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Ungefär två månader av sommar, ledighet 
och oändliga möjligheter ligger framför oss. 
Nu kommer det att finnas tid för resor, långa 
middagar med vänner, glass varje dag, häng 
i skärgården och massvis med bra konserter. 
Håret kommer att blekas sådär sommar-
fräscht och rosévinet vara svalt varje kväll. 
Vi kommer att äta jordgubbar till frukost och 
nästan ständigt lukta lätt av solkräm.

Är sommaren bara den där känslan som ser 
ut att finnas hos kor när de rusar mot de grö-
na ängarna efter en lång vinter inomhus, hos 
studenter som väller ut på den soliga cor-

son eller varenda 
svensk en varm 
(eller halv-
varm) dag i 
juni? Ständigt 
lyckorus, sol-
bränna som 
är fräscht gyl-
lenbrun och 
stora planer 

på en sommar-
fl ir t? 

Det är nu allting ska hända. 

…eh nej.

För mig har somrarna ofta börjat med en re-
jäl omgång halsfluss. Jag är mästare på att 
ha halsfluss, det är min sjukdom nummer ett 
och ofta smyger den sig på när det är som 
allra mest olämpligt. Typ lagom till det där 
fullspäckade höstlovet i gymnasiet, tågluffen 
med ett par kompisar, deadline för 
Drömmen eller ja, sommarlovet… 
Halsflussen har alltid slagit till 
när det som minst passar sig. 
En annan sak jag är bra på 
är insektsbett, jag har alltid 
störst och flest. Myggbetten 
blir till bölder och jag får 
glatt visa upp mina prickiga 
ben som aldrig matchar klän-
ningen.  

Även om jag såklart kommer att 
dricka rosévin samtidigt som jag säkert 
lyssnar på sommar i P1 och äter jordgubbar 
på något idylliskt landställe kan jag inte låta 
bli att fundera på hur sommaren egentligen 
är. Hur det där sommarlovet som en gång i ti-
den kändes helt oändligt plötsligt har krympt 
ihop till ett par veckors semesterstress, pre-
stationsångest och krav. Hur det som på 
Instagram ser ut som en idyllisk tillvaro ofta 
i själva verket är en för liten bikini, två måna-
der i flickrummet hem-hemma och en unken 
lukt av svett som aldrig försvinner. 

Kan inte sommaren bara få vara ett andrum? 

Sand mellan tårna om du har tur, annars regn 
och många koppar kaffe i soffan. Kanske kan 
vi i redaktionen rädda er från en tråkig stund 
den där regniga dagen som faktiskt kommer 
att komma i sommar, eller från en seg tågre-
sa hem. På s. 18 har vi nämligen satt ihop lite 
saker att klura på och pilla med. 

När du läser det här numret har du kanske 
precis avslutat ditt första år på LiU, eller 

ditt sista. Kanske väntar ett år utom-
lands? Hur som helst så innebär 

sommaren troligen nystart, om-
start och stora förväntningar. 
För dig som inte riktigt har 
alla de där fantastiska som-
marplanerna redo kan jag 
varmt rekommendera Fred-
riks ultimata guide för en 

sommar i Linkan som du fin-
ner på s. 12-13. Förutom det 

hittar du Oscars Rundqvist berät-
telse om hur Zpotdrop kom till och 

utvecklades på s. 22-23. Du kan dessutom 
få lite mer inspiration kring vegetarisk mat i 
Flexitarianens recept på s. 8 och läsa om re-
daktionens tankar kring sandslottsbygge på 
s. 29-31. Calle Tingström  berättar om hur ett 
exjobb kan se ut och på s. 26-27 presenterar 
sig de nya faddrarna. 

Jag hoppas att du slipper halsfluss och att din 
sommar blir fantastisk, hur den än kommer 
att se ut.

Välkommen till Drömmens sommarnummer!

Det är nu allting ska hända.

Hanna Lindström
Chefredaktör Drömmen 2016

Här hade 
din text 
kunnat 

vara
...och kanske en piffig bild där du 

poserar  i din snyggaste vinkel

Skicka in din idé till 
drommen@elin.se

Här hade 
din text 
kunnat 

vara

"...en för 
liten bikini, två 

månader i 
flickrummet 

hem-hemma och 
en unken lukt 

av svet..."



sommarfokus
Gör dig redo för livet i badkläder



vegetariskt recept

Gör såhär:

Koka riset enligt instruktionerna på pa-
ketet.

Hetta upp lite olja i en panna och vispa 
tre ägg. Stek äggen till en tunn omelett 
som du sedan lägger åt sidan på en 
skärbräda. 

Häll i resten av oljan och resterande in-
gredienser i stekpannan. Fräs runt med 
sojan. Skiva omeletten i tunna strimlor 
och häll ner i stekpannan. Tillsätt riset. 
Smaka av med salt peppar, eventuellt 
mer soja eller sweet thai chili. Toppa 
med några nypor koriander. 

Om det är någon av ovanstående in-
gredienser som du inte gillar så går det 
lätt att byta ut dessa mot vad man har i 
kylskåpet eller andra grönsaksfavoriter 
som tex morötter, blomkål, zucchini el-
ler champinjoner.

Priset på maträtten varierar beroende 
på ingredienserna men ligger på mel-
lan 10-20 kr portionen. 

Ingredienser:

3 dl basmatiris
3 ägg
3 msk olja
2 msk soja
2 dl cashewnötter
200g frysta haricots verts
1 morot
1 vitlöksklyfta
1 gul lök
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flexiterianen strikes again

recept
Fried rice

krönika
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Tanter, farbröder och dammiga 
chokladpraliner

En krönika om

Om vi ska backa bandet ungefär ett decennium, 
hittar ni mig på högstadiet i för stora byxor och  
med en nervös aura och ganska precis vid den 
här tiden har jag sökt mitt första sommarjobb. 

Det var den här sommaren jag och min 
kompis Johanna hyrde in oss på far-
mors övervåning; två rum och kök 
plus en sedan länge oanvänd väv-
stol. Tillsammans hade vi konkat 
upp TV och DVD-spelare, som 
kändes nödvändiga att ha med 
sig, och varsin resväska. I kylen 
stod jordgubbsyoghurt och apelsin-
juice och väckarklockan på nattygs-
bordet var ställd.

Morgonen efter cyklade vi i motvind, duggregn 
och blygsamma plusgrader till vårt första som-
marjobb, där de kommande fyra veckorna skul-
le spenderas på ett ålderdomshem.

Det luktade kaffe och sjukdom i matsalen. TV:n 
var på och visade Nyhetsmorgon, men ingen tit-
tade. En farbror tittade på oss istället och und-
rade vilka vi var. Någon satt och skrattade högt 
och en annan ville åka därifrån. 

Vid nio-fikat fick man te och kaka och vi försökte 
hänga med i kollegornas vuxenprat om hus och 
barn, semesterplaner och stök, men gav upp 
efter ett tag. Tack för fikat sa vi och lämnade 
dem med sina dagismöten och nyrenoverade 
badrum. Vi hittade istället en farbror med mörk-
grått hår och randig piké, som vi blev kompis 
med. Han berättade om sin barndom, sin fru 
och att han känt sig som tjugo igår, trots att han 
egentligen var närmare nittio.

Det fanns en tant med snedbena och fint hår, 
som vi brukade ta med ut på promenader på 
dagarna. Hon rökte som en skorsten och stopp-
ade cigarettfimparna i fickan samt pratade om 
tjuvar på sitt rum. En annan tant bjöd alltid på 
dammiga chokladpraliner, som vi vänligt, men 
bestämt tackade nej till.

Vår arbetsplats var en alldeles egen värld med 
original och unika personligheter som samlats 
på samma ställe. Vi fick hälsa på ett tag och det 
var oundvikligt att inte fästa sig vid dem. 

Fyra veckor senare kändes det som om ett 
helt liv hade passerat. Eller ett halvt åt-

minstone. 

Vi slängde oss ut i friheten och sa 
vi kommer aldrig mer tillbaka! Helt 
sorglösa var vi förstås inte vår sista 
dag på vårt första sommarjobb, för 

en del skulle vi nog sakna. Trots många 
svärord och förbannelser och klagomål 

över att kliva upp så o-krist-ligt tidigt varje 
morgon. Jag som cyklar nedför memory lane 
rätt ofta ändå, blir lätt nostalgisk över något 
som hände två timmar sen, och denna gång-
en var inget undantag.

Lönen kom in på kontot efter en månad, och 
jag hade aldrig sett så många siffror samsas 
brevid varandra på ett och samma konto. Vi 
kände oss rikare än någonsin, vi var rikare än 
någonsin. Som om vi skrapat tre lika på triss. 
Vi gick på stan och köpte en massa skräp och 
sen var pengarna slut. 

Ett år gick och vi som sa att vi aldrig skulle 
komma tillbaka, hamnade på nåt sätt på sam-
ma sommarjobb även den här sommaren. En 
slump var det väl inte och det kan hända att 
vi var en aning nyfikna på vad de hade för sig 
och om allt var sig likt. Övervåningen byttes ut 
mot farmors husvagn och resväskorna packa-
des. Blåsten och regnet piskade oss i ansiktet 
när vi cyklade ner mot jobbet en tidigt morgon 
i juni.

"Hon 
rökte som 

en skorsten och 
stoppade cigaret-
fimparna i fickan 
samt pratade om 

tjuvar på sit 
rum"

Text och foto: Axel Sundström

Sofia Carlsson
Drömmens krönikör
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Ett land fullt av möjligheter
Sommaren närmar sig och för alla tredjeårselever kanske tankarna kring examensarbetet börjar göra sig påminda. 
Någon som är mitt uppe i examensarbetet är Calle Tingström som läser fjärde året med fransk inriktning. Just nu 
är han och en klasskamrat i Palestina för en mindre fältstudie av kvinnors möjligheter till entreprenörskap inom 

jordbruk på Västbanken.

tt arbeta i ett främmande land som 
Palestina medför alltid viss språkför-

bistring. Våra meningsutbyten på engelska 
har inte alltid gått helt smärtfritt men det 
finns två fraser som alla palestinier  bemäs-
trar till all ytterlighet; "you are welcome!" och 
"we can arrange!" Just den senare av de två 
är nog vad som mest präglat vår vistelse i det-
ta land. Häromdagen frågade vi, mest på 
skämt men ändå lite på allvar, när vi kunde få 
träffa presidenten, vilket fick till följd att vi 
möttes av just denna ack så ofta yppade fras. 
Huruvida det potentiellt initierade mötet med 
statschefen verkligen kommer att äga rum 
eller ej återstår att se, klart står i vilket fall att 
ingenting är omöjligt i detta land som, på gott 
och ont, underlåtit att låta en byråkratiskt 
djungel växa upp och skymma sikten. Även 
om presidenten till slut förblir utanför vår be-

kantskapskrets så har vi ändå lyckats fara in 
och ut på olika departement för att träffa 
högt uppsatta personer. Det finaste i kråksån-
gen är att det sällan krävs någon längre fram-
förhållning än kanske en timme eller två. 
Sedvänjan verkar snarare vara att man klam-
par in i första bästa byggnad, stapplar fram 
några ord på tveksam arabiska och rätt vad 
det är sitter man och dricker kaffe med någon 
minister. Ett mycket smidigt system för mötes-
bokning.

Vad gäller den första av de två fraserna så 
vittnar bådas våra något ökade midjemått om 
dess sanningshalt. Kort sagt kan det konsta-
teras att den mellanösternska gästvänlighe-
ten inte är någon myt, den är snarare under-
driven. Trots att påsken ganska nyligen både 
kommit och gått funderar vi båda på att infö-

ra en senarelagd fasta, för efter allt vi blivit 
bjudna på här nere känns 40 dagar utan mat 
som en välsignelse.

Så hur hamnade vi här? Strax innan jul an-
sökte vi om ett stipendium för att genomföra 
en mindre fältstudie, förkortat MFS. Ansökan 
i sig var lite som att hugga med macheté i 
tidigare nämnda byråkratiska djungel men 
till slut stod det klart att vi tilldelats varsitt 
stipendium för att åka hit till Palestina och 
samla in data till vårt examensarbete. Stipen-
diepengarna kommer från SIDA och delas ut 
via landets olika lärosäten. Vem som helst 
som ska skriva ett examensarbete kan ansö-
ka om ett stipendium, och de enda kriterier 
som föreligger är att studenten ska befinna 
sig i ett utvecklingsland i minst åtta veckor, 
att arbetet skrivs på engelska samt att det 

Reportage

11

har biståndsrelevans. Valet av utvecklingsland i vil-
ket studien utförs står därefter fritt. Några av våra 
studiekamrater åkte till Indien och några andra till 
Laos. En kille åkte till Samoa. Det är ju också ett 
land, tydligen (inte bara en yoggi, reds anm). Vi 
valde dock Palestina för vårt examensarbete där 
vi undersöker förutsättningarna för kvinnor inom 
jordbruk att bedriva entreprenörskap på Västban-
ken.

Några ögonbryn, tillhörande personer väl med-
vetna om säkerhetsläget i regionen, höjdes när vi 
yppade vårt val av plats. Med Syrien i norr, Israel i 
väster och IS någonstans i öster är det givetvis en 
rimlig invändning men vår upplevelse så här långt 
är att det är lika säkert att resa runt här i landet 
som att cykla mellan Ryd och A-huset. Vi var mer 
oroliga för att vi inte skulle finna några  entreprenö-
rer att intervjua, en oro som dock kvickt skingrades 
när vi upptäckte att det kryllar av kvinnliga egenfö-
retagare inom alla sektorer.

Arbetet har därför gått bra och gett oss tid att se 
olika platser både i arbete och under fritid. Det är 
inte för inte som Palestina kallas för Det heliga 
landet. Gamla Jerusalem är naturligtvis värst, det 
finns förmodligen inte en sten däri som inte är dyr-
kad av någon av de samexisterande religionerna. 
På Västbanken behöver man inte heller gå långt 
innan man stöter på någon typ av monument upp-
fört till minne av att Jesus eller någon i hans närhet 
varit där. Alla besök på plantage och farmer som 
vi genomfört i vårt arbete tillsammans med den 
stadigt ökande konsumtionen av vattenpipa har 
än så länge gjort att vistelsen varit av oförglömlig 
karaktär.

Att vidga sina vyer genom att förlägga sitt exa-
mensarbete utomlands är ett utmärkt sätt att kom-
binera nytta med nöje. Det krävs äventyrslusta, fi-
nurlighet, kreativitet, ett visst mått av framfusighet 
och stora portioner tålamod för att genomföra en 
MFS, men för de som bemästrar dessa ting kom-
mer ett dylikt arbete ge minnen för livet. Den som 
känner för att checka ut från Ekosystemet ett tag 
och skriva sin uppsats på annan plats har alltså 
MFS som en utmärkt möjlighet.

Text och foto: Calle Tingström
Drömmens utrikeskorrespondent i Mellanöstern
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Sommar i Linkan
Läsåret har nått sitt slut och vänner och bekanta är på väg mot olika håll i landet. Du har dock fastnat i 

Linköping på grund av sommarjobbet eller renoveringsarbete i familjens villa där hemma. Den här sommaren 
kan inte bli särskilt spännande tänker du. Ingen fara! Drömmen har gjort en lista på varför det faktiskt går att 

vara kvar i Linkan under sommaren.

Oavsett om du är från Stor-Stockholm el-
ler lilla Tollarp i Skåne så kan ”kvar-i-Lin-
kan-fenomenet” drabba även den bästa. 
Ett sommarjobb som kan leda till fina 
framtidsutsikter ska man definitivt inte 
tacka nej till. Vad kan man då göra på 
helgerna och efter arbetstid? Vårt svar är 
enkelt: mycket. Det enda förkunskapskra-
vet som kan behövas är god förståelse i 
tal och skrift på östgötska (se sida 18 för 
en sammafattning av grunderna). Mycket 
mer krävs inte för att ha en lyckad som-
mar på “Schlätta”.

Bad
Hörnstenen för den svenska sommaren. 
Finns det något bättre än att svalka sig 
efter en lång arbetsdag eller på bakfyllan? 
Tveksamt. Lyckligtvis finns det ett flertal 
möjligheter till ett dopp; Tinnerbäcksba-
det (Tinnis i folkmun) är ett av dem. Den 
passande reklamsloganen ”Varför åka till 
Mallorca när Tinnerbäcksbadet finns?” 
som prydde majoriteten av Linköpings 
busskurer i fjol säger det mesta. Även-
tyrsbad mitt i Linköping, som DRÖMMEN 
dessutom testat! (se nummer 1, 2016). 
”Det var fett kul” – Hanna Lindström, chef-
redaktör Drömmen. 

Om du är modig finns även Stångån, men 
tänk på att Dra’t i Spa’t hålls där av en an-
ledning. Har du tillgång till bil så finns det 
dessutom möjligheter till bad i Roxen som 
ligger bara några kilometer norr om sta-
den. Lite krångligare att ta sig till men de-
finitivt att rekommendera om du vill bada i 
vatten utan klor.

Shopping
Först och främst, svaret på frågan som 
alla vill ställa. Bolagets öppettider är sig 
lika under sommaren, bortsett från vissa 
röda dagar. Se Systembolagets hemsida 
för närmare information. Behöver du nya 

arbetskläder eller kravallskor? Då finns 
gallerian ”Gränden” där för dig! Beläget 
några tiotal meter från trädgårdstorget, 
och fullt med sko-, kläd- och andra butiker 
där de gärna tar emot det sista du har av 
CSN. Om du är från Stockholm, Göteborg, 
eller Malmö så får du dessutom en gnutta 
storstads-feeling här.

Nöje
Som student bör du ändå ha koll på det 
mesta som kretsar kring nöje i Linköping. 
Men - man kan ha kul nykter också! Varför 
inte ta en titt i det pittoreska ”Gamla Lin-
köping”? Här går det även att finna mysiga 
caféer, är du en kaffedrickare som saknar 
Baljan kommer du att få en positiv upple-
velse av Linköpings eget Old Town. Om du 
föredrar en dryck gjord på humle och malt 
får du inte missa uteserveringarna på sto-
ra torget. En öl i solen är obligatorisk på 
sommaren. 

Mat
Linköping råkar vara centrala Östergöt-
lands gourmet-Mekka. Kommer svärför-
äldrarna på oannonserat besök? Då re-
kommenderas restaurangerna Johannes 
Kök eller Stångs Magasin, som råkar vara 
före detta hockeyproffset Mattias Wein-
handls ögonsten. Självklart finns det lite 
enklare alternativ som är vänligare för 
plånboken, till exempel Beer and Burger 
(OBS: här kan man få tag på öl och bur-
gare) eller sushibaren ShinNori. Om du 
inte blev mätt eller om du behöver svalkas 
i hettan, så finns det otroliga glassbar-
salternativ. Studenternas favorit, Bosses 
Glassbar, eller favoriten hos alla som har 
fungerande smaklökar, Ben n Jerrys skop-
bar. 

Drömmen tipsar
Linköpings bästa promenadväg 
hittar du längs Stångån. En tim-
mes bakispromenad i solen och 

längs vattnet är svårslaget.

Casper Boström
REK grupp 2, årskurs 1

Björn Sterner
Tyska SPREK,  årskurs 2

Elisabeth Nielsen
Spanska SPREK, årskurs 3

Emmie Tisell
REK grupp 4, årskurs 4

Vad ska du göra i sommar?
Jag tänkte spendera sommaren i skärgården.

Vad kan man göra i Linköping på sommaren?
Helt ärligt har jag ingen aning om vad man gör i Linkan på 
sommaren. Kolmården kanske?

Vad är den värsta sommarjobbsupplevelsen du haft?
Att börja 05.00 på Arlanda är min värsta sommarjobbsupp-
levelse.

Vad är din bästa raggningsreplik?
Brukar inte använda mig av raggningsrepliker. Men ”Tjena 
kexet, står du här och smular?” är helt klart en vinnare.

Vad ska du göra i sommar?
Jag ska hem till mitt kära Göteborg och grilla, gå på Way Out 
West, Håkan Hellström, hänga med skönt folk… och jobba.

Vad kan man göra i Linköping på sommaren?
Jag har aldrig varit i Linkan på sommaren MEN har hört att 
Motala ska ha en nice beach (hehe)

Vad är den värsta sommarjobbsupplevelsen du haft?
När Håkan Hellström kommer till min kassa på Liseberg och 
jag blir för exalterad (glömmer fråga om en snabb autograf/
bild)

Vad är din bästa raggningsreplik?
”Tjena smöret, står du här och steker?” – Sa ingen någonsin

Vad ska du göra i sommar?
I sommar ska jag njuta av livet innan jag ska jobba resten 
av livet. Blir någon utlandsresa, festival och massa dagar på 
Falkenbergs strand. 

Vad kan man göra i Linköping på sommaren?
Ta ett glas vin på någon av alla uteserveringar eller åka till 
Söderköping och äta världens godaste glass, MUMS!

Vad är den värsta sommarjobbsupplevelsen du haft?
Det var nog när jag var tvungen att åka 50 minuter varje dag 
på min moppe för att komma till jobbet. Det regnade 70 % 
av alla dagar den sommaren…

Vad är din bästa raggningsreplik?
”Här har du 500 spänn, sup tills jag blir snygg!” 

Vad ska du göra i sommar?
I sommar ska jag genomföra en oblodig statskupp i Öster-
sund, ungefär som Lenins Oktoberrevolution 1917. Därefter 
kommer republiken Jämtland under min ledning att utropa 
självständighet från Svea rike och införa en liberal frizon, fri 
från skatter, regleringar och all annan form av statlig inbland-
ning. Det ska bli både spännande och roligt!

Vad kan man göra i Linköping på sommaren?
Lyssna på Europas i särklass bästa podcast: radiobubbla. 
Hela sommaren lång.

Vad är den värsta sommarjobbsupplevelsen du haft?
Ifjol räddade jag bergsgorillor undan inbördeskriget i Kongo. 
Det var fruktansvärt. De tvingade mig att rensa deras nerlusa-
de pälsar dagarna i ända samt hämta bananer jättehögt upp i 
träden. Aldrig mer. (? reds anm)

Vad är din bästa raggningsreplik?
”Kom igen, varför inte?”

Text: Fredrik Lindfors



5 frågor i Baljan
Fredrik Lindfors
Skribent i Drömmen

1. Vilken är din 
favoritpinnglass? 

Man äter inte pinnglass 
om man är över 10 och under 

65 år. Det enda som är okej är piggelin på 
bakfyllan.

2. Vad tycker du om överflödet av 
östrogen i Drömmen?
Åh nej, vad ”synd” det är om mig att det 
bara är massa tjejer och jag. Typiskt, att 
det alltid ska hända mig…

3. Om du fick vara ett djur, vad skulle du 
vara och varför?
En myra. För att de är så sjukt starka, de 
kan bära hur mycket som helst. Då kan jag 
ju säga att jag är grymt stark och bänkar 
fyra gånger min egen vikt. Eller är det fyra 
gånger vikten? Borde varit påläst.

4. Med värmen kommer flörtandet igång 
ordentligt, vad är ditt bästa 
raggningsknep?
Jag vill ju säga att hälla en vattenflaska 
över mig på Blå Havet och svänga med hå-
ret. Men, jag åt ju nio ägg på påsklunchen, 
det är ganska imponerande att ta upp. Jag 
gillar att få skryta om saker. Fact; tjejer 
gillar ägg.

5. Vad ska du göra nu när du druckit ur 
kaffekoppen?
Tycka lite synd om mig själv innan tentan 
som jag skriver idag.

Vi i redaktionen vill ta tillfället i akt och öns-
ka vår egna Fredrik lycka till på tentan!

Rasmus Andersson
Ordförande i nya ÖF

1. Tre saker du skulle ta 
med dig till en öde ö?

Först och främst något 
som jag kan lyssna på musik 

med. Sen skulle jag ta med mig ett par sol-
glasögon och en kall bira att njuta av.

2. Hur känns det att axla på ansvaret som 
ordförande för ÖF?
Det ska bli riktigt kul! Det kommer bli ett 
roligt och spännande år. Jonas, före detta 
ordförande, har varit grym och hjälpt mig 
komma igång. Det nya ÖF-gänget gör det 
lätt för mig med, så jag har ingen oro. Det 
kommer bli roligt också att få vara med på 
nollningen en gång till, men den här gång-
en som fadder!

3. Vad har varit roligast under ditt första 
år på LiU?
Att träffa alla nya vänner. Jag tänkte från 
början att det skulle bli riktigt roligt att få 
träffa människor, men trodde aldrig att det 
skulle blivit så här roligt. Att få lära känna 
så många nya vänner som också har blivit 
så nära har varit bäst. <3

4. Vad är det bästa med sommaren?
Jag gillar båtar och vatten. Skärgård eller 
insjö – det spelar ingen roll! Bara att få 
vara ute på vattnet och ha det riktigt gött.

5. Vad ska du göra nu när du druckit ur 
kaffekoppen?
Jag har skrivit tenta idag, så tänkte fira 
med några öl på Fredagspuben. Jag har 
sett att dom har riggat upp rätt roligt i am-
fin med livemusik, så vi får se vart det bär 
av ikväll!

Rebecca Schäder
Ordförande i Players

1. Om dina närmsta 
vänner fick beskriva dig 

med tre ord, vilka skulle 
det vara?

Jag tror att de skulle beskriva mig som en 
glad person, ganska envis men också om-
tänksam.

2. Vad har varit absolut bäst och vad har 
du lärt dig av att vara ordförande för 
Players under ett års tid?
Det bästa har nog varit att få möta så 
mycket nytt folk, att lära känna de andra 
festerierna och fadderierna, få kontakter 
och vänner utanför min egna sektion. Sen 
har jag lärt mig väldigt mycket om hur det 
är att faktiskt leda en grupp som består av 
dina närmaste vänner och vilka egenska-
per som krävs av en bra ledare. Att hitta 
en balans mellan att leda och fortfarande 
vara kompisar.

3. Vad har du för förväntningar och för-
hoppningar på nästa generation av 
Players?
Jag hoppas verkligen att alla ska trivas 
med rollen och det jobb det innebär att 
vara med i utskottet. Att de ska känna att 
de hinner med allting och att det ska flyta 
på bra för dem. Vore roligt om de kommer 
på spännande idéer och kan känna att de 
gör deras år till sitt eget.       

4. Vad ser du mest fram emot i sommar?
Jag ser fram emot att inte ha nå-
gon*beeeeep*ting  i min kalender! Och 
sen ska jag åka i en vecka till Santorini 
med några tjejkompisar som ska bli super-
kul. Slutligen flyttar jag ju iväg till Mexico 
den 21 juli. En bra sommar kort och gott.

5. Vad ska du göra nu när du druckit ur 
kaffekoppen?
Nu ska jag plugga internationell ekonomi 
och försöka bota min baksmälla...
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Text: Jeanette Jäderlund

hörna
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”Det här fönstret ger väldigt skön 
kontakt mellan inne och ute. Det är 
som att inne och ute vill varandra 

någonting.”

Ernst-citat

Det brukar sägas att blod är källan till liv och 
det har särskilt blossat upp igen genom “vam-
pyr-injektioner” som har blivit en trend inom 
skönhet. Dessa injektioner innebär att man 
injicerar sitt eget blod på önskat område. Mo-
tivationen till detta är att det är mer natur-
ligt att använda “eget material” (dvs blod) än 
kemiska preparat för att behålla ett fräscht 
utseende. Redan på 1500-talet fanns det my-
ter om att den ungerska grevinnan Elisabet 
Báthory badade i blod från oskulder för att 
behålla sin ungdoms lyster. Det kanske är 
därför Dracula alltid har ett sådant flawless 
ansikte?

Visste du at...?

Hej drömmisar!

Vet ni vad jag tycker är det allra bäst med att sommaren är på ingång? Helt klart att cykla till 
skolan med morgondagg i gräset iklädd shorts och luvtröja <3 Vet ni vad jag tycker är allra 
sämst med sommaren? Pollen. Ja, jag vet att det är lika tjatigt att höra om folk som är polle-
nallergiker som att höra om att folk kör crossfit. 

Kring den här tiden på året brukar jag tänka på då min rektor höll sitt årliga sommartal under 
min lågstadietid. Talet var inget jag var vidare intresserad av att lyssna på vid den åldern men 
det fanns en mening som hon alltid avslutade med och som jag tog till mig med värme, ”det 
tyngsta ett barn ska bära i sommar, det är glass!” Den meningen brukade jag citera många 
gånger vid diverse väl valda tillfällen, till exempel om mamma ville att jag skulle gå ut med 
soporna. Ni kanske inte blir förvånade när jag säger att det argumentet inte fick mig att slippa 
några av sysslorna hemma...

När vi ändå är inne på ämnet vill jag ta tillfället i akt att kort berätta om mina favorit-
glassar. Jag tillhör den lilla procent under 65 år som älskar romrussin och cassa-

taglass. Det är något som har ifrågasatts i alla år av såväl vänner som mina egna 
föräldrar. Men jag står för att jag tycker att det är svingott, så det så!  Annars 

så tycker jag att Magnum Double är livets pinnglass. Anteckna gärna.

Jag tror de flesta av oss har varit med om 
det, ibland kommer man in i den där jobbi-
ga matkoman innan man har hunnit äta upp 
sin pizza. Därför lägger man in de överblivna 
bitarna i kylen för att invänta hungern, som 
alltid kommer tillbaka inom kort. Visst är det 
trist när man värmer upp pizzan och kanter-
na blir så där tråkigt mjuka? Jag har lösning-
en! Ställ bara in ett glas med vatten i micron 
samtidigt som du värmer pizzan och tadaaa! 
Knapriga kanter ännu en gång och toppingen 
blir aldrig mer torr!

Life hack!

Det här är platsen där ni får en liten inblick i vad som 
rör sig i huvudet på en ekonomstudent. En blandning 
av citat, funderingar och life hacks, välkomna till 
Jannes hörna!

Esta es janne

Rebus

Skicka in rätt svar senast den 1 juli till drommen@elin.se och skriv "Rebus" i ämnesraden!
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ORDFÖRANDERIET

Wow, min första termin som ordförande för ELIN börjar lida mot sitt slut. 
Det är dags att stanna upp och ta tillfället i akt att summera vad som egent-
ligen har hänt. 

Vårterminen är som ni säkert alla har märkt den mest hektiska perioden 
på året. Där kravaller, sittningar och valperioder varvas med företagsevent, 
plugg och sommarjobbshets. 

Trots alla dessa aktiviteter och belastningar lyckas ändå ni, fantastiska med-
lemmar, hitta motivation till att engagera er i fler och fler projekt och utskott 
i vår förening. Aldrig någonsin har vi haft så många sökande kandidater till 
de olika skiftande posterna, trots att vi vuxit och blivit en ännu större orga-
nisation. Att vi exempelvis hade hela 27 personer som sökte till 5 skiftande 
styrelse- och förtroende poster under vårvalet är helt ofattbart. Detta gör 
mig oerhört stolt och tacksam och ger mig drivet att lägga ner ännu mer krut 
i mitt arbete som ordförande. 

Under våren verkar tiden inte riktigt räcka till och tiden känns ibland snabb-
spolad, som att naturlagarna sviktar. Dagar blir till veckor, veckor blir till 
månader och plötsligt har en termin flugit förbi helt obemärkt.

Då sommaren och förhoppningsvis lite ledighet ligger och lurar runt hörnet 
vill jag avslutningsvis ge er alla ett litet tips – ta sommaren till att gör något 
ni tycker är kul! Passa på att verkligen göra det ni dagdrömmer om när ni 
sitter och svettas över plugg i A-huset och gör inte det som kanske vanligtvis 
förväntas av er. Själv ska jag segla, så mycket det bara går. 

Glad sommar,
Carl Christerson
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Knep & knåp

6 JUNI
SVERIGES NATIONAL-
DAG, SÅKLART

8 - 11 JUNI
SWEDEN ROCK FESTIVAL

HÅRDROCK. 
TATUERINGAR. LÅNGHÅR. 

GITARRSOLON.

10 - 11 JUNI
SUMMERBURST
EN FESTIVAL FÖR ALLA SMAKER OCH 
ÅLDRAR! FÖRUTOM DE SOM ÄR ÖVER 20

13 JUNI
NÅN MATCH I NÅN 
SPORT MELLAN IRLAND 
OCH SVERIGE

17 JUNI
NÅN MATCH I NÅN 
SPORT MELLAN ITALIEN 
OCH SVERIGE

22 JUNI
NÅN MATCH I NÅN 
SPORT MELLAN BELGIEN 
OCH SVERIGE

24 JUNI
HALLÅ, DET  ÄR MIDSOMMAR! 
DUKA FRAM SNAPS! SILL! NYPOTATIS! MIDSOMMARSTÅNG! ELLER, GÅ 
OCH KÖP EN MOZZARELLAPIZZA I DUNJACKA OCH STANNA SEN INOMHUS

25 JUNI - 2 JULI
ROSKILDE

DET ER FOR VILDT!

30 JUNI - 2 JULI
BRÅVALLA
FÖR ALLA SOM BLIR KVAR I LINKAN; 
HÄLSA PÅ GRANNARNA I NORRKÖPING 
OCH SLÄPP LOSS TILL DE SENASTE 
RADIOPLÅGORNA!

7 - 9 JULI
PEACE & LOVE

FÖR ALLA SOM HAR NÄRA TILL BORLÄNGE; 
SLÅ UPP ETT TÄLT OCH SLÄPP LOSS TILL DE 

SENASTE RADIOPLÅGORNA!

7 -10 JULI
ÅMÅLS BLUESFEST

FÖR DE SOM INTE KÄNNER FÖR ATT ÅKA 
ÄNDA TILL DALARNA  

29 - 30 JULI
STORSJÖYRAN

ÖSTERSUNDS STÖRSTA FESTIVAL DÄR LADA 
GAGA SPELADE EN GÅNG. BEHÖVER INTE 

SÄGA MER

11- 13 AUGUSTI
WAY OUT WEST
TOKA RUNT I SLOTTSKOGEN, LYSSNA PÅ 
GÔTTIG MUSIK OCH FÅ MASSA OATLY-PRO-
DUKTER GRATIS

26 - 27 AUGUSTI
POPAGANDA 

MJÖLKA DET SISTA UR FESTIVALSOM-
MAREN 2016 MED POPAGANDA, INNAN 

HEMFÄRD, DUSCH OCH VERKLIGHET 
VÄNTAR

portabel hängmatta

flytande pingisbord

portabel grill 

handfläkt/minifläkt

kran till vattenmelon

portabel kylbox

uppblåsbart ryggstöd

flytande yogamatta

Drömmens knep & knåp 
(se föregående sida)

Bra grejer att ha med 
sig i sommar

I Sverige äter vi ca 10 
liter glass per 
person och år.

72% av svenskarna äter glass 
minst en gång i veckan från 

mars till 
september

Det tar un-
gefär 50 glass-
lick att äta upp 

en glasskula

3 
splitternya 

glassar

Solero 
Red Berries

Magnum 
Double Peanut 

Butter

Oreo 
Sandwich

Visste du att...

... "Babe" spelades av över 50 olika 
grisar?
... det är 31 557 600 sekunder på 
ett år?
... kaniner tycker om lakrits?
... kor producerar mer mjölk när de 
lyssnar på musik?
... varje dag äter 7% av alla amerika-
ner på McDonalds?
... en person sväljer i genomsnitt 
295 gånger under en måltid?

Sommardrink med rabarber och fläder

Blanda rabarbersaft, flädersaft och vodka i en karaff. Ta ut isbitarna ur fry-
sen. Lägg två, tre isbitar i varje glas. Lägg tillbaka oanvända isbitar i frysen.
 
Häll upp blandningen i glasen. Se till att du inte spiller för då blir det kladdigt. 

Knöla ned några färska myntablad och fyra jordgubbar i varje glas. 
Fyll på med mousserande vin.
 
Dekorera drinken med en liten rabarberstjälk, om du vill.
Slutligen; drick och njut!

Till 10 personer

4 dl koncentrerad rabarbersaft (helst Sofias farmors, annars finns det att 
köpa i livsmedelsaffären)
2 dl koncentrerad flädersaft
4 dl vodka
Isbitar
Färska myntablad och jordgubbar
2 l mousserande vin

Ingredienser

Östgötska ord
Katig

uppnosig, dryg

Sådant där

Sånt därnt

Sådant här

Sånt härnt

bröst

Patar

ta bort

Ta dän

bröst

Töter

gropar

Gröpper

häftmassa

Gummigutta

fy, vad äckligt

Uschaaalingen döh

Glane

Stirra

Mackel

Fel, krångel

Bös

Småsmulor, skrufs

Hä skaru pare eihop öschötska ord mä deras rätta översätt-
ning. Drah strääck mällan ordena, eller nå, gör varu vill. Lycka 
te, dä ska nog gå brea skaru se!

Sofias sommar
De rätta svaren kanske du hittar längst bak i tidningen, eller inte, det beror på vad redaktionen orkar kirra. Annars kan du ju fråga oss om du ser oss, vi är rätt trevliga faktiskt.

finn fem fel Ja, detta är ju en klassiker. Things went shit 
cray tho... så att eh, vi tappade räkningen på 
hur många fel det blev. Ha så kul!

minst

1. Vad betalar vovvar med när de handlar?

2. Vilken mat är populärast bland studenter på 
torsdagskröken?

3. Vad är det för skillnad på en 20-årig ekonom och 
en nyfödd gris?

4. En person har ett fyrkantigt hus. Alla sidor är 
vända mot syd. En björn går förbi huset. Vilken färg 
har björnen?

5. Vilket land har bäst sjökaptener?

6. Hur långt är ett snöre?

1. Hund-ringar
2. Bankomaten
3. 20 år
4. . Björnen är vit. Om alla sidor är vända mot syd måste huset ligga på Nordpolen, 
där det endast Finns isbjörnar.
5. Botswana (Båts-vana)
6. Dubbelt så långt som ett halvt snöre

Gåtor

19 AUGUSTI
N0LLE-P BÖRJAR
JAMEN HALLÅ, KANONSKOJ JU!

Obs! Redax reserverar sig för eventuella faktamissar



Jamen hallå där! Solen och somma-
ren närmar sig och nu börjar man på 
riktigt ifrågasätta sina levnadsvanor 
inför Beach-16. Men när Linköping 
visar sina bästa sidor så får man 
bara tacka och ta emot och inte 
skämmas för att man rockade togan 
på ELINpiaden!

I Marknadsföringsutskottet kör vi på 
för fullt inför den snart annalkande 
sommarledigheten. Mycket kretsar 
kring att ha klart allting inför noll-
ningen. En rikspiff Civilekonomväska 
har skickats in på beställning – great 
success! En Infofolder om ELIN är 
klar och det slipas det sista på pro-
dukter som ska delas ut tillsammans 
med väskan som ska underlätta och 
förgylla n0llans första veckor i au-
gusti!

Nu är det dock inte långt kvar innan 
Linköping töms på studenter inför 
sommaren. Men innan dess tycker 
jag vi alla samlas i A-huset och till-
sammans kämpar oss igenom tenta-
ångesten. 

För kom ihåg – the journey of a thou-
sand miles begins with a single step!

Hej alla fina ekonomstudenter.
Det är med en känsla av vemod som 
jag skriver till er. Mitt år som Förste 
vice ordförande börjar lida mot sitt 
slut och så gör även min tid som 
ekonomstudent på LiU. Sedan jag 
började i Linköping 2012 har både 
programmen och vår förening för-
ändrats med små, små trevande 
steg. 

I skrivande stund kämpar jag och 
min partner med uppsatsen och vi 
(liksom femtioelva andra) skriver om 
lean. Det är en managementfilosofi 
som understryker vikten av ständiga 
förbättringar. De förändringar som 
har skett under min tid på LiU har 
initierats genom kursvärderingar och 
programkonferenser som bygger på 
att VI allihopa arbetar med ständiga 
förbättringar. Innan jag lämnar er vill 
jag slå ett slag för att det lika själv-
klart som det är att utbildningen är 
din, är ELIN också DIN förening – ta 
vara på det och tala ut!

Hejdå <3

Nu ligger sommaren äntligen runt 
hörnet! 

Det är med lite vemod jag skriver min 
sista utskottsrapport innan jag läm-
nar över till min efterträdare Josefine 
som i ett år framöver får fylla den här 
rutan. 

Eftersom jag i skrivande stund till-
sammans med mitt utskott jobbar 
febrilt med OEE och ELINpiaden 
kan jag bara hoppas att när du nu 
läser den här tidningen har dessa 
två event varit över förväntan och 
lite till. Håller tummarna för att ku-
sinbanden är starkare än någonsin 
efter OEE, att många har upptäckt 
förtjusningen med att dansa i toga 
och att de grekiska vädergudarna 
var på vår sida under tävlingarna på 
ELINpiaden. 

Innan jag signar ut hoppas jag att vi 
i Players bidrog till ett år utöver det 
vanliga och att alla är taggade inför 
nästa läsår! Med det vill jag tacka för 
mig och önska er en härlig sommar. 

Kramar! Rebecca Schäder
Ordförande Playersutskottet

Julia Carlsson
Förste vice ordförande

William Lorenz
Ordförande 
Marknadsföringsutskottet
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Halloj!

Terminen forsar framåt i en rasande 
fart men det är massor av roligheter 
kvar.

Först och främst vill vi i utskottet 
tacka alla de många deltagarna i 
både ELINs excelskola och uttag-
ningarna till SM-i-ekonomi. Vi vill 
även önska vinnarna lycka till i kom-
mande final i Gävle. Vad det gäller 
utbildningsutskottets kommande 
event så är det i skrivande stund 
Speak-up-day som när näst på tur. 
Mentorskapsprojektet rullar på och 
föreläsningsserien kommer even-
tuellt att hålla i ytterligare ett event 
innan sommaren.

Ha det gott!

Hej! 

Vilken vår vi har haft i Näringslivs-
utskottet! Det har varit många in-
tressanta evenemang som löpt efter 
varandra. Vi har haft casekvällar, 
lunchföreläsningar och besök hos 
våra samarbetspartner mixat efter 
varandra i ett roligt men intensivt 
schema. 

Vid sidan om har vi i näringslivs-
utskottet jobbat mycket med att 
skriva om våra avtal med alla sam-
arbetspartners och nu när du läser 
detta söker vi nya medlemmar till 
Företagsgruppen 16/17, där man är 
länken till ELINs partners. Nu är som-
maren snart här och av vårterminen 
återstår endast några veckor och vi i 
näringslivsutskottet vill tacka er alla 
som har deltagit i våra event under 
våren och vi hoppas ni har tyckt att 
evenemangen har varit givande. 

Ha nu en fantastisk sommar så ses 
vi i augusti!

Hejsan!

Wow, vilken fantastisk vår det har va-
rit! Kompissittningen, Kvarborg, ELIN 
OPEN och så avslutas terminen själv-
klart med den fartfyllda volleybolltur-
neringen Copacabana. Det har varit 
många nya lyckade koncept i vår 
med bland annat Kompissittningen, 
golftävlingen ELIN OPEN och E-pubs 
lunchpubar.

Våren har bestått av många nya ak-
tiviteter blandat med gamla favoriter. 
Fullt upp helt enkelt men oj, vad ro-
ligt vi har haft det längst vägen! Jag 
och Malin (vice ordförande för CLUB) 
är i full gång med att planera finsitt-
ningen AKTIVA som ett stort tack till 
alla aktiva inom ELIN.

Jag vill även passa på att tacka mitt 
fantastiska utskott för deras hårda 
arbete och alla kära ekonomer som 
visat intresse för alla CLUB-event!

Glad sommar!

Hej!

I skrivande stund har vi i internatio-
nella utskottet fullt upp med förbe-
redelserna inför Play for Charity den 
5:e maj. Det har varit ett kul och ut-
manande projekt att jobba med. Alla 
intäkter från försäljning samt spons-
ring vi fått in går oavkortat till Nking-
as vänner, en hjälporganisation som 
hjälper ett sjukhus i Tanzania. I Tan-
zania kommer pengarna bland annat 
att användas till inköp av nödvändig-
heter så som mediciner, myggnät 
och välling. 

I höst kan ni se fram emot fler kul 
event med fokus på utbyte, bland an-
nat en utlandspanel där ni kommer 
kunna få svar på alla funderingar 
inför utbytet. Till dess, passa på att 
njuta av sommaren!

Ha det så bra!

Emmy Österberg
Ordförande 
Internationella utskottet

Kewin Famzén
Ordförande Näringslivsutskottet

Pontus Palmgren
Ordförande 
Utbildningsutskottet

Vendela Kallberg
Ordförande Clubutskottet

21

utskottsrapporter
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Hej och hallå! Vad är Zpotdrop för något, för 
de som inte vet? 
Zpotdrop är ett nytt socialt nätverk som vi 
hoppas ska bli nästa app vi dagligen använ-
der för att kommunicera med vänner. Skill-
naden gentemot andra sociala appar är att 
Zpotdrop vill använda teknologin för att få till 
fler fysiska möten. Med Zpotdrop ser man var 
ens vänner hänger och man kan snabbt få 
reda på vilka av dem som befinner sig i närhe-
ten. Vi är en motreaktion till att vi går mot ett 
beteende där vi blir allt mer fästa vid mobilen.

Hur föddes idéen till Zpotdrop? Hur länge 
hade du suttit och klurat på idéen innan den 
blev verklighet? 
Det var för ungefär fyra år sedan. Efter att ha 

varit utomlands en tid innan så  upptäckte jag 
och en vän att vi hade varit på samma plats, 
samma dagar, i princip på samma hotell. Det 
var då jag kom att tänka på att det borde 
finnas ett social nätverk som gör livet offline 
lättare att leva med hjälp av online-världen.

Du var inne på det tidigare, men vad har 
Zpotdrop som inte andra sociala nätverks-
appar har?
Integritetsfokuset! I Zpotdrop delar man ald-
rig med sig av sin plats om man inte aktivt 
accepterar det vid varje tillfälle. Jag själv tyck-
er det är superläskigt med exempelvis Face-
books ”Nearby friends”-funktion, som alltid 
visar vilka vänner du har nära. I Zpotdrop ser 
du bara dem som aktivt väljer att visa sig.

Grundaren tillika VD:n för appen Zpotdrop heter Oscar Rundqvist och är sistaårsstudent på Handels i Stockholm. Han är uppvuxen i 
Linköping och spelade fotboll i Åtvidabergs FF och BK Kenty under gymnasiet. Redan under den tiden visade han på entrepenörsanda 
då han grundade Sveriges då största liverapporteringssida - livekollen.se, med cirka 25 skribenter. Med en nylanserad app som doftar 

innovation och nytänkande, spås hans framtid vara lik den ljusnande framtid studenterna snart kommer att sjunga om. 

Vad har varit svårast med att starta ett eget 
företag?
Att ta steget.

Vilka behov skulle du säga att appen fyller? 
Två stora behov: För det första får man ett 
forum att dela med sig av ”mellanhändelser” 
som kanske inte upplevs som speciella nog 
för en Instagrambild. Undersökningar visar 
att vi uppskattar check-ins på Facebook men 
vi gör dem ytterst sällan då det inte längre 
känns naturligt. Zpotdrop är ett högst natur-
ligt forum för alldagliga check-ins. Sedan är 
det ju det stora behovet att du faktiskt får 
träffa dina vänner via Zpotdrop, då det ökar 
medvetenheten om var dina vänner hänger. 
Det blir vidare en effekt mot den ökade d
pressionen som orsakas av digital isolering.

Ni har precis lanserat Zpotdrop i Sverige, 
finns det planer på en lansering utomlands?
Yes, min medgrundare är en etablerad en-
treprenör i Vietnam, så Asien blir en naturlig 
andra marknad för oss med Vietnam som ut-
gångspunkt.

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
Kanske inte det mest inspirerande svaret 
men med VD-rollen följer väldigt mycket ad-
ministrativa bitar som ju alltid såklart bara 
måste göras. På typiska arbetstider är det 
dock mycket möten i olika former, med allt 
från riskkapitalister och erfarna entreprenö-
rer till bloggare och olika samarbetspartners.

Vilka är framtidsplanerna? Har du fler idéer 
du vill förverkliga? 
Massor av idéer! Blir det inte Zpotdrop som 
flyger så ser jag allt som en tid att fylla rygg-
säcken med så mycket kunskap, kontakter 
och erfarenhet som möjligt tills dagen då det 
är flygdags.

Vad ska du göra i sommar?
Zpotdrop kommer ta mycket tid såklart, både 
i Sverige men även från Frankrike, då jag ska 
följa EM-resan på plats.

z p O T d r o p
Appen som öppnar upp för nya möjligheter

1
2
3

Ta steget och tänk att man lär sig så myck-
et även om man inte lyckas första gången

Ta kontakt med alla som gjort spännande 
resor – folk är mer lättillgängliga än man 
tror – och inspireras av dem

Att starta bolag med folk i andra åldrar 
och med olika bakgrunder upplever jag 
som väldigt effektivt

Oscars topp-
tre-tips för att 
starta eget:

intervju

Text: Sofia Carlsson Foto: Zpotdrop

Såhär ser appen ut!
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Den anrika 
IKEA-resan

Reportage
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En okristligt tidig morgon i april, som vädermässigt kändes mer som november, samlades nitton tappra 
ekonomstudenter vid Blå Havet för att fara söderut. Efter tre timmar längs en regnig, solig och snöig 

E4 kom vi äntligen fram till IKEA i Älmhult

• 9000 invånare i Älmhult och 
~4500 anställda på IKEA Älm-
hult.

• 172 000 medarbetare i världen

• 375 varuhus i över 27 länder

• Total försäljning på 33,8 miljar-
der euro i världen

• 59% av all tillverkning sker i 
Europa

• 217 miljoner tryckta IKEA-kata-
loger på 30 språk (2014)

Text: Karolina Bergman och Jeanette Jäderlund

Väl framme välkomnades vi av Henrik 
som inte ens hann säga ”lite smörgåsar 
och kaf-…” innan samtliga sprang till fru-
kostbuffén och det efterlängtade (och 
välbehövda) kaffet. Vi fick sedan en ge-
nomgående presentation av allt från fakta 
till kuriosa om koncernen, exempelvis att 
årsredovisningen på IKEA kallas ”Knäcke-
brödet” av revisorerna för att den är så torr 
och hård att läsa. 

Med något som liknande presskort häng-
andes runt halsen märkta “Linköpings 
Universitet” kände vi oss lite häftiga när vi 
slussades vidare på IKEAs campus till Eu-
ropas största fotostudio. Vi fick en grund-
lig rundtur och dessutom exklusiva (och 
kanske i vissa fall oplanerade) previews av 
vad som komma skall i IKEAkatalogen och 
på hemsidan. Vår guide gick igenom vad 
som behövs till fotograferingarna såsom 
rekvisita, inredningsdesigners och 3D-ani-
mering medan han viftade glatt med ka-
meran värderad till en kvarts miljon kronor 
som fick våra studentplånböcker att kippa 
efter andan. 

Efter en smarrig lunch och kaffe på ma-
ten (gotta love that fika) gick vi vidare till 
IKEA-museet. En man berättade på bred 
småländska om IKEAs värderingar; att de 
tror på människan som person snarare än 
på hur mycket vinst du har lyckats veva in 
eller vilken utbildning du har gått, bara du 
är passionerad och tror på vad du gör. Han 
fortsatte att prata om Ingvar Kamprad, om 
hans historia och IKEAs resa genom tiden. 
Från att Ingvar var en sjuttonårig entrepre-
nör som använde sig av mjölkbud för att 
leverera varor, till att IKEA blev det gigan-
tiska företag som det är idag. Efter pre-
sentationen tisslades och tasslades det 
mellan museiguiden och Henrik innan vi 
fick gå in i museet, de lade upp tidsplanen 
för själva museivistelsen. ”Vi måste ju hin-
na fika”  Museet visade allt från de första 
möblerna och postorderblanketterna till 
IKEAs TV, piano och alla härligheter från 
åttiotalet (vart tog du vägen?). 

Efter den obligatoriska och välplanerade 
fikan fick vi en genomgång från CSC- och 
HR-avdelningarna i Älmhult. CSC står för 

Customer Service Center och de har hand 
om alla samtal, chatter och mailkontakt 
som vi konsumenter från hela landet har 
med IKEA. Medan vi smuttade på vår fem-
te kopp kaffe den dagen fick vi höra om 
vägar in på IKEA, vad det finns för möjlig-
heter samt hur de själva börjat arbeta på 
företaget.

Vid första anblick såg vi ett regnigt Älmhult 
med sina niotusen invånare, för att i slutet 
av dagen se det som en stad full av möjlig-
heter och ambitioner. Samtliga vi träffade 
under dagen var karismatiska och genuint 
trevliga människor som alla älskade att in-
spirerande berätta om IKEA. 

”Jag ska jobba på IKEA” mumlade Lajna 
medan halva bussen sov och vi rullade 
hemåt mot staden i ljus. 

FactsIKEA
Första loggan

Alla IKEA-kataloger. Någonsin. 
På en vägg.

Janne beundrar möbler

Älmhult är alltid 
markerat med 
ett hjärta på alla 
IKEAs kartor

IKEA Emoticons
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Allas våra älskade faddrar

1

Tyska

Franska

4

Spanska

3

2

Vad får er att sticka ut som fadder-
grupp?
Alice Erikssons skratt.

Hur övar ni upp stämbanden inför 
allt skrikande?
Vi kör “Så ska det låta” hemma i en 
hel vecka innan Nolle-P.

Vilka är era två främsta löften till 
N0llan?
1. Att vi ska göra vårt allt för att ge dem 
en oförglömlig tid.
2. Vi lovar att vänta till La Grande.

Har ni något hemligt vapen för att ta 
hem segern?
You will see...

Om er grupp var en maträtt, vilken 
skulle det vara?
Hummer såklart!

En N0llan får klaustrofobi av inhäg-
naden men vill ändå ha Tuborg. Vad 
gör ni?
Vi knyter en bit av avspärrningsban-
det runt N0llan så kan hen ströva 
fritt.

Vilken dag/aktivitet ser ni mest 
framemot?
Sport är inte torrt och togasittning 
*rasmus applåderar*

Vilken är er största farhåga inför 
Nolle-P?
Att N0llan inte är lika taggad på 
det här som vi är.

Hur gör ni för att komma i form inför 
dessa två intensiva veckor?
Vi dricker vin och käkar baguette med 
brie.

Vilket ord tror ni kommer definiera 
Franskas Nolle-P?
Damn!

Vad kommer vara Spanskas motto 
under Nolle-P?
Ingen kommer ihåg en fegis.

Har ni tagit vara på någon vinst-
strategi från ert eget Nolle-P?
Skrik som mest när ingen egentligen 
vill.

Om ert Nolle-P som faddrar vore en 
film, vad skulle den heta?
“Beerfest”

Vad kommer man minnas er grupp 
för när Nolle-P är över?
Tyska stänger!

Fadder-babes

Här är gängen som ska lära n0llan allt de kan i höst
Reporter: Daniela Sundin



När? 7 september 2016

Var? Saab Arena

Varför? För att det är FETT även för oss gamla 

studenter

Vill du veta ännu mer om Kalasmottagningen? 

Besök deras hemsida, www.kalas.liu.se  
 

Redaktionen testar...

Efter en lång, kylig vinter är början på mars en sådan period när längtan efter sol och värme börjar ta 
fart på riktigt hos de flesta av oss. Vi i redaktionen valde att ta saken i egna händer och ställde därför 
upp i årets allra soligaste tävling; Suntrip. En sandslottsbyggartävling i ren sommar-och-sol-anda som 
varje år arrangeras i ett samarbete mellan FBI, Läxmästeriet och Saksmästeriet. Årets tema var Wild 
West – och med spadarna i hand och enhörningen Fjodor under armen var vi redo för att se vad denna 
solresa hade att komma med.
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intervju

Kalasmottagningen har arrangerats i 11 år 
för att välkomna nya studenter till Linkö-
pings Universitet. Med ca 8000 besökare 
varje år är det Sveriges största evenemang 
för nya studenter. Drömmen har fått möjlig-
heten att träffa Irma Hamzic, General för Ka-
lasmottagningen 2016.

Så, Irma, när du inte bossar över Kalasmot-
tagningen, vad gör du då?
Jag är lärarstudent och inne på mitt fjärde år. 
Jag gillar att läsa böcker, träffa vänner och 
hitta på nya saker och just det gjorde att jag 
sökte posten som Kalasgeneral. Nu har jag ta-
git studieuppehåll ett halvår för att jobba med 
det här eventet och är därmed heltidsanställd 
av LiU.

Hur går planeringen? 
Det går framåt! Vi har i dagarna fått en rund-
vandring på Saab Arena där vi  kollade läget, 
dessutom har vi lyckats boka en grym artist. 
Så det mesta flyter på riktigt bra tycker jag.

Vilka jobbar egentligen med Kalasmottag-
ningen?
Först är det ju jag då, som General. Jag blev 
tilldelad posten redan i december. I februari 
fick jag sedan möta alla som sökt till Kalas-
kommittén och välja ut 10 studenter från olika 
sektioner. Som medlem i Kommittén jobbar 
man ideellt och tanken är att man ska hinna 
med sina studier samtidigt.

Hur går man tillväga om man vill engagera 
sig under Kalas?
Från och med 2 maj söker vi Kalaspuffar, allt-
så folk som vill jobba före, under eller efter Ka-
lasmottagningen. Som tack för detta får man 
förköp till både Sommar-X, München Hoben 
samt gratis inträde till Sjöslaget. För den som 
är intresserad av att sitta med i Kommittén till 
nästa års mottagning öppnar ansökningsperi-
oden i februari nästa år. 

Vad får man inte missa på Kalas 2016?
Artisten! Jag är jättenöjd med bokningen och 
tror att det kommer bli en riktigt bra spelning.

Vad har hittills varit bäst med att jobba med 
Kalasmottagningen?
Att få lära känna alla personer i kommittén 
och att få testa på att vara chef. Det är väldigt 
utvecklande för mina ledaregenskaper.

Hallå där ...
kalasgeneral Irma Hamzic!

5 snabba med Irma

Uteservering         eller hemmagrill         ?

Paraplydrink         eller en stor stark         ?

Sand mellan skinkorna         eller en fluga på 

glassen         ?

Bosses glassbar        eller Karamello        ?

Svensk sommar      

        eller Saint Tropez         ?

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Ingen dag ser likadan ut, ofta kan jag ha flera 
möten på en dag och sedan helt tomt i kalen-
dern en annan dag. Självklart blir det myck-
et mail och telefonsamtal kors och tvärs och 
väldigt mycket besvarande av olika frågor. Jag 
får vara ganska flexibel med mina arbetstider 
eftersom de andra som jobbar med detta gör 
det utanför studierna. En hel del kvällsmöten 
och ibland även möten på helgerna brukar det 
bli.

Vad är ditt bästa tips inför sommaren?
Jag tycker man ska testa badet i Ekängen om 
man inte upptäckt det ännu och sedan Bråval-
lafestivalen. Dit ska jag själv i sommar.

Irmas söta lilla hamster Gudrun har något att säga

Text: Astrid Tingström

Text: Daniela Sundin
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Tävlingen
Så var den stora dagen äntligen kommen. Med Fjodor i rosag-
littrigt koppel tog vi på oss våra vilda västar och begav oss 
efter ett tidigt frukostmöte på lördagsmorgonen till C-huset. 
Det vi möttes av i Colosseum var skön musik och en jättesand-
låda omringad av studenter i cowboyhattar, kodräkter, svarta 
sopsäckar, flytvästar och gigantiska peruker. Vi trivdes direkt. 

Redaktionen hade sett framför sig timmar av grävande i san-
den. Slott med tinnar och torn, träningsvärk i armarna och 
kanske en enhörning som avslutning på hela skapelsen… Men 
det skulle visa sig att tävlingen gick ut på dueller mellan lagen 
där man under en minut skulle bygga något som kunde kopp-
las till det tema som presenterades. En jury på tre domare 
valde sedan baserat på sandskapelse och motivering ut en 
vinnare av duellen.

Hur gick det för Redax? 
Jodå, till kvartsfinalen tog vi oss innan nederlaget var ett fak-
tum efter en mycket jämn match. Vi själva var väldigt nöjda 
med vår prestation, även fast vi inte riktigt förstod varför våra 
mutor i form av drömmar och regnbågsfärgade godisremmar 
inte uppskattades mer av domarna.

Finsittningen
Efter en riktigt tuff dag i sandlådan var det äntligen dags för 
sittning i Kårallens matsal. Att få sitta ner och bara vaaa sam-
tidigt som det serverades mat, var som alltid väldans trevligt. 
Förutom de traditionella gyckel och sånger som man kan för-
vänta sig på en sittning, kom även en liten överraskning i form 
av en videohälsning från Ingvar Oldsberg som beordrade oss 
att dansa fågeldansen, redaktionens favoritdans efter den 
“vanliga” fuldansen.

Rodeoröjet:
Efter en lång dag tog sig hela Redax tillbaka till Kårallen för 
att avsluta helgen på bästa sätt. På scenen stod Frej Larsson, 
halvvägs in i uppträdandet fick han sällskap av Movits som var 
på besök i Linköping. Trots att redaktionen som vanligt tap-
pade bort Maja så fort vi gått in genom Kårallens portar var 
kvällen en värdig avslutning på Suntrip 2016, som lämnade en 
sliten (läs dödssjuk) men nöjd redaktion efter sig.

4 av 5 Vilda västar - Hysteriskt kul helg!

ALLA borde vara med i en sån här tävling någon gång. Minus 
för att maten var lite okryddad, domarna var svåra att impone-
ra på (vem är ens människan som inte älskar regnbågsrullar!?) 
och att ölen smakar lite märkligt tredje dagen i rad. En hetsig 
helg som kräver riktigt mycket energi. Stryk söndagen ur din 
kalender (våra tankar går till Karolina som sorgligt nog åkte 
på släktkalas den dagen) och planera in ordentligt med vila.

Svårt att muta domarna trots massvis 

med drömmar och regnbågsrullar

Jannelicious ochFjodor

"En väst, en häst, en vild jävla fest!"

- Högre! Högre!

- Vad bygger vi ens?!

Betyg
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Biljetter till solen
Sittandes på pizzakartonger väntade vi ut natten som skulle 
ge oss biljetter till en hel helg fylld av aktiviteter. Det var kallt, 
det var kämpigt, det var kalorikrävande - men vi gav inte upp. 
Under nattens kyligaste timme hörde vi i redaktionen någon 
bredvid oss i mörkret som ansträngt sa till sin vän, “Om jag 
fryser ihjäl i natt - och det tror jag att jag kommer att göra, så 
får du äta upp mig. Minst en av oss måste överleva”.

Förberedelserna
Torsdagens förfest var lite som en pysselverkstad. Ballonger, 
serpentiner, tejp och fjädrar i en salig blandning skulle snart 
pryda våra gula reflexvästar.  Piprensarna for fram och tillbaka 
genom rummet och enda gången vi tog en paus i klistrandet 
och limmandet var då suget efter chips tog över. Resultatet 
följde entydigt temat ”more is more”, vi var väldigt nöjda med 
våra vilda västar.

High Chapkravall
Vad är väl en tävlingshelg utan en kravall på torsdagskvällen? 
Efter vår alldeles egna version av Project Runway steg Dröm-
menredaktionen senare på kvällen i samlad trupp in på Kåral-
len. Redax tog över samtliga dansgolv och visade alla hur den 
sanna fuldansen dansas. 

Fulsittning på HG
Efter en kur bestående av panpizza och vaniljmunkar var re-
daktionen tillräckligt återhämtade från torsdagskvällen för att 
på fredagen bege sig mot Ryd för fulsittning. Efter lekar och 
skoj i Rydskogen skulle Fjodor (Redax egna enhörning) aldrig 
kunna återhämta sig. Till sist kom vi alla fram till [Hg] där det 
bjöds på pastasallad, tempo, gyckel av festerister utklädda till 
kor och en allmänt härlig stämning. Redaktionsmedlemmar-
na, framförallt Hanna, åt pastasallad tills det omöjligen gick 
att svälja en tugga till och gick sedan hem för kvällen. Bra upp-
laddning för lördagen helt enkelt!

Det är viktigt att äta ordentligt

Pysselverkstad hemma hos Maja

Rydskogen med Redax +Fjodor

Lördagen

Fredagen

Torsdagen

Foto: Jawed Lalee

Foto: Karolina Hagström

Redaktionen testar...
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rapportering

Strax innan 17 började styrelsemedlemmar och kandidater dyka upp 
och kort därefter fullkomligen strömmade det in medlemmar i Gasqu-
en. Med E-pub i köket (och bakom baren), E-bandet på scenen och 
både experter, konferencierer och kandidater i soffan kunde publiken 
luta sig tillbaka för en underhållande helkväll. Antalet sökande till de 
fem skiftande styrelse- och förtroendevalda posterna var rekordhögt 
och vi i publiken hann med både en och annan öl innan samtliga kan-
didater fått presentera sig och svara på frågor från både experterna 
och publiken. 

Den fjortonde april var det dags för något helt nyt i ELINs historia, 
VALPUBEN. Den stela stämningen i C1 skulle bytas ut mot skrat, öl 

och hamburgare i Gasquen. Vi tar en tit på The Elin-show!

Den absolut första upplagan av The ELIN-show bjöd på spännande 
idéer, intressanta svar och lovande framtidsutsikter för föreningen. 
Ordförande Calle (Carl Christerson) signerade en bild föreställande sin 
egna pumpade sommarkropp innan den inramade bilden gavs som 
tack till ett glatt överraskat E-pub. Efter pausen som gav  möjlighet att 
sträcka på stelnade ben, vräka i sig chips och mingla, fortsatte kväll-
en. Willbur (William Lorenz) passade på att ställa en svårtolkad fråga 
om läckan av Panamadokumenten och de fnissframkallande videoan-
sökningarna från studenter på utbyte avlöste varandra. 

Ett stort tack till valberedningen!

I nästa nummer har vi tema GUIDNING!
Då kommer du kunna läsa om "Trösten på hösten", Play for 

Charity och massa annat nice!

Text: Hanna Lindström

E-pub tar emot den signerade bilden
Redax var på plats!

Fullsatt i Gasquen




