigheten att standardisera
något så personligt som en definition av
självaste sommarkänslan?

DET HÄR BEHÖVER DU

Nåväl, med facit i hand måste det sägas att
vi gett det hela ett ärligt försök. För vare sig
din personliga definition präglas av resor,
baksmällekäk, VM i fotboll eller kanske
till och med den där så långt uppskjutna
sommarstädningen, så har vi på något
sätt lyckats få det representerat under de
kommande sidorna. Men nu när vi står i slutet
av arbetet avstår vi nog från att vilja benämna
tidningen som just, en definition.

•

njutningsfull dryck av valfri typ

För precis som Samuel Butler en gång
uttryckte sig, är faktiskt innebörden av en
definition att man stänger in en idé, eller som i
det här fallet något så abstrakt som en känsla,
bakom en slags skriftlig mur.
Det är långt ifrån det vi hoppas att den här
tidningen ska göra. Vi hoppas snarare att
den kan agera som ett tillskott, och därmed
också öppna upp och forma, din egen, helt
personliga, definition av den känsla som
sommaren medför.
Med hopp om en underbar sommar till dig,

Ett kylskåp fyllt med god och

•

Dammsugare

•

Ett par trasor

•

En telefon/dator med internet

•

En musikanläggning

•

Papper och penna

•

Ett gäng kompisar

•

En mopp med hink

•

Rengöringsmedel

Jag hör redan nu en kollektiv suck när ni läser
om detta ämne. Flyttstädning. Den enskilt
sämsta följden av att ha flyttat hemifrån. Om
Du, kära läsare, likt mig tycker att det finns
trevligare saker här i livet att tillbringa sin
högt värderade tid med så är du inte ensam.
Enligt färsk statistik från Psykologisamfundet1
upplever 8 av 10 svenskar en stark ångest vid
blotta tanken på att städa hela sitt boende. Det
är tråkigt att städa. Det är jobbigt, svettigt och
ibland rent utav äckligt, men det måste göras.

”Behöver du städa? Bjud över en kompis. Du
kommer att tvingas röja undan allting så att
det ser rent och fräscht ut innan denne ringer
på dörren.”
Sedan jag läste dessa ord har min syn på
städning förändrats radikalt. Det som tidigare
var en stor klump i magen blev nu till en
utmaning – röja undan så mycket som möjligt
innan det ringer på dörren. Jag har dock bestämt
mig för att korrigera ovanstående tips något,
krydda det med egna erfarenheter och låtit
det koka ihop till en ny välsmakande gryta av
renlighet.

SÅ HÄR GÖR DU

Ring en
kompis

Det går inte

att städa utan bra
musik! Släng på
din favoritlista på
högsta volym och
känn hur kroppen
fylls av energi.

och bjud över
denne till din
bostad

Gå till kylen,
Sätt dig i
soffan,

släng upp fötterna
på bordet och
sippa lite på
glaset

Sluta titta

Fyll på

Vänta

Öppna dörren

att era glas ser
väldigt tomma ut.

Få ångest.

och släng listan
i papperskorgen
med orden ”Äh
vi kör på känsla
#YOLOSWAG

Skriv tillsammans

en lista på vad som behöver
göras.2

Ej bekräftat
Det här är inte mitt expertisområde, men dra in på Det Stora Internet och prova på
”Checklista flyttstädning” så är du hemma

1
2

Panta

Svep

respektive glas
och kika in på
Youtube för lite
städinspiration:
”Spring cleaning
motivation” och
”Motivational
video”

samtliga burkar
och flaskor.

Samla ihop
burkar

Öppna dörren

och släpp in ditt
kompisgäng som av
någon anledning fått
för sig att det är fest

Gå ut

och häng med
dina kompisar
ett tag.

Vakna.

Må dåligt ett tag
när du ser alla
burkar och flaskor
som står precis
över-fucking-allt.

Se till att

Somna

Ha fest.

Bjud in mer folk
och be dem att
ta med eventuell
dryck i burkform
p.g.a. risk för
glaskross.

Gör en
internetsökning

på ”anlita flyttstädning
linköping” och boka
första möjliga alternativ

och flaskor i en
stor sopsäck. Dra
iväg ett par sms i
stil med ”Vad f#%
hände igår?” till
dina vänner.

på spellistan
”Most epic fail
video compilation” som ni har
hamnat på och
fyll istället på era
glas.

tidigare nämnda
glas.

Nå insikten
för din kompis och
bjud denne på ett om
möjligt större glas
med valfri dryck. Sätt
er sedan i soffan.
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Jag försöker alltid likna det med att hoppa ner
i en bassäng fylld med hungriga hajar – det
är bara att hoppa. Om du kommer helskinnad
därifrån har du lärt dig något för livet och
dessutom fått ytterligare något att skriva på
CV:t – hajtämjare. Nu for det här iväg lite väl
långt från ämnet. Tillbaka till städningen. Vi har
konstaterat att det är något alla hatar, men också
något alla måste göra.
Om du däremot följer nedanstående lista i
kronologisk ordning kommer du aldrig se på
städning på samma sätt igen. Det hela grundar
sig på ett tips jag hittade på Internet för en
längre tid sedan:

Som den ansvarsfulle unga maninna du nu är
så är det bara att ta sig i kragen och bli av med
skiten.

ta ut valfri dryck
och häll i ett stort
glas

Tobias Tufvesson,
Chefredaktör

u står sommaren för dörren med
tillhörande sommarlov, -jobb,
-flört, -resa, -ångest, -äventyr
och så vidare. Många av er läsare
kommer tillfälligt byta bostad och flytta från
vårt vackra Linköping under ett par månader.
För den proaktive lägenhets- eller husägaren
som har lyckats få sin bostad uthyrd under
dessa månader kommer här en liten guide till
hur du med minsta möjliga ansträngning får en
flyttstädad lägenhet. För er stackars själar som
bor kvar kan denna guide åtminstone hjälpa
er att bo i en något sånär ren lägenhet ett par
månader.

städhjälpen får
bra betalt.

på köksbänken.

Ha mer fest.
Låtsas som

att ingen är
hemma när
Securitas ringer
på dörren.

Njut

av en nystädad
lägenhet.
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VM I BRASILIEN 2014

» Det var klart. Det var över. Bara mörker. Den där gråtrista och regniga dagen i november förra
året på Friends Arena stod det klart, Sverige hade missat sitt andra raka VM-slutspel efter två raka
förluster i play-off-mötet mot Portugal. I det ögonblicket som Cristiano Ronaldo lekfullt enkelt
avgjorde den andra matchen och fullbordade sitt hattrick, fick många fotbollsälskare runtom i Sverige
se sitt hopp släckas och inse att det redan nu var över. Just där och då fanns bara mörker. «

DET FINNS INGEN
GRATISPARKERING
» Allt som skulle komma att förvärvas i livet skulle även gå förlorat. «

DATUM FÖR FOTBOLLSVM:
DEN 12:E JUNI - 13:E JULI 2014

FÖRSTA MATCHEN:

Hur mycket vi än lär oss älska stannar det vid att bara vara ett mått på vår
hängivenhet, det kommer aldrig bli ett styrmedel. Lärdomarna är få eller
inga, om man ser till deras förgänglighet. Kom alla barn, sätt er i ring så ska
vi i denna krönika prata om Meningen Med Livet. Men först ett ord från vår
sponsor!

BRASILIEN - KROATIEN
(22:00 SVENSK TID)

STÖRSTA ARENOR:
•

J

ag brukar promenera i skogen.
Inte en sådan språngmarsch
i spåret med hurtigdojor på
fötterna och Filip & Fredriks
podcast i lurarna, utan en
off pist-runda. En planlös
spontankryssning mellan träden. (Lägg av
nu, vi har alla våra egenheter. Jag lovar att du
t.ex. älskar doften av bensin eller är bestämt
allergisk mot strumpor under samlag.) Jag har
gjort detta sedan jag blev tillräckligt gammal
för att springa ifrån mamma, och belåtet höra
henne vråla ”Men var fan är Andreas nu då?
Ska man inte ens kunna plocka svamp en
eftermiddag utan att koppla ungen?”.
Förlåt, det är i skrivande stund Top Model på
TV. Fokus är en fluktuerande resurs. Tillbaka
till ämnet: Det finns någonting terapeutiskt i att
luffa ut i naturen och bejaka sina primaldrifter
lite grann. Att skala av vardagen på sina
civiliserade attribut; ingen elektronik i öronen,
inga byggnader i sikte, ingen skärm att kisa
mot. Grottmänniskans avslappningsrutin. Så
det ägnar jag mig åt då och då.
Så, precis inför alla projekt, gav jag mig ut
på entimmeshajk inför denna krönika. Det är
alltid bra att bolla idéer med Skogsmulle inför
en större show. Kvalitetstid med Moder Jord.
Krama träd och highfiva en myrstack.
Mitt antagande att jag är ensam i skogen, och
att jag därför kunde stå och stirra euforiskt på
ett vattendrag jag hittade, ogiltigförklarades av

FOTBOLLSVM I
BRASILIEN

MARACANÃ: 78,000 PLATSER

HÄR SPELAS KVARTSFINALER OCH FINAL

• ARENA DE SÃO PAULO: 60,000 PLATSER

HÄR SPELAS 16DELSFINALER OCH SEMIFINALER

att en rund liten tant med en rund liten hund
kom lunkandes genom spenaten.
Hunden, som med sina animaliska instinkter
vida överträffar tanten i uppmärksamhet,
slog på en tvärnit och fixerade mig med
blicken. Tanten vurpade våldsamt på sitt inre
filosofiska tankespår och skuldbelade sin hund
med ett vasst ”Nej!”.
Hon fick sedan syn på den introverta
20-plussaren Andreas som stod och flinade
med ögonen, men insåg att det var för sent
att avbryta sin reprimand. Tanten förstod
uppenbarligen psykologin i att uppfostra en
hund: man måste vara konsekvent.
”Man kan inte bara stanna så där!”, fortsatte
hon. Sedan galopperade de slalom mellan
några tallar och försvann.
Jag ägnade mycket tanke till att överanalysera
tantens påstående om att man inte bara kan
stanna. Det hade hon ju faktiskt rätt i – man
kan inte bara stanna. Livet går vidare, du
blir frånsprungen. Ensam. Vilse i urskogen.
Symboliskt knyter tant-anekdoten ihop några
av de lösa trådar jag lämnade i början av denna
krönika.
Ja, livets beståndsdelar är lösa och flyktiga.
Vad man kan göra är att anamma nihilism och
muttra att allt är skit och ingenting betyder
något. Eller så kan man skälla på sin inre hund
och överge den problembaserade världsbilden.
Det
neurotiska
förhållningssättet.
Självskadebeteendet. Det är en
dog-eat-dog world och vi är alla

satta på denna jord som lösa, impulsdrivna,
hormonella hundar.
Det är lätt att reagera på instinkt och fastna i
ett mönster. En irrationell fixering. Att stå still.
Men att parkera har bevisligen sina kostnader,
att stagnera vid minsta distraktion är inte
gratis.
Ingen vet vad som hägrar i horisonten, vad
som lurar i vassen och viskas i vinden. Av
alla skeenden man behöver gå igenom på
livets villovägar är ingen av dem det största
hotet, det farliga är snarare frånvaron av just
sådana skeenden. Oss emellan skulle jag väl
kunna avslöja att du kommer hitta det du letar
efter, men det är inte slumpen som avgör vad,
hur eller när. Kommer det att ske så har det
redan påbörjats, långt innan någon av oss ens
börjat tänka i de här banorna, så nu handlar det
mest om att hitta en riktning. Härifrån finns
det flera vägar att gå, men det viktiga är att
vi bär vår mänsklighet och inte förlorar oss i
uppgiven passivitet. Levande bevis är de enda
som räknas.
Blev det lite för luddigt mot slutet nu?
Ledtråd: läs första ordet i varje mening i sista
stycket.

ANDREAS LARSEN

•

BRASÍLIA MANÉ GARRINCHA: 72,000 PLATSER
HÄR SPELAS KVARTSFINAL OCH TREDJEPLATSEN

T

rots Sveriges uteblivna
medverkan i sommar finns många
incitament att försöka slicka våra
sår och se framemot ett fantastiskt
mästerskap. Brasilien har satsat
över 80 miljarder kronor på förbättringar av
infrastruktur, arenabyggen, renoveringar och
arrangemang kring mästerskapet. För att
sätta denna siffra i perspektiv innebär detta
att prislappen för VM 2014 är dyrare
än de två senaste mästerskapen,
i Tyskland 2006 och Sydafrika
2010, tillsammans. Vi borde
därför kunna förvänta oss
ett Brasilien som visar
upp det bästa av sig
själva och genomför ett
välfungerande slutspel.
Med andra ord en riktig
folkfest.
Det ska även bli riktigt kul att
se vad värdlandet Brasilien kan visa
upp fotbollsmässigt i sommar. Med 5
tidigare VM-titlar, en uppsjö av storstjärnor
som dribblat sig fram genom decennierna
och med en stark tradition är Brasilien
fotbollens självklara supermakt.
Det senaste decenniet har
framgångssagan inte
varit helt densamma
för landet.

Laget har ifrågasatts och kritiska röster har
höjts om tveksamma laguttagningar och
spelare som underpresterat.
Vinsten i förra sommarens Confederations
Cup visade dock att Brasilien är att räkna
med i detta mästerskap. Så i sommar är det
upp till bevis för brassarna med Neymar i
spetsen att visa världen att de fortfarande
kan prestera när det väl gäller. Allt annat än
medalj borde vara en stor besvikelse.
Vidare finns självklart en rad andra
intressanta individer och lag med
i detta mästerskap. Spelare
som Cristiano Ronaldo, Franck
Ribery och Mesut Özil är bara
några spelare som alltid är
en fröjd att se. De enskilda
individernas prestationer
kommer stå i centrum och ha
stor betydelse i detta mästerskap
om du frågar mig, kanske mer än
någonsin tidigare. Det är dock lätt att i
det individualistiska tidevarv vi lever i, lägga
fokus på de stora stjärnorna och glömma
bort kollektivet.
Det mest intressanta och mest spännande
i sommar blir helt klart att följa Belgien.
På några år har Belgien byggt ett
landslag som är skrämmande bra.
Chelseas Eden Hazard, Machester
Uniteds Marouane Fellaini och

Manchester Citys Vincent Kompany- listan
på de belgiska stjärnorna kan numera göras
lång.
Det är dock kollektivet jag vill framhäva,
enligt mig är Belgien ett oerhört starkt
landslag. Vinsten i deras VM-kval grupp var
imponerande och gjordes i överlägsen stil
framför länder som Kroatien, Serbien och
Skottland. Landet kommer bli farliga även i
sommar och skrällvarning ligger i luften.
Fotbolls- VM är ett av de största
evenemangen som tar plats på jorden. Det
inträffar endast vart fjärde år och involverar
människor från jordens alla hörn. Det blir
inte mycket större. Otvivelaktligen är detta
spektakel något många fotbollsälskare
alltid vill uppleva på plats. Av er som
läser denna artikel torde den stora
majoriteten vara studenter och för många
kan studentekonomin självklart vara en
begränsning för en resa till Brasilien i
sommar. Min rekommendation blir istället
att ni slår upp partytälten, sätter på grillen
och dricker en, eller några fler, öl och
avnjuter mästerskapet i goda vänners
sällskap. Dessa ljusa sommarkvällar blir
förhoppningsvis magiska och
plötsligt känns den gråtrista
novemberkvällen på
Friends Arena långt borta.
Gästskribent: Johan
Wittström

KÄLLOR:
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Studentkåren för dig som studerar
utbildningsvetenskap eller vid Filosofisk
fakultet vid Linköpings universitet

Spana in oss på
sociala medier!

/StudentUnionStuFF

@stuff_liu
@stuff_liu

Hej!
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.

Linköpings universitet
Fakulteten

Filosofiska faktulteten & Utbildningsvetenskap

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!

För att hålla dig uppdaterad
om all aktuell info rörande din
studentkår, besök vår hemsida!

www.stuff.liu.se

Kåren
StuFF

StuFF riktar blicken framåt!

Lagom till att vårterminens första varma dagar står på rad och sommaren precis väntar runt knuten, så jobbar
vi i studentkåren mycket med att förbereda oss inför nästkommande verksamhetsår. Precis som vilken
förening som helst skiftar också vi styrelse och förtroendevalda en gång om året. För några veckor sedan
hade vi just detta årsmöte då nästa års heltidsarvoderade valdes av fullmäktige. Den 1 juli tackar styrelsen
2013/2014 för sig och lämnar alltså över taktpinnen till styrelsen 2014/2015, för ett nytt spännande StuFF-år!
StuFFs styrelse 2014/2015 är som följer:

Sektionen

17 olika sektioner under StuFF

Studenten - Du!

Kårordförande: Johan Wester
Vice kårordförande: Cecilia Bernabo
Utbildningsutvecklare för filosofiska fakulteten: Dennis Malm
Utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap:
Studiesocialt ansvarig: Julius Nilsson
Informatör: Annie Westlin
Koordinator med externt ansvar: Ronja Nyman
Koordinator med sektionsansvar: Ellen Nilsson

och vi kommer fortsätta jobba för att...
Säkerställa kvalitén på våra studenters utbildningar

Förbättra studenternas ekonomiska situation

Försäkra arbetsmiljön och tryggheten för studenterna

Skydda studenternas rättigheter

Stödja sektionernas verksamheter

Driva och hålla våra kårhus levande

Tala för Lika villkor och studenthälsa på universitetet
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VAD ÄR EARN’D IT?
EARN’D IT ÄR ETT STARTUPFÖRETAG AV MAX
GABRIEL, ADRIAN GIACALONE, MARCUS PADMO
JÖRGENSEN I CIVILEKONOMTREAN, OCH MAX
JOHANSSON SOM LÄSER DATATEKNIK.
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E
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INNOVATIONSKONTORET I KORTHET
FOTO: INNOVATIONSKONTORETT

Vi ekonomer blir ständigt hjärntvättade om hur lycklig och säker
vår framtid kommer att bli om vi bara tar steget och börjar jobba
på ett stort industriföretag, revisionsfirma eller konsultbyrå. ”Är du
redo för ditt nya drömjobb” brukar rubrikerna lyda från flyers och
roll-ups på våra egna arbetsmarknadsdagar och inte minst i den
här tidningen!

D

et är inte så
konstigt att det enda
vi studenter vet om
arbetslivet just nu
är de stora bolagen.
De är dessa bolag
som finansierar hela
ELINs verksamhet.
Nu försöker jag
inte smutskasta stora företag eller på något sätt säga
att de är dåliga. Vi ska vara tacksamma över deras
pengar och samtidigt är det säkert soft att jobba som
controller på Ikea, vad vet jag? Det enda jag är säker
på är att det inte passar alla och därför skriver jag den
här artikeln.
Det finns många alternativa vägar att gå, en av
dem är att starta eget företag. Eller i alla fall testa
vingarna med en affärsidé du har gått runt och
grubblat på. Alla vet att det är stor risk att våga köra
något eget. Det många dock inte tänker på är att
studietiden är en perfekt tid att testa. Vi får vår CSN
hur som helst och vi har inga barn som behöver mat
på bordet eller veckopeng.
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INNOVATIONSKONTORETT ÄR EN FÖRENING SOM HJÄLPER
STUDENTER ATT KOMMERSIALISERA SINA FÖRETAGSIDÉER.
DE KAN HJÄLPA TILL MED COACHING, KONTORSPLATS OCH ETT
BRETT KONTAKTNÄT. ALLT FÖR ATT FÖRENKLA FÖR DIG SOM VILL
STARTA OCH DRIVA ETT EGET FÖRETAG.

Vi har bara ansvar över oss själva så vad spelar det
för roll om allt skulle gå åt helvete? Vad har man att
förlora egentligen?
Om du har minsta lilla tanke på att starta företag
eller drömmer om att göra verklighet av dina idéer
så rekommenderar jag dig starkt att göra ett besök på
Innovationskontoret. Det är den föreningen med bäst
läge på campus, precis bredvid bokhandeln, och ändå
vet så få vad de kan stå till tjänst med!
När jag gick i ettan så hade jag och två till ivriga
ekonomstudenter planer på att erövra världen med
vår företagsidé, StyleMatch.se. Ett av de första
stegen vi tog var ett besök på Innovationskontorett.
Vi hade turen att få träffa studentansvarige
Oscar Jönsson som direkt nappade, gav oss
goda råd, bollade vår idé, kopplade ihop oss med
företagscoacher och erbjöd oss kontorsplats. Precis
det som behövs i början!
Oscar Jönsson är studentansvarig på
Innovationskontorett, före detta festerist och jävligt
skön. Oscar är idag en god vän till mig och mannen
ni ska snacka/dricka kaffe med.

Är du inte säker på att din idé är tillräckligt bra? Inga
idéer är bra i början. Det enda sättet att utveckla idéer
är att börja bolla dem med andra människor. I det här
fallet rekommenderar jag kung-Oscar.
Du behöver inte ha en idé som kan mäta sig
med Spotify och du skriver inte hela din framtid i
sten genom att testa vingarna med en företagsidé
under studierna. Om du är sugen så måste du testa
för att ta reda på om företagande är din grej. Du
kanske kommer att hata det, du kanske kommer
att älskar det. Studietiden är ett gyllene tillfälle att
experimentera lite. Jag menar vi körde StyleMatch i
ett år och misslyckades. Sitter vi och gråter för det?
Inte alls. Fy fan vad roligt vi hade det och fy fan vad
mycket erfarenhet det gav oss!
Så om du sitter och funderar på en företagsidé, har
drömmar om att driva eget eller bara vill veta mer
om vad allt innebär. Ring Oscar, hälsa från mig och
ta en kaffe på Innovationskontorett! Du har inget att
förlora!
Hampus Bergqvist

Tjänar pengar på att
folk tjänar in pengar

Earn’d it är ett startupföretag direkt från Linköpings eminenta
civilekonomprogram

E

Bookify.se fungerar dock fortfarande och har gett oss
arn’d it är en ny app på den svenska
viktiga finansiella medel för att skapa den nya appen
marknaden som erbjuder användarna
och tillhörande säljaktiviteter.
möjligheten att få tillbaka pengar på
produkter de vanligtvis köper. Appen bidrar
Hur kom ni på idén?
till en direkt kontakt mellan varumärken och
Idén föddes under november 2013 när vi satt i
användaren vilket leder till bra sparmöjligheter för
Kårallen en söndag. Vi hade lärt oss sedan tidigare
användarna och en effektiviserad marknadsföring
att först verifiera affärsidén så innan vi lade en
för företaget. Till skillnad från andra rabattlösningar
enda krona på utveckling så smällde vi snabbt
så som fysiska och digitala kuponger så är Earn’d
ihop en mockup-design av appen och bokade
it den enda lösningen på marknaden som tillåter
upp möten med stora potentiella kunder
att användaren köper produkten precis
inom livsmedelsmarknaden. Vi fick
var denne vill. Till en början är det
genomgående mycket bra respons då vi
produkter i dagligvaruhandeln som
När vi kom på
hittat en lösning som löser många av
gäller men med tiden kommer fler
idén bakom
de problemen som företagen kämpar
kategorier tas med. Vi träffade
Earn’d it
med dagligen. Så vi tog responsen
Max Gabriel, en av grabbarna
kände vi att det
som ett gott tecken och fick mer
bakom nystarten.
var dags att starta
bekräftelse när Almi ville hjälpa oss
upp något som
med finansieringen för utvecklingen.
Det här är inte den första idén ni
kunde
bli riktigt
försöker förverkliga va?
stort.
Hur ser planerna ut för den
Nej precis! Direkt i början på ht
kommande framtiden?
2013 släppte vi bookify.se som är en
Vi kom faktiskt precis in på företagsinkubatorn
prisjämförelsetjänst för kurslitteratur.
LEAD i Mjärdevi vilket är riktigt kul. Det bästa
är definitivt alla de dörrar som öppnas genom det
Hur kom det sig att ni ville börja med er Earn’d
kontaktnät som LEAD och bolagen på LEAD
it istället?
kan bidra med. Mer direkt så kommer vi släppa
Vi är alla sugna på att driva eget företag och se det
appen imorgon den 19 maj och börja testa den
växa till något stort. bookify.se var en jättebra start
med ca 100 personer. Det kommer ge oss värdefull
och gav oss mycket erfarenheter om hur man driver
information som ökar vårt värde gentemot våra
ett startup-företag. Vi visste dock att möjligheterna i
kunder. Den släpps dock bara till iPhone till att
bookify.se var begränsade så när vi kom på idén
börja med och vi kommer begränsa användningen
bakom Earn’d it kände vi att det var dags att starta
med inbjudningskoder så att alla som har appen ska
upp något som kunde bli riktigt stort.
få en riktigt bra användarupplevelse med många
erbjudanden.

“

FOTO: SATU KNAPE
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Vad skulle du avslutningsvis säga är det viktigaste
att tänka på om man vill starta bolag?
Jag vet att det kanske låter klyschigt, men prata med
kunder innan du lägger en enda krona på utveckling
eller andra inköp.
Då får du snabbt reda på om idén är värd att satsa
på, om den bör modifieras och du får en större
förståelse för de verkliga problemen som kunderna
vill att du löser åt dem. Vi lärde oss oerhört mycket
på att träffa kunderna personligen och prata igenom
deras situation och vilka problem de kämpar med.
Sen måste jag faktiskt säga att om man har möjlighet
så försök komma in på en inkubator. Du ökar
bolagets kompetensnivå så extremt mycket med
den hjälpen du får samtidigt som det visas som en
kvalitetsstämpel mot kunder och investerare.
Philip Gilchrist
Hur Earn’d it fungerar i fyra enkla steg

1
2

Välj bland erbjudanden och utför korta, enkla och roliga
uppdrag som är kopplade till erbjudandet.
Gå och köp produkten.

3

Ta med kvittot hem, fotografera kvittot och scanna
streckkoderna på erbjudandena.

4

Pengar skickas till ditt bankkonto. Med Earn’d it slipper
du som konsument att krångla med kuponger i kassan utan
kan i lugn och ro tjäna pengar sittandes i din egen soffa.
Med Earn’d it kommer du som användare kunna spara
mycket pengar på årlig basis och som en normal användare
kommer det röra sig om tusenlappar om året.
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INTERVJU MED LIU-ALUMN GÖRAN ESPELUND

DRÖMMEN
BLICKAR
TILLBAKA

Drömmen
blickar tillbaka

H

ur stor roll anser du att dina betyg
spelade för din karriär?”

Mina betyg har inte spelat någon större
roll för min karriär däremot har ju
min utbildning gjort det. Jag kom in i
Linköping på en reservplats så det var ju viktigt att
mina gymnasiebetyg inte var någon tiondel sämre då hade jag väl inte kommit in. Jag antar att mina
betyg från Linköping var en av anledningarna till att
jag fick ett Fulbright Stipendium och utan
det hade jag inte kunnat ta min MBA.
Hänger du fortfarande ihop med
dina polare från universitet?
Ja inte minst när jag får chans
att träffa min gamla studiepolare
Öystein Fredriksen när jag är på
besök i Linköping.
Vad är ditt bästa studentminne från
LiU?

“

Hur ser du på s.k. gratisfonder/avgiftsfria fonder
som investerar i andra fonder?
Gratisfonder är naturligtvis inte gratis utan skall ses
som ett marknadsföringsinstrument. Avanza hoppas
genom att du måste vara kund hos Avanza för att
kunna investera i Avanza Zero att du också ska köpa
andra finansiella tjänster från dem. Det är inte
gratis att driva fondförvaltning även om det
handlar om förvaltning av indexfonder.

Mina studier
gav mig en bra
verktygslåda
som jag har haft
mycket stor
användning av
genom åren.”

Dom är många varav inte alla lämpar sig för tryck..
Jag trivdes oerhört bra i Linköping oavsett om det
handlade om studier, kravall eller uppträda med den
sk ballongdansen på en dammiddag.
Vilka fester var det som gällde under din studietid
här?
Det börjar ju bli några år sedan men jag vill
minnas att det var ett toga-party i samband med
insparken som var populärt och den tidigare nämnda
dammiddagen där det inte minst bland killarna var
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eftertraktat att få servera. På Flamman var det disco
på helgerna som också alltid var mycket välbesökt.

Avgiftsfria fonder som investerar
i andra fonder är ett sätt att möta
konkurrensen för traditionella
fond–i-fonder. I grunden tycker jag
att det inte borde vara svårt att sätta
ihop en fondportfölj av ett antal bra
fonder men efterfrågan på produkter som
väljer åt en har varit stor inom exempelvis
premiepensionssystemet. Avgiftsfria fond-ifonder är ett sätt för de traditionella förvaltarna
att möta konkurrensen från utpräglade fond-i-fond
förvaltare.
Vad måste fondbranschen göra för att bli mer
transparenta mot sina kunder?
Fonden är redan idag den mest transparanta
sparprodukten som finns. I princip all information
finns redan. Ingen annan sparprodukt redovisar till
exempel leverantörens intäkt i kronor och ören vilket
är fallet med fonder på det årsbesked man får.

52 år, gift med hustrun
Cristina och har två barn. Gick
Ekonomlinjen 1982-1985
vid LiU. Läste tack vare ett
Fulbright stipendium en MBA
vid University of Maryland
1985-1987. Började som
aktieanalytiker på det som idag
heter SwedbankRobur 1987.
Jobbade med fondförvaltning,
och som chef för utländska
aktier, tillika aktiechef och till
sist VD. Fick sparken december
1999 och grundade tillsammans
med ett antal kollegor Lannebo
Fonder år 2000 där Göran varit
VD sedan start. Lannebo Fonder
förvaltar idag den hisnande
summan 46 miljarder kronor i
företrädesvis aktiefonder åt
institutioner och privatpersoner.
FOTO: LANNEBO FONDER

BILD: DEVIANTART

PROFIL // Göran Espelund

FAVORIT I REPRIS: INTERVJU MED CARL BILDT, 1993

Ingen annan sparprodukt har så mycket
förköpsinformation som återfinns i de fondfaktablad
som varje fond måste ha enligt lag. Läser man
fondens årsredovisning tar man lätt reda på hur
aktivt förvaltad den fond man äger är för att ta ett
aktuellt exempel från den mediala debatten. Trots
detta är det en vanlig (miss)uppfattning att det
saknas information. Jag tror snarast att det handlar
om att branschen måste bli bättre på att presentera
informationen på ett tillgängligt sätt. Samtidigt
borde dock konsumenterna få en bättre utbildning
i att ta till sig den information som redan idag
finns att tillgå. Jag är en stark anhängare av mer
privatekonomi i exempelvis gymnasiet. Alla kommer
att stöta på en fond vare sig man vill eller inte som
löntagare i Sverige genom premiepensionen.
Säg att jag som student vill jobba för Lannebo
efter studierna, vad krävs av mig då?
När vi anställer någon direkt från skolan så letar
vi efter individer med goda studieresultat och som
har ett genuint intresse och verkligen brinner för
kapitalförvaltning på aktie- och räntemarknaden. Det
intresset kan man visa genom att exempelvis skriva
sin examensuppsats inom området.
Vad söker ni för egenskaper hos de ni anställer?
Beror till del på vad individen ska jobba med. Inom
marknadsföring/försäljning behövs individer med
hög social kompetens som dessutom är duktiga
kommunikatörer och som har förmågan att komma
till avslut med kunderna. Inom aktieförvaltningen är
egenskaper som analytisk, förmåga till självständigt
och kritiskt tänkande också viktiga.
Philip Gilchrist
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SVERIGES

MEST INFLYTELSERIKA
HUR STÅR SIG ÖREBRO
MOT LINKÖPING?

VA R U M Ä R K E

Drömmen högg tag i en Örebrostudent som var på besök

Definition av inflytelserik: Något som har effekt på folks liv. De mest inflytelserika märkena har påverkan på vårt dagliga liv, våra
rutiner och hjälper oss i vardagen

1
2
3
4

Vad läser ni det första ni gör?
- Företagsekonomi A, en hel termin. Det
ingår organisation & ledarskap, redovisning,
styrning och marknadsföring.

Inte alls?
- Jo, Teknat1 har det. De har lila overaller.

Fråga: Vilken mängd skall myndigheterna auktionera ut för att uppnå optimal
mängd utsläpp? Ange även vad priset på en utsläppsrätt blir samt analysera
välfärdseffekter.
Kluringen är baserad på en tentamensuppgift konstruerad av den snillrike
Thomas Sonesson som nyligen gått i pension efter många års nationalekonomiska
klurigheter vid IEI. Drömmen vill passa på att tacka Thomas för sin insats och
tillägnar honom därför denna tankenöt. Tack Thomas!

03

ICAs starka reklamkoncept och stora
distributionsnätverk gör dem till den mest
valbara dagligvaruhandeln.

_
MARIA CELÉNTÖRNQVIST
HEAD OF IPSOS ASI
SCANDINAVIA

6
3

6
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04

SVT lyckas sålla och leverera relevant
information på ett objektivt och trovärdigt
sätt vilket uppskattas av tittarna.

Trots ökad konkurrens fortsätter SVT att ha
Sveriges mest sedda program. 2013 gjorde
Melodifestivalen och Kalle Ankas jul att kanalen
hade Sveriges 10 mest sedda program under året.
Detta tillsammans med lokala nyhetsinslag bidrar
till kanalens inflytande då tittarna upplever att det
bryr sig om min närhet och samhället.

Var det svårt att få boende?
- Ja, det var skitsvårt. Om man har stått [i kö]
ett år kan man få i typ Legobitarna.

Som inte ens heter ”Legobitarna” utan är
ett namn som du hittat på, eller hur?
- Det kommer, jag lovar.

_
FREDRIK BERGSTRAND
SENIOR RESEARCH
EXECUTIVE IPSOS

“

05

VISAs inflytande på konsumenten ökar
i takt med att e-handeln växer.

VISA är den pålitligaste leverantören av
kortbetalningar vilket är viktigt vid ökad E-handel

_
MARIA CELÉNTÖRNQVIST
HEAD OF IPSOS ASI
SCANDINAVIA

och utlandsresor.

06

07

09

08

10

11
Trend
ranking 2012

1
Örebro Universitets sektion för studenter vid Institutionen för Naturvetenskap
och Teknik (NT). Dvs. någon sorts ingenjörer.
2
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“

ICA är marknadsledande inom dagligvaruhandeln
och deras kontinuerliga reklamkoncept gör att ICA
alltid finns i konsumentens huvud.

Har ni någon sektionstidning, och i så fall:
är den fetare än Drömmen?
- Ja, det har vi. Jag har inte läst Drömmen,
så jag vet inte. Jag har i och för sig inte läst
vår heller.

Vad skulle du ge Örebro i betyg som
studentstad?
- En nio av tio. Sjua av tio som stad i
allmänhet.

_
FREDRIK BERGSTRAND
SENIOR RESEARCH
EXECUTIVE IPSOS

5

5
7
8
9

“

Facebook gynnas av Sveriges höga
Smartphonepentration. Det gör att vi enkelt
kan dela våra bilder och upplevelser med
andra.

Ungefär hälften av Sveriges befolkning använder
Facebook. Unga som gamla diskuterar och delar
sina bilder och åsikter online för alla som vill att
se.

Du har ju varit på en kravall i Linköping –
kommentera kort.
- Mm. För det första hade ju alla j*vlar
overaller, vilket var nice. Kul att alla får ha
skit2 på sig. Det var mer folk, men samma
stöknivå ungefär.

Två företag, A och B, har sin respektive produktion förlagd vid en sjö i norra
Östergötland. Tyvärr medför produktionen att fabrikerna släpper ut avfall i
sjön. Dessa utsläpp orsakar skador på sjön och dess ekosystem på 1 öre/kg för
det första kilot och ökar sedan med 1 öre/kg. Företagen släpper i utgångsläget
tillsammans ut 1000 kg av det skadliga avfallet. Företagen kan rena hälften av
sina utsläpp för 4 kr/kg, och hälften för 6 kr/kg. Myndigheterna har beslutat
att kontrollera företagens skadeverkan på miljön genom att auktionera ut
utsläppsrätter.

_
MARIA CELÉNTÖRNQVIST
HEAD OF IPSOS ASI
SCANDINAVIA

02

Hur ser det ut med Nolle-P, faddrar och
sånt?
- Det är faddrar och nollor helt enkelt. Det
ni kallar Players, där har vi Nolle-K. De är
socialt utåtriktade och styr ihop hela Nolle-P
med sponsorer och ditten och datten. Som
nolla är man med sin faddergrupp och gör
aktiviteter som Nolle-K har styrt upp, t ex.
korvgrillning, utgångar, kubbturnering och
sådant. Jag var fadder.

Vad vore en sektionstidning utan lite hjärngympa? Testa din
duglighet som ekonomstudent med den här lilla tankenöten!

Att man i Sverige ställer högre krav på
innovationsgrad än andra länder, förklaras
delvis av det höga dagliga användandet.
Vi har bland den högsta dagliga
internetanvändandet i världen.

Etta i Sverige. Etta i världen. Google är
överlägset det mest inflytelserika varumärket
tack vare att de är innovativa och anses driva
utvecklingen framåt. Mer än hälften av Sveriges
befolkning använder Google dagligen och 95%
av sökningarna sker genom Google.

Har ni overaller?
- Nej

NUMRETS KLURING

“

01

7

10

2

4

16

Mindre uppklädda kläder.
Metod: 1000 intervjuer genomfördes med den svenska allmänheten under december 2013. Varje respondent fick slumpmässigt rangordna tio av de
hundra varumärkena som deltog i den svenska studien på 57 olika påståenden. En faktoranalys genomfördes på dessa påståenden och sammanlagt 6
faktorer identifierades. En av dessa identifierades som inflytandedimensionen och de andra fem dimensionerna för att förstå vad det är som gör varumärket inflytanderikt. För mer info om undersökningen och metoden gå in på www.ipsos.se/mib

Svensken har höga krav på innovation och förnyelse, speciellt
bland teknikföretagen Apple och Microsoft. Ett år utan större
produktlanseringar gör att företagen tappar i inflytande.
Globalt sett är företagen högre placerade och behåller sina
positioner från ifjol. Den höga internetpenetrationen och
användandet av Smartphones i Sverige bidrar till att svenskar
SIDA 15
kräver innovation för att vara fortsatt lojala till varumärkena.

Overallen är
förmodligen det mest
affektionsladdade
klädesplagg du
någonsin kommer
att ha juridisk
äganderätt till. Detta
medför ett enormt
ansvar för plaggets
välbefinnande och
inte minst, utseende.

Höstens
overallmode

Enligt alla studenters eviga ledstjärna Wikipedia
kan man härleda overallskulturen tillbaka till mitten
av det glada 70-talet. Enligt utsago var det när några
stundeter vid teknisk fysik på KTH bestämde sig för att
det hade vart roligare med orangea vägarbetesoveraller
istället för den traditionella t-shirten som konceptet
för första gången såg dagens ljus. Idéen spred sig som
en löpeld mellan sektionerna på KTH och ett drygt
decennium senare kunde man se overaller här och
var över hela vårt avlånga land. Denna kombinerades
sedan med den redan existerande traditionen av att
använda sig av s.k. tygmärken. Detta har sitt ursprung
i Lund där studentsammansatta musikkårer redan på
40-talet började byta märken med varandra under sina
resor genom Sverige. Kombinerat har overallerna
tillsammans med sina märken sedan växt fram till ett
av Linköpings mest helgade och naturliga studentikosa
kulturinslag och overallen är idag en självklar del hos
samtliga sektioner vid universitetet.
Det är därför med en naturlig förklaring som
paniken blir alltmer påtaglig. När sommaren står inför
dörren och höstens alla overallskrävande aktiviteter
kommer närmare och närmare sprider sig oron som
en epidemi på ekonomprogrammet... Kommer just
din overall ligga rätt i modet under hösten som
kommer? Det är i lägen som dessa som Drömmen
gör det som den har gjort genom alla tider – agerar,
likt en modersgestalt och som en klippa i stormen.
Drömmen har i detta syfte kontaktat sin alldeles egna
modekorrespodent - direkt från Fashion Marketing
and Management på Berkeley i New York. Från hjärtat
av självaste modemekkat Manhattan väljer hon nu att
skriva exklusivt för Drömmen, hela vägen från andra
sidan atlanten. Nedan följer nu din ultimata guide, till
höstens senaste inom overallsmodet 2014.
Allt för att guida dig i höstens mest laddade fråga – Hur
ter sig det senaste modet inom studentoveraller?
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Drömmens egen modeexpert
är 23 år gammal och studerar för
närvarande Fashion Marketing and
Management på Berkeley i New York,
belägen mitt i hjärtat av självaste
modemekkat Manhattan. Med sitt
ursprung i Linköping väljer hon nu att
skriva exklusivt för Drömmen hela
vägen från andra sidan atlanten. Allt
för att guida dig i höstens mest laddade
fråga – Hur ter sig det senaste modet
inom studentoveraller?

Fixa
höstens
glassigaste
overall!
Var aktiv – Och visa det

2014 är året då vi vill vara aktiva, och inte
minst visa det. Det gäller därmed att klä sig
med skenet av att vi lever en aktiv livsstil.
Sportinfluenserna går att återfinna överallt
och trenden är definitivt här för att stanna.
Det bästa med är att du inte behöver spendera
timmar på gymmet – det ska bara se ut som
om du gör det! Så på med gympadojorna,
låt nätbrynjan sticka fram under overallen,
spraya bålen med vatten för en wet, nytränad,
work-out-look och du är good-to-go!

Make a
statement

Flera designers förmedlade sina budskap via sina
kollektioner genom att trycka det på kläderna. Kenzo,
visade nyligen i sin vårkollektion att de bryr sig om
havet med sitt inspirerande tryck ”No fish, no nothing”.
Givetvis vill man inte vara sämre än så. Det är därför
hög tid att plocka fram dina “DIY”-egenskaper och
knåpa ihop ett budskap som passar dig. Vare sig det
gäller att höja studiebidraget för att täcka hela helgens
konsumtion eller rädda de praktfulla regnskogarna så
finns det bara ett sätt att visa det - säg det med overallen.

All that glitters.

2014 vill vi glittra som en
discokula. Metallictrenden syns
överallt och är inte, definitivt inte
ödmjuk – ju mer, ju fetare - desto
bättre! Vare sig du vill pimpa lite
lätt och vördnadsfullt med detaljer
i guldlamé eller gå all-in och
täcka overallen med majestätiskt
skimrande godispapper - allt är
tillåtet – och allt är okej när modet
står i fokus.

Namnet ska fram - med färgen i fokus
Overallen är vit och namnet ska på, vilket är en livsviktig
detalj, en påminnelse till både dig, dina vänner och de
snälla tanterna på TNE, så att de alla enkelt och smidigt
vet vad du heter. Men hur gör man det bäst? 2014 är utan
tvekan pastellfärgernas år. Även om orange är en stark
kandidat till den efterlängtade förstaplatsen är det den
rosa pastellfärgen som tar priset som det enda rätta under
den kommande hösten. Så, slit av det där halvtaskiga
försöket till namn du gjorde i panik av en gammal
tygpåse efter ovveinvigningen och investera i något som
håller. Gör det rätt. Gör det i pastell.

Attiraljer - nyckeln till framgång

Vad är världens mest användbara plagg utan dina
eget, ömsint utvalda, attiraljer? 2014 är året som
präglas av funktionalitet, så låt inte ovven ligga
långt efter. Förutom den numera obligatoriska
ölöppnaren är det bara att låta sinnet sväva fritt!
En kompass för att underlätta hemgången? En
visselpipa för eventuella felpromenader i skogen?
Eller varför inte en ett gäng fräcka reflexer för att
kombinera både nytta med oklanderlig stil? Var
innovativ – och var modeenlig!

SIDA 17

GUIDEN TILL EN OPTIMAL SOMMAR

DRÖMMEN STÄLLER
TRE SOLDYRKARE
MOT VÄGGEN

FÖR WANNABE-AKTIEPROFFSET
Om du inte är god för ett åttasiffrigt belopp men
ändå tillfälligt vill leva livet som Leo i ”The wolf of
Wall Street” finns många bra alternativ. Vad sägs om
att hyra en Princess 42 och glida ner till Visby eller
kanske Gotland-runt helgen i Sandhamn. Att det är
en hyrbåt behöver ingen få reda på så länge som du
håller dig de sociala konventioner som råder ute i
skärgården. Om inte båtlivet lockar rekommenderar
redaktionen ett snabbt samtal till Bluestep och sedan
3 blöta nätter på Peppes, given succé och troligen en
efterföljande påhälsning från Magnus och Patrick.

Så bör du spendera din

SOMMAR
Sommaren är här och med det också kvantiteter tid som inte
setts röken av sedan OT-tiderna i ettan. Detta ska självklart inte
få gå till spillo, och vad är trevligare än att åka på semester med

För den konservative

lånade pengar? Vi på redaktionen är medvetna om att ELINs

Spanska SPREK, Årskurs 1

därför sammanställt några tänkbara alternativ.

Om svenska menyer,
solstolsrally mot tyskar och
färdigblandad Pina Colada ur
tapp är din kopp av te finns
inget bättre än en hederlig
charter. Släng dig iväg på första
bästa sista minuten och njut
av solen, skit fullständigt i var
du hamnar eftersom du ändå
bara ska vara på hotellet. Om
utlandet inte lockar så kan
en campingsemster på norra
Öland aldrig slå fel, fram med
flintasteken och ”jag-ser-utsom-en-kille-som-bär-kniv”träningsoverallen och börja
skråla ikapp till Magnus Uggla.

Håll till godo så ses vi på Arlanda!
BILD OCH TEXT: JENS TERNEROT, WOLFOFWALLSTREET OFFICIAL

för hipstern
Georgien. Glöm klyschan ”…
som det såg ut för 20 år sedan”.
Georgien är för 20 år sedan.
Med sina höga berg, solsäkra
kust och goda mat kan du dock
räkna med att landet är upand-coming bland helskäggen
på Söder. Så passa på innan
Fritidsresor öppnar charter
och kustmetropolen Batumi
rymmer 3 Blue Village med
tillhörande Bamseklubb!

för den sanna ekonomen
Givetvis en roadtrip genom riket för att
hälsa på alla sköna ekonomprofiler i sina
rätta miljöer. Med lokalkännedom och den
stjärnstatus som många på programmet
besitter i sina respektive hemorter torde
detta vara besök som skapar minnen
för livet. Om redaktionen själv får välja
kanske ekonomerna ska inta den ökända
söndagsklubben på Strand i Borgholm, om
shotbaren går lika varm som i Kårallen vågar
vi gissa på att sommaren sedan är säkrad
rent ekonomiskt.

för ove

Vattenskidor är en personlig favorit
annars. Att dra några schyssta svängar
i vattnet en solig sommardag är
oslagbart. Annars är det ett måste att
käka så mycket glass som möjligt,
gärna i kombination med vattenskidor
då mår man!

Bästa sommarminnet måste vara när
jag och fyra polare drog till Irland för
några år sedan. En numer legendarisk
resa som började med några goa
dagar i Dublin för att sedan avslutas
med en 4-dagars festival.

6 JUNI

32 JUNI

12 JUNI

INGENTING.
32 JUNI FINNS INTE.

VM I FOTBOLL STARTAR

NATIONALDAGEN
(ORDFÖRANDE FALK FYLLER ÅR)

13 JULI

DÅ VAR DET DAGS IGEN

MIDSOMMAR

Genom att faktiskt få jobba inom den aktuella
sektorn

på de olika utbildningssätena, där företrädare

skapas en tydlig bild över vad den offentliga

för offentlig sektor tenderar att försvinna i

sektorn

konkurrensen med privata arbetsgivare.

bland annat i form av möjligheten att både

Denna nästintill allmänna inställning gentemot

påverka samhällsutvecklingen och servicen till

den offentliga sektorn bland studerande inom

medborgarna. En bild som sedan vidareförmedlas

Juseks yrkesgrupper tillsammans med ovan

av den aktuella studenten till kurskamrater och

» Att inte ta steget är egentligen
inget alternativ «

nämnda generationsskifte skapar en snudd på

övrig bekantskapskrets. Under anställningstiden

omöjlig ekvation som offentlig sektor står inför att

knyts viktiga kontakter som i många fall blir

lösa under de kommande åren för att kunna säkra

värdefulla både för arbetsgivare och framtida

upp tillgången på kompetent arbetskraft.

arbetstagare i det läge man befinner sig i en

I en tidigare bland studenter utfört undersökning,
initierad av Jusek, framgick att enbart 0,4 % av
de aktuella studenterna hade exempelvis en

alla arbetstagare med akademikertjänster går i

HÅKAN PÅ ULLEVI

31 MAJ

26-29 JUNI
BRÅVALLAFESTIVALEN
I NORRKÖPING

i

sina

verksamheter

att

erbjuda

arbetsuppgifter

som

arbetsgivare,

studentmedarbetare har de olika arbetsgivarna

Den typen av kontaktskapande når man inte

inom offentlig sektor en utmärkt möjlighet att

genom pennor och broschyrer.

förändra denna nära på nidbild som har skapats
gällande

arbetsplats.

Så, offentlig sektor - nu, mer än någonsin, har

Utöver de mest påtagliga effekterna som en

nämnda

sektor

som

ni chansen att visa vilka ni är och vad ni har att

studentmedarbetare allt som oftast medför i

erbjuda!

samt påfyllning vad gäller nya perspektiv och

gånger under diskussioner med kurskamrater

har

kvalificerade

anställa

Att jobba inom den offentliga sektorn tycks vara

formulering som jag själv de facto stött på ett flertal

CHEFREDAKTÖR TUFVESSON
KOMMER SANNOLIKT GÅ VILSE
I SKOGEN

att

en verksamhet i form av bland annat förstärkt

vara synonymt med något ”grått och tråkigt”, en

5-10 AUGUSTI

med

rekryterings- respektive arbetssökandesituation.
Genom

pension inom de närmsta tio åren.

något som av många studenter dessvärre anses

7 JUNI

Förra sommaren var jag i Stryn och åkte skidor.
Slaskåkning i solen, bad i (iofs svinkall) sjö på
eftermiddagen och sen ett par bärs och grill på
kvällen med goda vänner - livet blir inte så mycket
bättre än så! Att en vanlig dålig öl kostar 40 kr på
Vinmonopolet och att en tråkig fläskfilé kostar
150kr/kg är sånt vi får räkna bort sammanhanget,
det går inte att sätta ett pris på livskvalitet!

Förra sommaren var jag och några
kompisar ute och reste i Italien någon
vecka. Vi bodde i en idyllisk liten
bergsby och hamnade en kväll på
“takfest” med resten av byn. Jag har
aldrig varit med om bättre fest faktiskt.

märkas av vid arbetsmarknadsdagar och dylikt

GOTHIA CUP

20 JUNI

*Reservation för fel datum

Detta är även något som har en viss tendens att

inom just offentlig sektor, där en fjärdedel av

18 AUGUSTI

Man får ju inte missa ekonominsparken,
fredagen den 22:a augusti*. En annan sak är
downhillcykling i Järvsö i de hälsinglandska
skogarna, där är det kul! Det får man INTE
missa.

Genom det nya centrala kollektivavtal som
tecknas mellan Arbetsgivarverket och SACO-S
gällande studentmedarbetare skapas ett läge
där det kommer att vara enklare än någonsin för
offentlig sektor att anställa studentmedarbetare.
Nu gäller det bara för arbetsgivarna inom den
offentliga sektorn att våga ta steget och faktiskt
ta in studentmedarbetare i sina verksamheter.

att det samtidigt pågår ett stort generationsskifte

4 AUGUSTI

MED 50% SANNOLIKHET
KOMMER DET REGNA

Oj, jag tycker nog att man ska ta
vara på ledigheten och dricka extra
mycket bärs när solen skiner. Och gå
på konserter. Finns inget bättre än
utomhuskonserter!

Bakgrund: Studentmedarbetare är studenter på teoretiska utbildningar som, vid
sidan om heltidsstudierna, arbetar 10 – 15 timmar per vecka med kvalificerade och
studierelevanta arbetsuppgifter.

inom offentlig sektor. Samma undersökning visar

6 JULI

Grupp 1, Årskurs 3

Offentlig sektor – ta chansen att visa vad ni har att erbjuda!

var i stort detsamma gällande alla arbetsgivare

NÅGOT SPÄNNANDE

Patrik Edlund

Tyska SPREK, Årskurs 2

Ditt bästa sommarminne?

kommun som sin drömarbetsgivare. Resultatet

VIKTIGA DATUM I SOMMAR

Frida Gustafsson

Vad får man inte missa i sommar?

chartersvennen

medlemmar har begränsad tid till att göra research och har

Om du precis som Ove letar
”Bang for the buck” är det hög
tid att blicka österut. Vad sägs
om Balatonsjön i Ungern, fylld
till bredden av levnadsglada
ungrare på semester. Njut av
det ungerska vinet, maten och
försök konversera på den ickeexisterande engelskan. Allt till
ett prisindex av, hör och häpna,
53!

Max Pettersson

kompetens

med

uppdaterade

kunskaper
Vi ser fram emot att lära känna er.

infallsvinklar ger en eller flera studentmedarbetare
sett ur ett längre perspektiv ytterligare avanser.

Emil Lindahl
Ledamot, sektionsstyrelsen – Jusek
studerandesektion

angående kommande yrkesliv.

MAJRAJ
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3 JULI

MOLLY SANDÉN FYLLER
22! WOW!

15 AUGUSTI
NOLLE-P 2014
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LÄR KÄNNA DE NYINVALDA

LÄR KÄNNA DE

NYINVALDA

En era är bara en era om den har en början och ett slut, och även legender måste en
vacker dag lämna plats åt nya, hungriga, förmågor. Vårvalet 2014 är avslutat och
nya ikoner har blivit utsedda att börja vandra i maktens korridorer. Drömmen har
lärt känna Styrets nya medlemmar och bjuder nu in dig till att få göra detsamma!

VALBEREDNING

.. Och när det är dags för val
Så är det Robin Hermansson som fått förtroendet att
axla rollen som ordförande i valberedningen 14/15.
- Hej! Jag heter Robin Hermansson och är en 23-årig kille från Täby, och går för
närvarande mitt tredje år på civilekonomprogrammet. Vi i valberedningen kommer till
stor del ersätta den roll som tidigare utgjorts av valrådet samt 1:e vice ordförande och
informationsansvarige, dvs. organisera och genomföra ELIN:s höst- och vårval. Nytt för i
år är att vi i egenskap av valberedning även har förtroendet att nominera de kandidater som
vi anser vara mest lämpade till respektive post, vars kunskapsbidragande och engagemang
ska möjliggöra föreningens fortsatta utomordentliga arbete.
Syftet med Valberedningen är att skapa en form av opartiskhet genom att skilja tillsättandet
av Styrelsen och förtroendeposter från Styrelsens funktioner.Valberedningen blir således en
nästintill autonom enhet. Med det sagt, kortar jag av den här redan korta beskrivningen av
Valberedningens syfte.

VICE
SKATTMÄSTARE

IT-ANSVARIG

Namn: 		
Smeknamn:
Ålder: 		
Hemort: 		

Axel von Schoultz
BigMoney
22 år
Underbara Täby

Drömmål med mandatperioden:
Skapa en sjukt smart app som gör något
sjukt smart som alla vill ha och blir glada
för. Typ.
Vad ser du fram emot mest under året
som kommer?
Ser fram emot att gå på Lusseballen, slippa
köra hem för fulla människor och kanske bli
hemkörd själv!

Namn:		
Smeknamn:
Ålder: 		
Hemort: 		

Robin Wiktor
Möller
24 vårar
Malmö

En sak som ingen annan vet:
Att jag en gång i tiden varit utnämnd som
Skånes främsta målvaktstalang i fotboll.
Vad ser du fram emot mest under året
som kommer?
Utmaningen i att vara på en position som
jag aldrig tidigare varit i.

ORDFÖRANDE
UTBILDNINGSUTSKOTTET

Namn:		
Smeknamn:
Ålder: 		
Hemort: 		

Med hopp om att se er alla på höstmötet!

Frida Dalros Sköld
Fridelini
24 år
Stockholm

Drömmål med mandatperioden:
Att fortsätta se till så att utbildningen
upprätthåller hög standard och att öka
mervärdet för nuvarande studenter genom
alumniverksamheten.

Gabrielle Törnberg,
19 år från Täby

Selma Grahn,
21 år från Västervik

ÖNSKAT DRÖMCITAT:
“Nu har jag hunnit med allt jag
velat göra.”

ÖNSKAT DRÖMCITAT:
“Jag kan inte komma på ELINs
vårmöte. Ska på smekmånad
med Skattis-David.”

KALLAS ÄVEN
“SLEM”,
“FISEN” OCH
“SELMIS”

Vad ser du fram emot mest under året
som kommer?
Att få prova på nya utmaningar och njuta av
allt sista året på Linköpings universitet har
att erbjuda.
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LAGOM TILL
NOLLE-P!
GRATTIS I
FÖRSKOTT FRÅN
REDAKTIONEN

ORDFÖRANDE
PLAYERS

Namn: 		
Smeknamn:
Ålder: 		
Hemort: 		

Jessica Liljestrand
Lily
19 år
Täby

Drömmål med mandatperioden:
Skapa gemenskap bland ekonomerna genom
att anordna minnesvärda arrangemang
och förhoppningsvis berika och förgylla
studentlivet ytterligare.
Vad ser du fram emot mest under året
som kommer:
Att få planera och arrangera oförglömliga
event som för ekonomerna samman.
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Veronika Wallin
Vewe
21 år
Norrköping

En sak om mig som ingen annan vet:
Något ni kanske inte vet om mig är att jag
har tränat pingis. Jag spelade bara i ett år,
men utmana mig gärna på en match.
Vad ser du fram emot mest under året
som kommer:
Jag ser fram emot en kul och spännande
tid där man får lära känna många nya
människor.

Maja Johannesson,
24 år från Stockholm

ÖNSKAD DRÖMINTERVJU:
“En legends bekännelser - en djupgående redogörelse av Karl Kloos
äventyr i Linköping.”

ÖNSKAD DRÖMINTERVJU:
“Janet Yellen, chef för USA:s federal
reserve.”

Hej Maja!
Vi ska göra vårt
bästa.

1:E VICE
ORDFÖRANDE

INTENDENT

Namn: 		
Smeknamn:
Ålder: 		
Hemort: 		

Andreas Ponce de Leon,
22 år från Stockholm

Namn: 		
Smeknamn:
Ålder: 		
Hemort: 		

Rikard Sehlin
Rirri, Richie, Rille
22 år
Nacka/ Stockholm

En sak om mig som ingen annan vet:
När jag var i sexårsåldern gick jag på en
audition för Småstjärnorna i TV4, men min
tolkning av Jan Johansens låt ”Se på mig”
höll inte måttet, vilket är väldigt komiskt
om man vet vart ribban låg för ”sångprestationerna” i Småstjärnorna.
Min drömintervju i Drömmen:
Kung Carl XVI Gustaf och fråga vad han
uppskattar mest med att vara hedersmedlem
i ELIN.

/Redaktionen

DRÖMMEN UPPMÄRKSAMMAR
.. Sofie Åsell!
Vinnaren av
stipendiet
”drömmen om
ELIN” som åker till
Tanzania i sommar
för volontärarbete! En bra
förberedande övning inför
den ansvarsfyllda rollen som
fadder i höst. Drömmen önskar
Sofie lycka till och hoppas på
en liten utvärderande rapport att
publicera efter sommaren.

... Tomas Sonesson!
Drömmen och resten av ELIN:s
medlemmar vill passa på att skicka ett stort
tack till Tomas Sonesson som nu gjort sin
sista termin här på Linköpings universitet.
En extremt respekterad och omtyckt
lärare som nu lämnar ett stort hål efter sig.
Tack för alla härliga
år och lycka till i
fortsättningen!

SONESSON-KURVAN

… LaCux!
Sedan 2011 har I-sektionen tillsammans
med Y-sektionen, M-sektionen ELIN
och ESN drivit LaCux – Languange
and Cultural Exchange. Detta är för
att främja språkutbyte mellan svenska
och utländska stundeter, i första hand
talandes tyska, franska, spanska eller
engelska. Under lättsamma former
anordnas varannan måndag ett roligt
event med språket i centrum. Så oavsett
om du vill träffa nya människor eller öva
på språket inför ditt utbytesår ger LaCux
möjlighet till detta på ett både roligt och
lättsamt sätt!

… Cecilia och Ronja!
Drömmen skickar sina varma
gratulationer till Cecilia Bernabo
och Ronja Nyman i årskurs 3
som under det kommande året
kommer sitta med i styrelsen för
StuFF! Vi önskar er stort lycka
till och tror på ett bra
kommande år!
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UTSKOTTSRAPPORTER

Linn Behrmann

Gustaf Bogered

Ordförande näringslivsutskottet
Vilken lyckad vår det varit!

Sharareh Ani

Ordförande Clubutskottet
Why do all good things come to an end...

Det har varit en fartfylld vår med många intressanta events. Del 1 av Caseskolan
har gått av stapeln där EY varit på besök och undervisat lite om case och gett
värdefulla tips inför framtiden. Sedan har vi haft ett flertal lunchföreläsningar
från våra samarbetspartners som varit väldigt uppskattade från bägge parter.
Vid sidan om har vi jobbat mycket med att skriva om våra avtal med alla
samarbetspartners och tillsatt den nya företagsgruppen för läsåret 14/15. Jag vill
tacka alla sökande och skicka ett stort grattis till alla er som blivit invalda!

.. så var denna termin nästan slut! Det har varit en riktigt händelserik termin
fylld med mycket skoj och härligheter. Jesper Lenberg bjöd på en smaskig
Våffellunch i mars och Hanna Peterson kommer nu i slutet av maj se till att
årets sportigaste event, volleybollturneringen Copacabana, blir lika fartfylld
som alltid! E-pub under ledning av Alex Magnusson och NH/Platå-gruppen
uppstyrd av Oliver Källenfors, har levererat på topp sm vanligt! Anna
Lundgren och jag är i full gång med att fixa inför Aktiva-dagen som avtack
till alla fina engagerade ELIN-aktiva!

Vill även passa på och tacka alla som visat intresse för näringslivsutskottets
alla event. Vi hoppas att de varit givande för er alla. Se nu till att ladda upp
batterierna över sommaren så ses vi till hösten igen!

Nu laddar vi i Clubutskottet upp för höstens bravader och Club-event då vi
får tillskott till ekonomfamiljen av en hel drös med nya taggde Nollan!

1:e Vice Ordförande

Tiden går snabbt när man har roligt och snabbt har detta år minst sagt gått för
mig. Men nu börjar man se slutet på tunneln och det är dags att lämna över
facklan till min efterträdare. Jag har haft en otroligt givande tid med möjligheten
att få påverka vår utbildning i ganska stor utsträckning vilket känns häftigt då
det faktiskt är en av de främsta ekonomutbildningarna i Sverige. Något som jag
verkligen har fått insikt i under detta år är vikten av betyg och engagemang. Det
gäller att vi alla har det med oss och fortsätter vara lika grymma så vi behåller
oss lika konkurrenskraftiga som vi är idag. Annars vill jag rikta ett stort tack till
alla medlemmar, gamla och nya styrelsen som jag fått äran att jobba med och alla
härliga människor jag träffat på vägen under årets gång!
Och nya styrelsen, ett stort lycka till nu!

“Vi i Players är
otroligt stolta över
våra efterträdare och vi
tvivlar inte en sekund
på att detta gäng
kommer att göra ett
kanonjobb!”

Hampus Sundberg

Ordförande Utbildningsutskottet
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Ellen Varvne

Sophie Hesseborn

Hanna Ahlberg

Ordförande Internationella utskottet

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Ordförande Players

Slutspurt!

Hej hej sommartider!

ELINpiaden MMXIV!

Hejsan!

I skrivande stund kan jag nästan räkna dagarna till jag går av på mina händer!
På gott och ont. Bakom lämnar jag mig ett utskott som är i full utveckling på alla
möjliga sätt, och det gör lite ont. Under den senaste tiden har Caseskolan del ett,
Excelskolan del två och Speak Up Day gått av stapeln, samt Caseskolan del två
blivit skjuten på, men i det stora hela så har allt gått fint, bosses glass verkades
uppskattad iaf ..
Utöver det har det arbetats med att åter fylla utskottet efter ett avhopp, men
tacksamt nog är det över, och de skall alla snart få lära känna min efterträdare,
Frida Dalros Sköld.
Jag vill ta det här tillfället i akt och tacka mitt utskott och alla som jag på andra
sätt arbetat med under mitt år, tack så väldigt mycket, ni har gjort mitt arbete
mycket lättare och jag hoppas att jag gjort detsamma för er!

Nu väntar sommaren runt hörnet och allteftersom cykelturerna till skolan blir
svettigare, blir dagarna längre och sovtimmarna färre. Desto färre sovtimmar
leder, som Robin Wiktor (vår nya vice skattmästare) så sant påpekat under sin
kandidering, till mer tid för ELIN-arbete. En stor del av den tiden lägger vi i
internationella utskottet på välgörenhetseventet Play for Charity (f.d. Play for
Kenya) - En fotbollsturnering med en twist. I år kommer pengarna följa med
Sofie Åsell ner till hennes barnhem i Tanzania och vad som händer med dem
där kommer ni kunna läsa om i nästa nummer av Drömmen. Något annat som
hänt under våren är att vi har påbörjat översättningen av ELINs dokument så att
internationella- och fristående studenter så småningom kommer kunna engagera
sig mer inom ELIN. Skulle du också vara intresserad av att öva upp din engelska
genom att översätta några dokument så finns internationella utskottet här för dig.

Tiden går fort när man har roligt! Våren har sprungit förbi och vi närmar oss sakta
men säkert ett välförtjänt sommarlov.
I helgen var det äntligen dags för vårens höjdpunkt ELINpiaden! En togakravall,
en hoppborg och en spännande kamp om den ärofyllda vinsten i de ELINpiska
spelen som bajCMacka tog hem.
Strax därinnan var det dags för årets upplaga av Oss Ekonomer Emellan. Under
en strålande vårsol utfördes olika tävlingsmoment tillsammans med vårt kära
kusinprogram Industriell ekonomi. Efter denna härliga dag kunde kvällen på Platå
inte bli annat än episkt!
Som sagt, tiden går fort när man har roligt och snart är vårt år som Players över
och det är dags för Blöjers att ta plats. Deras första arrangemang är grillfesten
MajRaj för partyglada ekonomer som går av stapeln den 31 maj.

I marknadsföringsutskottet rullar det på i en väldig fart, i nuläget arbetar vi
bland annat med infofoldern och ’ELINs Lilla Blå’ som är sångboken som
ska användas på sittningar. Vi lägger även ner mycket tid och kärlek på nya
Drömmen för att den ska bli så fantastisk som möjligt, så hör gärna av er till
oss med era åsikter om de två senaste numrena för Drömmenredaktionen suger
åt sig feedback som svampar.

Puss!

Fridens liljor

Vi i Players 13/14 vill passa på att tacka alla för ett otroligt roligt år som givit
oss många glada minnen att se tillbaka på. Det är verkligen med ett leende på
läpparna som vi lämnar över till Players 14/15 och önskar er ett stort lycka till!

Facebook och Instagram är också två viktiga delar i utskottet och ingen har
väl undgått att likea oss på Facebook under det självklara namnet ‘ELIN –
Ekonomföreningen vid Linköpings universitet’ eller att följa oss på Instagram
där vi heter ELIN_lkpg. På Facebooksidan får Du massor med användbar
information om vad som är på gång och på Instagram får Du chansen att ta del
av vad ELINs styrelse gör bakom kulisserna både iförda styrettröjan och utan.
Kram på er!
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ORDFÖRANDERIET

I

sällskap med en I:are gick jag, en onsdag tidigt i april, den knappt kilometerlånga vägen
från Key till det så bekanta A-huset. Dagen var så skön som bara en vårdag i Sverige kan
vara, 13 grader och sol, vilket givetvis bar med sig en stadig kvot av shortsbeklädda studenter, ivriga
att ta del av årets första fisljumma solstrålar. Vädret och iakttagelserna fick oss givetvis att skämta
om att man minsann vet att det är vår när ekonomerna redan börjar bli lite lätt brunbrända. Samt
på det prövat alla nya glassorter på en vecka och avnjutit dem på blå havet under sina ”kortare”
timmeslånga pluggpauser. Vår konversation bröts upp i ett skratt då vi skiljdes åt vid Kårallen till synen av
cirka 20 ekonomer som brett ut sig över blå havet och a-husets solvägg, som den har kommit att kallas.
Efter att själv ha fastnat i solens mingelmekka ett antal gånger när tiden egentligen, sett ur något slags
optimeringsperspektiv, hade spenderats bäst genom att faktiskt plugga eller pilla på lite ”styret-grejer” blev
jag nästan lite förbannad på mig själv. Detta grundades väl kanske även i att jag dessutom gått på säljtricket
med en ”limited edition”-glass doppad i champagne. Smakade den champagne – Nej. Blev jag förvånad –
tragiskt nog, ja.
Vad vill jag egentligen komma fram till med det här utlägget? Jag var inte själv säker ens när jag började skriva
förutom att jag visste att jag ville ha denna infallsvinkel på nästa ordföranderi. Den spontana tanken var dock
att vi kanske borde försöka framstå som lite mer seriösa, det är ju ändå ett universitet, det är nu vi förbereder
oss för arbetslivet. Efter lite begrundande tror jag dock att det kan vara del av en större fråga. Det handlar
nästan om den historiska identitet som finns inom de icke-tekniska delarna av universitetsvärlden. Vår hela
studietid handlar mycket om eget ansvar om man jämför med en teknologs mer schemalagda 8 till 17 dag.
Sen om de olika fördelningarna i lärartimmar handlar om resurser eller om vilken inställning varje enskild
institution har till hur man bäst strukturerar upp sin utbildning lämnar jag osagt. Med en sådan diskussion lär
väl ingen av er vilja fortsätta läsa denna redan lite luddiga text.
Efter att ha tänkt på fenomenet som jag och mitt sällskap talade om på vår promenad känner jag snarare en
glädje till detta beteendemönster, om man ens kan kalla det så. Det kan framstå som en trivial detalj i vardagen
och är något som varje enskild individ får ställa sig till, hur man lägger upp sin dag och sitt liv. Men för
mig innebär det en extra liten krydda, att veta vad våren innebär med det liv och den glädje som detta häng
ändå innebär. Av den anledningen sitter jag nu och skriver denna text på en söndag, efter en mycket lyckad
ELINpiad, istället för en solig veckodag. Men det är mitt val och med det sagt så ser jag fram emot att fortsätta
mingla runt på blå havet de sista veckorna i vår.

Erik Falk,
Ordförande, ELIN

Tjena!
Jag heter Martin Andersson och har i år fått glädjen att
vara civilekonomernas projektledare för TEAM 2014!
Förutom att lära dig vad mässans förkortning egentligen
står för, TekniskEkonomiska ArbetsMarknadsdagarna, får
du som student även chans att under två dagar hänga
med och ställa frågor till dina favoritföretag. Utöver ett
stort utbud av goa företag har det i år även blivit dags för
mässans 30-årsjubileum och självklart vill vi att du ska vara
med och fira!
Det finns två viktiga datum att skriva ner i din kalender
redan idag och dessa är 30 september och 1 oktober!
Glöm inte att skriva ner dem. Typ nu!
Med det sagt hoppas jag verkligen att vi ses på TEAM
2014, årets bästa mässa vill du inte missa!
Med glada hälsningar
Martin Andersson
Projektledare TEAM 2014
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MEN VAD TYCKER
FÖRÄLDRARNA?

“

Vi tycker att det är helt
fantastiskt. De absolut
bästa minnena från
studenttiden det är ju
de här. Det är viktigt att främja
denna typ av studentaktiviteter,
men även att hitta en bra
balans. Det verkar gå lugnare till
nuförtiden, man är mer försiktig.
Förr var det lite tuffare.
Det här var väl bara en
uppvärmning?

VINNARE

Förväntningarna var skyhöga. Stämningen hade gått att skära
med kniv under flera dagar, och nu hade fredagen äntligen
kommit. När Players vita overaller kunde ses börja kretsa in och
ut i Kårallen likt getingar kring dess bo var det få som kunde
hålla tagget inom sig. Redan på Fredagspuben kunde de första
lakansbelamrade kropparna skådas, och vid skymning kunde
det grekiska klädesplagget skådas vid varje gatuhörn. Efter ett
års oumbärlig väntan var det äntligen dags igen. ELINpiaden
2014 vara bara ett stenkast bort.

- Gunell Seniors

FIND THE

STORMTROOPER

STILPRISET

När campus Valla samma kväll förvandlades till en fest som
skulle få självaste Zeus att slänga händerna i luften var euforin
ett faktum. Vädergudarna sa sitt genom att låta veckans grått
präglade väder spricka upp i strålande sol. Vårens kanske mest
upphaussade togafest hade inte bara levt upp till sina näst intill
orimliga förväntningar. Den hade krossat dem.
En episk fredag skulle bara komma att följas av en legendarisk
lördag. När den, vid första anblick, till synes lite trötta samling
studenter som samlades vid Blå havet på morgonen fick vakna
till var stämningen tillbaka. Inte ens togafesten kunde hantera
de krav på urladdning som det veckolånga tagget orsakat.
Lördagen såg ut att behövas den med. När eftermiddagen
nalkades stod en ensam segrare kvar på tronen. BajCMacka
var starkast när det gällde och kan numera titulera sig stolta
Elinpiska mästare under det kommande året.

HUR FAN GÖR MAN

PULLED PORK?

Inte sedan 1947, när Sveriges första pizzeria
öppnade i Västerås, har svenskarna vurmat för
en maträtt i samma utsträckning som pulled pork
2014. Svensken har lämnat Taco-Anders bakom
sig, ingen jävla majs eller isbergssallad synes till.
Förklaringen till detta är enkel, det är världens
bästa bakfyllekäk. Redaktionen bjuder därför på ett
beprövat familjerecept nedärvt generationer för att
toppa söndagen efter nästa spårade äventyr.

Sittningen som följde på kvällen bjöd på enastående
underhållning, extraordinärt toastmasteri och talare av
världsklass. En värdig avslutning på en helg som är svår att
beskriva med ord. När Kröka på Kredit blivit belönade med det
kanske mest ärofyllda av priset, stilpriset, var helgen krönt.
När ögonen slöt sig någon gång på söndag morgon var succén
ett faktum. ELINpiaden har gjort sig oförglömlig ännu en
gång, och efter en rad av glädjefaktorer finns det egentligen
bara en sak att beklaga sig för. ELINpiaden 2015 känns nästan
ohanterligt långt borta…

Förberedelser innan första ölen på fredagspuben:
Köp en bit hel fläskkarré. Kryddor som redaktionen
förutsätter att alla har hemma är följande:
paprikapulver (1dl), farinsocker (2 dl), salt, peppar,
ingefära, vitlökspulver, lökpulver, fänkålsfrön,
gula senapsfrön (1 msk var av allt annat). Om
likviditeten är ett problem kan alla kryddor
utom paprika, socker, salt, peppar, vitlökspulver
och lökpulver uteslutas. Detta rekommenderas
självklart inte, var inte en jävla snåljåp.

STEG

1

2

Drick tillräckligt mycket sprit på lördagen för att bli
bakfull. Vakna. Sätt ugnen på 110 grader. Gnid in
köttet med en blandning av kryddorna ovan. Sätt
köttet i ugnen i en gryta utan lock. Gå och lägg dig
igen.
Vakna 5 timmar senare. Kolla på en film, förslagsvis
Blood Diamond. Somna om.

3

När innertemperaturen är 95 grader, slå av ugnen
och låt köttet stå kvar. Minst en timme, helst två.
Fuska fan inte med det här. Om ni inte har en
termometer (suck) så borde det ta ungefär 8 timmar
tills ni kan slå av ugnen.

4

Dra isär köttet med två gafflar. Ät tills du känner
dig som Göran Persson. Bra tillbehör är exempelvis
hamburgerbröd, coleslaw, inlagd rödlök och öl.

BILDER AV MARTIN DRAKENBERG

Deloitte
Deloitte är ett av Sveriges ledande
revisions- och konsultföretag, verksamt
inom revision, redovisning, skatt,
riskhantering, finansiell rådgivning,
business consulting och outsourcing
av ekonomifunktioner. Klienterna finns
bland företag, organisationer och
offentlig verksamhet.

Ett socialt yrke med goda
utvecklingsmöjligheter och ett proffsigt
bemötande från blivande kollegor gjorde
att LiU-ekonomen Erik Fyhrlund tackade
ja till jobberbjudandet från Deloitte.
Efter nästan ett år som revisorsassistent
är det fortfarande de trevliga kollegorna,
men även det omväxlande arbetet som
gör att han trivs så bra.

Antal medarbetare: 200 000 globalt,
varav 1100 i Sverige.
Medarbetarnas bakgrund:
Ekonomer, jurister, civilingenjörer och
systemvetare
Vägar in: Det bästa sättet att lära
känna Deloitte är genom företagets
studentevenemang. Håll dig uppdaterad på www.deloitte.se/karriar.

Det var under TEAM-dagarna som Erik träffade en rekryterare från
Deloitte och fick ett väldigt positivt intryck. Bara några dagar senare
blev han kallad på intervju i Stockholm.
– Jag tyckte att Deloitte stod ut i mängden bland arbetsgivare genom
sitt proffsiga bemötande. Människorna är ju det viktigaste på en
arbetsplats. När jag sedan började jobba blev jag till och
med överraskad över hur hjälpsamma och stöttande alla
faktiskt är.
Namn: Erik Fyhrlund
Ålder: 24 år
– Det första året här på Deloitte har varit intensivt men
Bor: Stockholm
samtidigt otroligt utvecklande. Jag kom in i arbetet
Utbildning:
väldigt snabbt, mycket tack vare ett väldigt bra stöd från
Civilekonomprogrammet
mer erfarna kollegor och inte minst min counsellor som
på Linköpings universitet
har följt min utveckling och sett till att jag hamnat på
varierande projekt. När jag ser tillbaka på det här året så
Intressen:
ser jag en väldigt brant inlärningskurva, berättar Erik.
Fotboll, har spelat i LIU
AIF
Bästa karriärtips:
Arbete i team
Ta kontakt med olika
Bara en vecka efter att Erik börjat sin anställning på
arbetsgivare tidigt under
Deloitte åkte hela revisionsavdelningen iväg på en
utbildningsvecka i Falkenberg. Förutom att lära sig
din studietid för att bygga
grunderna i revisionsarbetet och en massa om Deloitte
upp relationer och få en
som företag, så var det också ett väldigt bra tillfälle att
bild av vad du vill arbeta
bekanta sig med sina nya arbetskamrater.
med och var du passar in.

Jobbet som
revisorsassistent
på Deloitte

– Det är både roligt och viktigt att lära känna de man ska
jobba med, särskilt eftersom vi alltid arbetar i team. Vi
var 28 revisorsassistenter som började samtidigt och vi är
alla i samma ålder och umgås också mycket på fritiden med middagar
eller aktiviteter. Just den gemenskapen med kollegorna både på och
utanför arbetet är en av de saker som gör att jag trivs så bra och känner
att jag vill stanna kvar här på Deloitte och fortsätta att utvecklas inom
revisoryrket.

”Det är få yrken som ger dig så direkt inblick i olika
företag och branscher”

Text: Deloitte. Layout: Philip Gilchrist

Väldigt snart efter utbildningsveckan fick Erik åka med sitt team för att
jobba ute hos klient.
– Det var riktigt nervöst första gången jag skulle sitta ute hos en klient
och representera Deloitte. Jag visste ju inte riktigt vad som förväntades
av mig och var så klart väldigt mån om att göra ett bra jobb. Samtidigt
är man aldrig ensam när man arbetar ute hos klient eftersom man åker
tillsammans med sitt team. Man har alltid med sig mer seniora kollegor
som man kan fråga ifall det dyker upp saker man känner sig osäker på.
Min erfarenhet är att kollegorna är väldigt bra på att uppmuntra och
stötta oss lite nyare i att ta oss an mer utmanande uppgifter. Det är ett
bra sätt att lära sig mer både snabbt och effektivt. Det som förväntas av
en är egentligen att man är nyfiken och engagerad.
Stor klientportfölj
Att välja revision var inte självklart under Eriks studietid. Han hade
ett allmänt intresse för ekonomi och föreställde sig en karriär inom
redovisning.
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– Vi hade inga kurser i revision, så jag hade
nog inte så bra koll på det. Men sedan gick
jag på olika arbetsmarknadsdagar och förstod
att revisor är ett väldigt socialt yrke. Eftersom
jag är social som person så kände jag att det
passar mig bättre än redovisning där man ofta
arbetar från sitt eget kontor. Inom revision är
man ute och träffar klienter nästan jämt. Det
är få andra yrken som ger dig så direkt inblick
i olika företag och branscher, och där du
jobbar så nära ledningsgruppen.
Under hösten har Erik bland annat granskat
processer och interna kontroller genom att
intervjua personal hos klienter. Från årsskiftet
och fram till mars bestod arbetet framför allt
av bokslutsgranskning där han kontrollerat
att siffrorna i balans- och resultaträkningen

överensstämmer. Han har jobbat med en rad
olika bolag, bland annat försäkringsbolag,
investmentbolag och fastighetsbolag.

Särskilt under bokslutsperioden där
arbetsbelastningen är som högst under
revisionsåret.

– En stor anledning till att jag valde Deloitte
var just möjligheten att arbeta brett. Här får
man snabbt en väldigt stor klientportfölj.
Under de första åren jobbar man inte specifikt
med någon bransch eller typ av bolag, utan får
testa på allt möjligt.

– Jag tror det är bra att vara ganska
strukturerad och ansvarstagande, samtidigt
som man bör kunna anpassa sig till nya
situationer och ha ett servicetänk. Det är ju
faktiskt kunskap och tjänster vi säljer.

Det lockade mig väldigt mycket, eftersom jag
får chansen att känna efter vad som intresserar
mig.
Men att arbeta med flera olika företag
samtidigt kräver också att man är klarar av att
hålla många bollar i luften, poängterar Erik.

Snabb utveckling
Som revisorsassistent följer Erik under sina
första fem år ett internt utbildningsprogram
som innehåller en hel del tekniska kurser men
också kurser i till exempel klientbemötande.
Utbildningsprogrammet är tänkt att
komplettera det praktiska arbetet och fungera
som en förberedelse inför revisorsprovet.

– Jag får en väldigt bra grund att stå på. Idag
har jag ingen fem- eller tioårsplan, men tror
nog att jag kommer att skriva revisorsprovet
när jag jobbat tillräckligt länge här. Dessutom
hoppas jag på att jag om några år få
möjligheten till ett secondment, vilket innebär
att man får arbeta en tid på ett Deloittekontor i
någon annan del av världen.
Det vore riktigt häftigt att få chansen att
kombinera sin yrkeskarriär med en tid
utomlands.
Erik känner att han utvecklats snabbt under
sitt första år. Som anställd på Deloitte har
han sin egen counsellor – en mer senior
medarbetare som coachar och stöttar honom i
hans utveckling.

Efter alla större uppdrag får han feedback
kring vad han gör bra och vad som kan
förbättras.
– Det är otroligt värdefullt att Deloitte
satsar på min personliga utveckling. Jag lär
mig hela tiden, uppmuntras att fråga, ta för
mig och hitta vad som intresserar mig. Till
exempel känner jag mig extra intresserad
av fastighetsbolag, så då kan jag ta upp det
med min counsellor och förhoppningsvis få
jobba med fler sådana uppdrag.
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KPMG INTERNATIONAL CASE COMPETITION

Till

I

Vinsten i Lund innebar att vi skulle få åka
oktober förra året ansökte lag Case to
till Sao Paulo, representera Sverige och få ett
Brazil till KPMG:s casetävling, ovetandes
ordentligt äventyr att kröna vår utbildning med.
om vilken resa det skulle innebära. Mycket
Den första veckan i april genomfördes sedan den
slit och många erfarenheter senare är vi
internationella finalen av KPMG International
nyss hemkomna från KPMG International Case
Case Competition (KICC) i Sao Paolo, Brasilien.
Competition i Sao Paulo. Totalt deltog 23 lag från
Totalt deltog cirka 100 tävlande
hela världen och vi representerade
studenter uppdelade i 23 lag, från
Team Sweden i en av världens
länder som till exempel USA,
Australien, Chile, England och
största casetävlingar. Vårt lag
Sydafrika. Dessutom hade varje
bestod av Viktor Fredriksson,
land flugit in representanter
Sofia Gutå, Signe Lindell och
från KPMG, inklusive cirka
Jacob Martinsson.
20 partners som under veckan
fungerade som domare.
Lustigt nog började allt lite av en
Veckan var intensiv och
slump runt ett bord i universitetets
fullspäckad med utmanande case,
café Amigo. Vi var sent ute med
tuffa presentationer och en final
vår ansökan, men efter några
av hög klass. Det erbjöds även
telefonsamtal hade Case to Brazil
fantastiska middagar, mingel,
skapats. KICCs första deltävling,
nya vänskaper och en hel del
regionsfinalen i Linköping bjöd på en
Från vänster: Jacob Martinsson, Viktor
Fredriksson, Sofia Gutå, Signe Lindell caipirinhas.
utmanande dag som avslutades med en
med lagnamnet Case to Brasil
nervös final inför ett fullsatt C2. Efter
De två första casen handlade
denna prövning växte vi som lag, och
båda om stora sportevenemang, men med
tack vare hjälpen från flera lärare på universitetet var
olika fokus. I det första caset fick vi ta oss an
vi väl förberedda inför den nationella finalen i Lund.
fotbolls-VM i Qatar 2022 och diskuterade då
hur evenemanget skulle bli framgångsrikt och
Den nationella finalen bestod av fyra case på tre
samtidigt vara en del i en långsiktig utveckling
dagar där vinnarna från åtta universitet i Sverige
för Qatar som land.
deltog. En minst sagt intensiv vecka där det gällde att
hela tiden leverera på topp. Det var hård konkurrens,
men till slut stod vi där som segrare.

Nästa case utspelade sig under upptakten till
London-OS 2012. Här var fokus på att skapa en
prisstrategi för biljettförsäljning, en plan för hur
läktarna skulle fyllas och rätt stämning skapas,
samtidigt som avkastningskraven skulle uppnås.
Efter dessa två case gick tre lag av de ursprungliga
23 vidare till ett sista finalcase. Tyvärr gick vi
inte vidare, utan fick istället se Australien, USA
och Frankrike ta sig an ett komplicerat finalcase.
Det handlade om ett företag som analyserade
marknaden för fracking i Europa, närmare bestämt
Polen. Ett klurigt case, där lagen var tvungna att
ta hänsyn till både lönsamhet, miljöpåverkan och
eventuella lobbyistgrupper.
Efter ett halvårs kämpande är vi nu hemkomna
från Brasilien, fyllda av nya intryck och
erfarenheter som vi vid bordet i Amigo aldrig
hade kunnat drömma om. Vi har lärt oss allt från
presentationsteknik till vad som gör en CSRstrategi rimlig, till att partners på en av världens
största konsultfirmor också är människor. Vi
har fått feedback från lärare, chefer, KPMGmedarbetare, medtävlande - och inte minst
varandra, och allt har drivit oss att utvecklas och
bli bättre. KICC är en tävling som har gett oss så
mycket mer än en resa till Brasilien. Tävlingen
är något vi aldrig kommer att glömma och vi
rekommenderar alla att söka nästa år. Du vet aldrig
var resan kommer att ta dig (även om finalen 2015
är i Dubai - sug på den ett slag)!

Slående vy över Rio de
Janeiro under KPMG
International Case
Competition
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Fluffiga, puffiga, stora och små. Det viktiga för att
skapa en skön känsla i rummet sker genom att ha
olika former, nyanser och strukturer på kuddarna. Tänk
dig en hög av 10 härliga kuddar i sängen, vem vill inte
slänga sig och gosa in sig där?

§på distans
Kärlek

2

S

Filtar
En filt bör finnas i din soffa om du ska sätta full pott i
myspoäng. Filmkväll som filmkväll, utan filten att svepa
in sig i blir det dessvärre inte lika mysigt. Nödlösning:
använd de införskaffade kuddarna och bygg en
provisorisk filt av dem. Skapar garanterad mysfaktor.

Av Lisa “Lovebird” Norrgren

å här i slutet av våren kryllar
campus av söta par som håller
varandra i handen och njuter
av det fina vädret. Om man
bor långt ifrån sin älskade kan
solpromenader tillsammans
kännas som en lyx.

Kuddar

3

Min personliga favorit! Värmeljus, doftljus, små lyktor,
ljusstakar, you name it. Du kan hitta allt ifrån prisvärda
ljuslyktor på antikshoppar till de mytomspunna
värmeljusen från IKEA. Köp t.ex. tre stycken blockljus
i olika storlekar och placera dem på ett fyrkantigt
betongfat. Nivåerna på ljusen tillsammans med fatet
skapar en härlig industridesignkänsla – snyggt och
mysigt!

Per och hans flickvän hade hunnit testa att bo
ihop lite grann under sommaren innan han gav
sig iväg på sin utbytestermin i Kalifornien.
4

“Jag tror att alla som inte haft något
distansförhållande förut kan känna en viss
osäkerhet innan för hur det kommer fungera”,
berättar han och förklarar att det ibland kändes
svårt att inte få vara hos varandra men att
Många av våra tvåor har precis fått
han ändå inte ångrar att han åkte.
veta vilka utbytesplatser de
Stina hade möjlighet att hälsa på i
ska få åka till i höst och för
Venedig och Per berättar att hans
flera av dem innebär det att
flickvän också kom och hälsade
man måste åka ifrån sin
“Man behöver
på honom när han var borta.
pojkvän eller flickvän för
inte föreställa sig,
Stina berättar att det blev
ett tag. Våra stolta fyror
lättare efter att hon varit där.
diplomeras snart och har
utan man vet hur
säkert redan börja planera
han har det”
Båda klarade sig igenom
för vilket jobb de vill ha
tiden och när jag ställer frågan
och var de vill ta vägen
om det finns något bra med
efter studierna. Då kan det
distansförhållande svarar Stina snabbt,
vara svårt ibland att få ihop sina
och Per håller med. “Det bästa är när det
planer så att man kan bo nära den
äntligen är över, och man får vara hos varandra
man tycker om.
igen.”
Jag har valt att titta lite närmare på hur man
lyckas med kärlek på distans och till min hjälp
Lisa Norrgren
har jag Stina och Per som båda själva har
erfarenhet på området.
Stina och hennes pojkvän hade
distansförhållande i sex månader.
I början var det bara över ett sommarlov men
när hösten kom åkte han iväg på utbytestermin
i Venedig och hon stannade kvar i Linköping
och läste. “Jag tror egentligen att det är
svårare att vara den som stannar för den som
åker iväg få ju chansen att uppleva något helt
nytt” berättar hon.

Ljus

Foton
En hemtrevligare lägenhet skapas även om din
personlighet frambringas. Därför är ett supertips att
sätta upp bilder på personer som du tycker om. Vidare
kan du sätta upp bilder eller en karta över platser
du har besökt eller vill resa till. Porträttera helt enkelt
drömmar och minnen som du anser är grymma.

5

Te och kaffe
Sista tipset, pricken över i:et är te och kaffe. Ta dig
en kopp te eller kaffe, sätt dig i soffan med filten,
kuddberget och mysbelysningen. Tänk för tillfället inte
på den där tentan som närmar sig med stormsteg,
utan kika på världskartan där du har mappat ut dina
drömresemål och bara mys. Enkelt.
Drömmens mysexpert,
Sophie Hesseborn

Pers bästa tips för att hålla kvar kärleken
•
•

•

Ha respekt för varandras olika vardag
Det går att skicka brev, presenter och annat till i
princip alla platser på jorden och glöm inte hur
glad man kan bli av ett blomsterbud!
Du är inte ensam. Många andra är i samma
situation. Försök hitta någon att diskutera med
så känns det bättre.

Stinas tre bästa tips för ett lyckat distansförhållande
•

•
Sky
•SMSpe
FB?

Se till att alltid planera in nästa gång ni ska ses.
Det blir lättare om man har något att se fram
emot.
Ha daglig kontakt med varandra, med till
exempel Skype och sms.
Glöm inte att ta vara på din egen vardag, annars
blir det ännu jobbigare att acceptera att den
andra inte är hos dig.

..Vänta lite
nu..
“Vadå, får man sparka på bollen
också?”
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- Lina ”Maddok” Svensson testar att
gå på hockey i Cloetta Center under
det rafflande slutspelet i SHL.

RYKTET GÅR..

“Jag har instagrammat så mycket idag
så jag har ont i tummen”

… Om att Robin ”Hulken” Hermansson
tog 100 kg i bänkpress förra månaden!
Drömmen gratulerar Robin till de fysiska
framgångarna och önskar honom lycka
till i jakten på nya mål!

… Efter en intensiv pluggdag i A-huset
sätter Denise Niemi ord på vår tids kanske
mest frekventa problem - Instatummen.
Ni kan själva följa hennes äventyr på @
dniemi.
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Richard Sehlin & den perfekta

TILL WIEN
GUIDEN

¡Juntos somos fuertes!

På en global undersökning gjord av ett amerikanskt konsultföretag, med 223 olika städer från Bagdad till New
York, hittar vi Wien som bästa staden att bo i- för femte året i rad! Då kanske ni tänker; kan det verkligen vara
sant? Eller snarare; är detta bara ännu en Tyska-SPREKare som är besviken att det inte finns någon gammal
tysktalande koloni i Karibien och nu försöker plocka russinen ur ”Wienerbrödet”? Hur ni än tänker ska jag nu
försöka ge min bild av Wien och anledningen till dessa årliga utmärkelser.

D

et har nu gått nästan exakt sex

Alla vilsna själar som strövar omkring på gatorna

månader sedan jag gjorde den

efter att ha blivit mätta på vila, hamnar tillslut på ett

klassiska statusuppdateringen på

av dem. Utbytesstudenter i synnerhet. Förutom att

Arlanda innan jag bordade planet

avnjuta ”ett par” av de österrikiska ölsorterna, Stiegl,

till Wien.

Gösser eller Egger, förväntas man även att beställa

MÅSTEN I WIEN:

1

Wurstelprater: Ett stort nöjesfält i
hjärtat av Wien som faktum med sägs
vara världens äldsta av dess slag. De slog
upp portarna för första gången 1766(!)
och har varit ett vinnande koncept allt
sedan dess.

2

Gelle Forelle: En fantastisk klubb som
skiljer sig från allt du någonsin upplevt
förut, tänk Berlin.

3

Naschmarkt: En klassisk matmarknad
som har förenats med ett kluster av
trendiga restauranger och barer. Ett
MÅSTE!

4

Strandbar Herrmann: Då våren
anländer till synnerligen tidigt (för en
svensk) till Wien, bör man passa på att
besöka Herrmanns strandbar, också
det i hjärtat av Wien. Ja ni läste rätt, en
strandbar (med sand).

5

Bermudatriangeln: En stor triangel
formad av 50-talet barer, ”ones you go
in, you’re never coming out”. Som svensk
känner man sig väldigt välkommen här,
då tunnelbanestationen man kliver av
vid heter Schwedenplatz (Sverigeplats
på tyska)!

något att äta. Och vad passar inte bättre än att hugga

När jag tog mina första stapplande kliv på den

in på en dasslocksstor Wienerschnitzel som serveras

österriska marken möttes jag av osvenskt varma

med fermenterad vitkål, eller som det också kallas,

höstvindar som fick mig av trivas direkt. Trots att jag

Sauerkraut?

alltid har varit en förespråkare för den svenskt gråa
och regniga hösten samt den svinkalla vintern har jag

Dessa är några av de, enligt mig, essentiella hörnstenar

mot all förmodan förstått charmen med ett mildare

som har format den österrikiska huvudstaden till vad

klimat under dessa årstider. Nu är det inte direkt

den är idag.

någon västindisk miljö jag pratar om, men en skillnad
på +10°C jämfört med Östgötaslätten ser jag ändå

Vidare har också det centraleuropeiska läget fört med

som en stor skillnad…

sig influenser från närliggande länder och städer,
framförallt från öst. Faktum är att Wien och Bratislava

Hur som helst, kulturella skillnader är ofta något man

(huvudstad i Slovakien) är de huvudstäder som ligger

lägger märke till om man vistas utomlands under en

närmast varandra i hela världen, bara en timme!

längre tid och så har det blivit även för mig. Till att

Detta har möjliggjort ett konstant flöde av wienska

börja med har wienarna tagit Guds tredje bud, helga

turister som under en helg vill pressa priserna ute

vilodagen, till en helt annan nivå än vad man kanske

på restauranger och barer samt få en försmak på den

är van vid i Sverige. Skulle man slå ut alla röda dagar

östeuropeiska klubbkulturen.

jag hittills haft, på de sex månader jag har varit här,
skulle det med största sannolikhet förlänga mitt antal

Är man svag för storartade byggnader från

helgdagar per vecka med en till två stycken.

barocktiden, eller bara vill ströva runt i Sigmund
Freud fotspår är såklart Wien också

”Det låter som rena rama drömmen”. Och ja, visst är

staden för dig!

det så, men som sagt har vilodagen en annan betydelse
här. Är det vilodagen, ja då ska det allt vilas!
Hela landet stänger kollektivt ner, köpcentrum,

RIKARD SEHLIN

Fc Jessifer
Följ våra framsteg på facebook!
facebook.com/FCJessifer

matbutiker, kiosker, mm. Men det finns ett undantag,
de

österrikiska

vattenhålen-

die

Biergärten

(”ölträdgårdarna”)!
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Take everything
you’ve learned
to a whole
new level of doing
How far will that hard earned piece of paper
take you? With opportunities worldwide in
product development, IT, distribution, sales,
purchasing and much more, you can shape
the IKEA career you want in the stages that
work best for you.
You’ll gain experience working with
professionals from a wide range of fields.
And work with challenging and diverse
assignments in an environment where your
ideas will be heard.

IKEA is a home furnishing company that
offers well-designed, functional home
furnishing products at prices so low that as
many people as possible can afford them.
You’ll be part of a global family of colleagues
that shares an uncommon corporate value to create a better everyday life for the many
people.
You’ve got your degree. If using it to launch a
career where you never stop learning sounds
good, let’s have a chat.

IKEA.sE/jobb
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