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ledare

Jag sluter ögonen och andas lugnt en stund. 
Genom skärmen på min mobiltelefon har 
ännu en pushnotis om en fruktansvärd 
världshändelse nått mig. Den här somma-
ren tycks de aldrig ta slut. Nyheterna avlöser 
varandra och varje gång suckar jag och läg-

ger ifrån mig telefonen 
en stund innan jag 

läser vidare. Den 
ena nyheten är 
allt svårare att 
förstå än den 
andra. Det 
finns myck-
et att säga 

om vad 
som 

händer i världen men ingenting känns enkelt 
att ta upp i ledaren till en studenttidning. Jag 
tänker mycket på vad jag kan göra. Vad vi 
kan göra. Vad vi kommer att tänka om den 
här tiden i framtiden. När det antagligen blir 
lätt att se vad som borde ha gjorts, sådär 
som det ofta är i efterhand. Jonas Gardell 
skrev såhär på Twitter den 18 
juli; 

”Farfar, vad gjorde ni 
den där sommaren 
2016 när världen stod 
i brand? Åh, kära 
barnbarn, vi letade 
Pokémonfigurer i te-
lefonen!”

Nu vet jag att uttalan-
det kritiserats en hel del 
och tro mig, jag har också 
fångat en del Pokémons i som-
mar. Ändå tycker jag att det är en bra tan-
keställare, att det är många som har tid att 
lägga på ett spel i sin telefon men kanske 
inte på att göra skillnad i världen.

Vi i redaktionen har tyvärr ingen färdig gui-
de för hur vi blir bra medmänniskor eller för 
hur vi ska reagera när svåra saker händer. 
Däremot har vi i detta nummer tema guid-
ning! Tidningen är alltså kryddad med olika 
sorters guider, ta till vara på all viktig (och 
oviktig) kunskap som redax besitter.

På s.16 finner ni allt om hur overallen fixas 
till, på s.28-29 kan ni läsa om Trösten på 
hösten – redaktionens guide till en bättre 
höst och på s.34 guidar Tant Asta er mot 
bättre vetande. I övrig bjuder det här numret 
på ett helt nytt samarbete med Börsgruppen 
som skriver om ränta på ränta, missa inte 

det. 

Läs också om Freddes starka 
fotbollsupplevelse från Play for 

Charity på s.12-13 och ta reda 
på mer om mentorskapspro-
jektet på s.22-23. Lite extra 
intressant kanske ni tycker 
att intervjun på s.26-27 är, 
där berättar Ida Lemoine om 

sitt företagande efter examen 
på LiU.

Slutligen vill jag hälsa alla nya stu-
denter välkomna hit och er andra väl-

komna tillbaka. Jag hoppas att ni får en 
fantastisk höst oavsett om ni fyller den med 
letande efter Pokémons eller något annat!

Ps. och för allt i världen, missa inte s.32-33 
där det finns information om höstvalet. Ta 
chansen bli personen som fyller den här si-
dan nästa år. Ds

Världskaos och Pokémons

"...det är en bra 
tankeställare, att det 
är många som har tid 
att lägga  på ett spel i 

sin telefon men kanske 
inte på att göra skill-

nad i världen."

Visste du att?

CAMPUS
Sju saker du (kanske) inte visste. 

Med kommentarer av en pensionerad tekfakare.

Kul
vert

en Y e p , 
it’s a thing. 

Fram tills nyligen trod-
de jag att detta var en myt, 

men gångarna under campus 
finns alltså på riktigt. Hört talas 
om en viss föreläsare som åker 
sparkcykel i denna mellan sina 

föreläsningar, oklart om det 
stämmer, annars perfekt 

att åka longboard i!

... i A- och 
B-huset är 
b e h a n d -
lade med 
flamsäker 
färg – om 
du nu nå-
g o n s i n 
funderat 
över var-
för de är 
knottriga.

De
 r

öd
a 

pe
la

rn
a.

..

Text: Maja Axi
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Klägg

Har du funderat över 
varför det heter klägg? 
Detta är möjligen nu-
mer allmänt känt, men 
begreppet är en sam-
manskrivning av kaffe-
tillägg!

...hölls föreläsningar i diverse oli-

ka hus nere i stan, bland annat på 

Nationernas hus (KK) - där det fort-

farande hålls föreläsningar ibland. 

”Skjortfabriken också, på Platensga-

tan 26, eller så – jag är lite osäker 

på adressen, men nåväl. Och i de så 

kallade barackerna på Slöjdgatan, 

men de är väck nu vet jag… trökiga 

lokaler. De första som flyttade ut på 

Campus Valla var teknologerna, det 

var på hösten 1970, då var delar av 

A-huset klart”

Innan campus byggdes...

Kanske har du sneglat på denna målning medan du hällt mjölk 

i ditt kaffe i Baljan. Detta är taget ur en tecknad serie vid namn 

Assar som handlar om varmkorven Assar och ett gäng andra figu-

rer i orten Nollberga (även namnet på Baljans kontor). Bland dem 

finns Razor  – elakheten personifierad som ett hårigt, vasstandat, 

svart litet troll – som är källan bakom citatet. De tre första orden 

är slang för samlag, älskog, sex – ja, ni fattar. Sponken är slang 

för sprit. Så alltså; ”sex, sex, sex, sprit”. Altervativ tolkning är "ste-

ka, sexa, fisa, sprit" Nåväl, i sin helhet ändå helt rimligt att måla 

detta vid Baljans dansgolv. ”Fjässa trodde jag var slang för skita, 

men sponken känner jag ju igen… hähä!”

Bryna nuppa fjässa sponken

Innan 
kårhuset Kårallen 

byggdes (vilket förövrigt är 
ritat av arkitekten Bo Sundberg och 

byggt 1987) var där på samma plats en 
stor gräsgrop vilken gick under namnet 

Baljan – ett namn som bekant har hängt med 
sedan dess! ”Gropen var ju ganska konstig, bara 

sisådär en 2 meter djup. Invigningen av den 
första stundentorkesterfestivalen var i baljan, 
LitheBlås var nån slags värd och den var en 

rad studentorkestrar med… det kan du 
nog skriva utan att det blir alldeles 

fel!”

Historien bakom Baljan

Corson 

 ”Najmnen, på min tid hette den ’Linnéa obesti-gen’, nåt som teknologerna hittade på, men det var nog aldrig allmänt vedertaget – fast det fanns en skylt. Linnéor var tjejer på ”teknis” (tekfak)…vad killarna kallades minns jag inte. Men på filfak fanns det ju massa tjejer – precis som nu”.
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Flexitarianen 
Någon slags tacorätt, typ
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Hola! 

Detta är en av mina favoriter och 

går sjukt bra att flexa med. Dock 

varierar currymängden såklart 

beroende på preferenser. Testa 

receptet först och om ni gillar 

starkt och mycket smak kan ni 

öka mängden krydda. Det går 

även bra att ha i lite
 paprikapul-

ver eller cayenne om man kän-

ner sig kaxig.

I alla fall behöver du på ett ungefär:

250 g quornbitar (kycklingbitar)
400 g färskost
1 msk tomatpuré
Valfri mängd tinade soyabönor
25 g smör (more if you’re bold)
1 dl yoghurt / creme fraiche
2 msk curry
1 - 2 dl hackad purjolök
1 klick sweet thai chili
1/2 röd paprika

1. Stek quorn i en stekpanna.
2. Tillsätt smör och lök när bitarna har fått färg.
3. När smöret smält - tillsätt curry och tomatpuré, stek.
4. Blanda ihop färskost och yoghurt i en skål.
5. Nu har du fått ihop en orange röra, ner med den i skålen ba!
6. Ha i hackad paprika och soyabönor.
7. Smaka på eländet, för syrligt? Ha i en klick sweet thai. Glöm inte att salta och 
peppra!
8. In i kylen 15 min så att röran tjocknar till.

Flexiterianen

Tillbehör:

4 stora tortillabröd
1 bit gurka
100 g salladsmix
1/2 rödlök
 
1. Hacka lök och gurka.
2. Fyll tortillabröden med curryröran, sallad, 
gurka och lök. Toppa med lite rostad lök och 
rulla sedan ihop.

9

KRönika

cyklar och trasiga

Jag har aldrig varit riktigt bra på att cykla. Det har all-
tid känts krångligt, lite jobbigt och nästan en smula 
farligt att hålla på med cyklar. Det ska trampas och 
styras och balanseras plus att det ska hållas koll på 
bilar från höger och vänster som susar förbi. Det blir 
bara tjorvigt. Dessutom har jag i stort sett alltid haft 
den fulaste cykeln i gänget. 

När jag och min kompis Ellen gick i lågstadiet 
brukade vi cykla till skolan tillsammans. 
Jag hade en ärvd, rätt gammal cykel med 
spräckliga handtag i neonfärger som 
skramlade när jag körde över gupp. Jag 
försökte gömma den smidigt bland alla 
andra parkerade cyklar när vi anlände 
till skolan men blev ständigt påkommen. 
Mina favoritdagar var de gånger jag fick låna 
Ellens splitternya mountainbike och låtsas att det 
var min. 

Efter tjat och gnäll och tjafs och ännu mera tjat fick 
jag tillslut en helt ny cykel som var beige och mörk-
grön med glitter i. Den rullade på bra och under 
högstadiet och gymnasiet var det faktiskt roligt att 
ta cykeln till bussen som gick ute vid storvägen till-
sammans med Ellen.

En morgon fungerade inte hennes broms och hon 
fick skrika "åååååååk" till mig innan hon rullade ner 
för den branta backen som gick förbi mitt hus och 
bort mot storvägen. Jag trodde hon var knäpp som 
gapade så och väntade istället tålmodigt vid våra 
brevlådor som jag brukade, samtidigt som hon verkli-
gen inte saktade in, utan snarare rullade fortare och 
fortare och for sen förbi mig som en pil. Jag försökte 
cykla ikapp så gott jag kunde.

En annan morgon var det regnväder. Som vanligt vid 
regnigt väder tog jag en handduk att sitta på för att 
inte bli blöt och hoppade på cykeln när Ellen kommit 
ned för den branta backen. Jag hann trampa unge-
fär två meter innan handduken fastnade i kedjan och 
sen gick inte den cykeln något längre.

För några år sen när jag var i Köpenhamn, hyrde 
jag och mina kompisar cykel. Jag fick en för stor där 
sadeln satt för högt. Det gick ändå skapligt att ta 

sig fram rullandes. Det var bara det att fokus den 
helgen hamnade på själva cyklingen istället för att 
njuta av staden, alla fina hus och att bara få titta på 
människor och koppla av. Men, det gick som sagt 
ändå skapligt att ta sig fram rullandes i Köpenhamn. 
Ända tills vi skulle köra cykelrace. En missbedöm-
ning av både min maximala hastighet och höjden 
på trottoarkanten gjorde att det tog stopp utanför en 

korvkiosk eller vad det nu var och sen låg jag på 
marken. Att det gick hål i knät på mina favorit-

byxor gjorde nästan mer ont än de blåmär-
ken jag fick.

Jaha, och i Linköping då? Ja, där kunde jag 
ju inte riktigt undgå cykeln. Jag köpte mig 

en alldeles för dyr (ful är den också) cykel 
som i början tjöt när framhjulet snurrade. 

Den har under det här första året tappats 
bort många gånger, men också åter-
funnits kort därefter. Bakhjulet har 
bytts ut och sen dess låter det 
underligt när jag trampar. Mina 
finaste fladderbyxor har fast-
nat i kedjan och för tillfället 
går det inte att cykla på 
grus, för då fastar småste-
narna mellan framhjulet 
och stänkskärmen och 
det låter illa. Egentligen 
skulle den väl göra bäst 
i att besöka närmsta 
cykelmek eller rentav 
begravas på soptip-
pen. Men i skrivan-
de stund rullar den 
fortfarande. Jag har 
nog fortfarande inte 
den snyggaste cykeln 
bland kompisarna och 
jag kommer nog att fast-
na med fler fladderbyxor 
i nuvarande och framtida 
cykelkedjor men sitter idag 
en aning stadigare och säkra-
re på cykeln än förut.

Sofia Carlsson

"Att 
det gick 

hål i knät på 
mina favoritbyx-
or gjorde nästan 

mer ont än de 
blåmärken jag 

fick"

En krönika om

fladderbyxor
Text och foto: Axel Sundström
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1. För den som lyckats missa det, berätta, 
vad är TEAM-dagarna? 

TEAM är en arbetsmarknadsmässa som ar-
rangeras av ELIN och I-sektionen den 27e 
och 28e september i C-huset. TEAM skapar 
möjligheter för studenter att lära känna bli-
vande arbetsgivare och för arbetsgivare att 
hitta nya potentiella kollegor! Mässan är den 
enda på LiU, och kanske till och med världen, 
som riktar sig till oss ekonomer och våra kära 
kusiner (I-arna). Inför mässan har vi två inför-
veckor där vi ihop med företag gör vårt ytters-
ta för att förbereda er studenter inför mässan 
med CV-granskning, inspirerande föreläsning-
ar och andra spännande event. Under mäss-
dagarna är det ett fullspäckat schema med 
föreläsningar, case-lösningar, kontaktsamtal 
och massvis med mingelmöjligheter. 

2. Vilka är era bästa mingeltips? Hur  ska 
man på bästa vis börja prata med företa-
gen? Finns det någon annan fras än "vil-
ka är ni?", som fungerar bra?

Det är A och O att komma förberedd. Läs på 
om företagen innan, det visar företagen att 
du är intresserad och ambitiös. Att mingla 
ska inte vara så svårt, att komma med en su-
persäljpitch om din egen förträfflighet brukar 
oftast inte mottas så väl. Det bästa sättet att 
börja prata med ett företag är helt enkelt att 

på TEAM
mäss-mingla smart

le ditt bredaste leende, skapa ögonkontakt 
och helt enkelt fråga företagsrepresentanten 
vad den gillar bäst med sitt jobb. 

Glöm inte att företagen är där för att hitta bli-
vande talanger, så försök att på ett smidigt 
(men inte skrytsamt) sätt berätta om egen-
skaper och meriter om dig själv som du tror 
skulle vara meriterande på just det företaget.
När allt kommer till kritan så är företagen där 
för att träffa er studenter, så länge ni visar 
intresse och ställer följdfrågor så är det en 
succé!

3. Jag har bara en lunchrast på mig, hur 
ska jag lägga upp mitt mässtittande?

Då gäller det att lägga upp en plan. Ta reda på 
vilka företag som ställer ut på mässan genom 
att besöka vår hemsida. Sedan gäller det att 
utarbeta en snitslad bana genom mässområ-
det för att du ska hinna med att besöka dina 
favoritföretag. Missa inte vår utelounge, där 
du kan ta en kort paus för att hitta ny energi 
till ditt fortsatta minglande.

4. Var får jag det bästa fikat?

Bästa fikat finns garanterat vid öppningen 
av mässan, då bjuds det traditionsenligt på 
tårta!

Om ni inte har möjlighet att komma just då så 
är det bara att komma förbi Studentloungen, 
där finns alltid rykande färskt kaffe och något 
gott att tugga på.

5. Är företagen bara intresserade av att 
prata med dom som går sista året? Vad är 
relevant att tänka på för oss som har ett 
par år kvar på LiU?

Företagen är på mässan för att få träffa stu-
denter i alla årskurser. Vissa företag är intres-
serade av att hitta studenter till sommar- och 
deltidsjobb medan andra är mer intresserade 
av folk som befinner sig i slutet av sin utbild-
ning.

Oavsett hur lång tid ni har kvar på utbildning-
en så är det alltid bra att synas, för att före-
tagen ska få upp ögonen just för dig. Det är 
även ett perfekt tillfälle för att upptäcka vad 
vi ekonomer kan jobba med efter examen. Till 
TEAM kommer alla typer av företag, banker, 
retailföretag, konsultbyråer, med mera. Så 
passa på att fråga vad företagsrepresentan-
terna egentligen gör på jobbet, ingen fråga är 
för dum.

Datum: 27-28 september
Plats: C-huset
Antal företag: 77
Besökare: Cirka 4000

@teamdagarna
@

teamdagarna.com

mitt Nolle-p

Första dagen var full av intryck. Efter att nervöst suttit 
i en sal och väntat på att bli uppropad blev jag direkt 
inkastad i en grupp med mängder av nya ansikten. De 
personer som stod längst fram i röda och blåa tröjor, 
våra faddrar, menade att detta skulle bli vår nya familj, 
vilket kändes väldigt roligt! Efter att ha haft speed-dating 
med 40 olika personer så drog Nolle-P igång med skrik, 
lek och fest. 

Med många initiativ och otroligt mycket energi styrde 
våra faddrar kosan åt rätt håll och såg till så att 
alla kom in i gruppen utan problem. När den 
första dagen sedan var över, efter att vi 
hade hälsat till höger och vänster i form 
av illvrål och efter att ha släppt loss hela 
natten på Platå, så var inte bara rösten 
borta utan jag kände även att det var 
något riktigt bra som var på gång. 

När första veckan var igång, med väldigt 
högt tempo och intensiva 18-timmarsda-
gar,  var den nervositet och oro man känt för 
att flytta till ny stad och börja studera på univer-
sitet som bortblåst.  Fokus flyttades istället till att lära 
känna sin grupp och självklart att ta hem den ärofyllda 
titeln, bästa Nolle-P klass.

Det var många saker under Nolle-P som, från en utom-
stående persons perspektiv, kan anses vara något tvivel-
aktiga - till exempel att sitta i regnet på en stor äng och 
dricka ljummen Tuborg eller att baserna på brännbollen 
var barnpooler fyllda med gyttja, som man skulle kasta 
sig i. Det fanns även mycket man gjorde under den här 
tiden som i vanliga fall skulle kännas skrämmande. Att 
uppträda med gyckel, att skrika tills man storknar, dan-
sa runt i en toga eller att på en sittning bli upptagen på 
scen för att svara på frågor om ekonomi. Allt detta gjor-
des även framför okända människor. Det som jag tyckte 
var härligt under denna tid var att alla accepterade att 
man tänjde på sina personliga gränser, att stämningen 

Reporter: Hanna Lindström

var så god genom hela Nolle-P.  Att alla hejade på och 
det enda jag hörde var: ”det var det bästa vi har hört”. 

Efter att ha strosat runt på München Hoben och fått trä-
ningsvärk i armarna på grund av de enorma sejdlarna, 
efter att sminket i ansiktet från temasittningen försvun-
nit och man hade konsumerat den sista ölen på det sista 
ölkortet så hängde slutet av Nolle-P i luften. Det innebar 
även att den största kvällen av Nolle-P stod för dörren. 

La Grande Finale hade vi väntat på under hela Nolle-P. 
Från dag ett hade vi hört om den här kvällen, för-

väntningarna var skyhöga. Efter att alla klätt 
upp sig i fina kläder, polerade skor, höga 
klackar och en trasig fluga som hängde 
på sniskan så var det äntligen dags. Det 
bjöds på tre rätters, bra gyckel och riktigt 
god stämning. När glasen sedan stod tom-
ma och middagen började lida mot sitt slut 

så var tiden äntligen kommen. Att äntligen 
få kasta bort flugan vi burit dag som natt. En 

underbar känsla. 

Efter allt från mellanfest, röja runt på dansgolvet och en 
obligatorisk Donken Ryd, hamnade jag på en efterfest i 
Flammanområdet, med väldigt skön stämning och bra 
drag. När det började ljusna framåt småtimmarna be-
stämde jag mig för att ställa mig på brädan för att rulla 
hem. När jag åkte där i soluppgången så kände jag mig 
jäkligt nöjd. Dels för att jag äntligen kunde kalla mig en 
Etta, men också för att jag vet att jag har fyra underbara 
år framför mig.

Att sitta i regnet på en stor äng 
och dricka ljummen Tuborg

"...och det 
enda jag hör-

de var: 'det var 
det bästa vi har 

hört'".

Text: Maximilian Brobjer, spanskaettan  
Foto: Ekonomiföreningen vid Linköpings univeritet
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Play 
for charity

- Ur en inhoppares ögon

et var en solig och orimligt varm dag 
i början av maj - perfekt för lite fot-
bollstittande. Därför trotsade jag bak-

fyllan, hoppade på cykeln och börja trampa 
mot B-huset. Väl framme möttes jag av en 
härlig atmosfär. Luften var fylld med väldof-
tande grillrök, nya ÖF satt såklart och pang-
ade bira, de satsigare lagen värmde redan 
upp och det var en påtagligt trevlig stämning. 
Jag köpte en kall läsk, satte mig på kullen och 
gjorde mig redo för att avnjuta fartfyllda ba-
taljer av den bollsparkande sorten.

De första matcherna fylldes av ett förvånans-
värt högt tempo och präglades av en enorm 
hunger för vinst. Jag kom på mig själv med 
att tänka ”gud vad skönt att jag slipper spe-
la i denna hetta”. Karma valde att ge mig 
en backhand-örfil direkt och på grund av 
sista-minuten bortfall i styretlaget blev jag 
beordrad att hoppa in. Det uppenbarade sig 
snabbt att jag grovt underskattat tempot i 
matcherna och det som jag trodde skulle bli 

en lugn eftermiddag på en gräsplätt visade 
sig bli en kamp för att inte kollapsa till följd av 
usel kondition.

Efter att styretlaget med nöd och näppe tagit 
en poäng mot den rosa armén; Team dream-
TEAM (som på riktigt var likt en armé sett till 
antalet deltagare), fick vi brallorna avspelade 
mot NÖF, som dessutom Drömmens egna 
Astrid Tingström var del av! Domarna verka-
de ha fattat tycke för att se mellan fingrarna, 
vilket måste vara den enda logiska förklaring-
en till att styretlaget hamnade på en blygsam 
sista plats till följd av en torsk mot Blöjers i 
en ganska ljummen match. De lag som tuf-
fade vidare till semifinal var Team dreamTE-
AM, NÖF, NUF (nya överfaddrarna samt nya 
underfaddrarna), och FC Mañaña Mañaña, 
varav de två sistnämnda lagen knep finalplat-
serna.

Halvt död och liggandes vid sidan av planen 
fick jag se en finalmatch utan dess like. Fot-
boll, detta instrument av glädjeskapande, 
denna sport som för världen samman, utöva-
des på ett utomordentligt sätt i denna match. 
Drömmar blev uppfyllda och krossade, vän-
skaper formades, fiender skapades, blod, 

svett och tårar rann. Att få se detta otroliga 
spektakel, allt i välgörenhetens namn, utfö-
ras var helt klart långhelgens höjdpunkt. Ef-
ter att striden avslutats och dammet lagt sig 
klev FC Mañaña Mañaña fram som vinnare. 
Inte bara som turneringens vinnare, utan 
även som vinnare av alla åskådarnas hjärtan.

Utöver briljant fotboll fick samtliga på plats 
även bevittna pajkastning med ELINs ordfö-
rande Carl Christerson och Players ordföran-
de Rebecca Schäder som måltavlor. Det up-
penbarades snabbt att många länge drömt 
om att få ”paja” dessa två då budgivningen 
snabbt eskalerade. Tack vare generositeten 
hos ELINs medlemmar, Carl och Rebeccas 
vilja att bli pajade, sponsorerna DHL, Eng-
ströms Bil, och Ilmeg, samt det internationel-
la utskottets stora insats, lyckades Play for 
Charity 2016 dra in hela 20 150 kronor - en 
rekordbräckande summa. De rigorösa käm-
painsatserna på planen, i samband med den 
formidabla insatsen från den internationella 
utskottet, höjer minst sagt ribban för nästa 
års upplaga och får mig att blicka framåt mot 
Play for Charity 2017. Man kan alltid få hopp-
as att jag slipper springa en enda centimeter.

Varje år anordnas eventet Play for Charity av ELINs internationella utskott, en fotbollsfest 
framför det mystiska B-huset, som hålls för att samla in pengar till utvalda välgörenhet-
er. I år var insamlingen för ”Nkingas vänner”, en välgörenhet för ett sjukhus i Tanzania. 

Fadderlag, utskottslag, och kompislag bildas för att tävla om den ärofyllda vinsten samt 
titeln; ”Play for Charity-vinnare”.

Text: Fredrik Lindfors  Foto: Ekonomiföreningen vid Linköpings universitet  
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Styret med coach Christerson var på plats och de var taggade till tusen! Även UF 16/17 var redo att tampas i sann
 välgörenhetsanda

Ordförande Carl Christerson och Players  
ex-ordis Rebecca Schäder var glada efter 
att de nyss fått varsin tallrik med grädde 
upptryckt i ansiktet



5 frågor i Baljan
Alice Eriksson

UF-ordförande

1. Vad tror du att folk minns dig för efter 
ett första möte?
Det är nog mitt (Alice Erikssons) skratt.

2. Vad ser du mest fram emot under Nol-
le-P 2016?
Jag ser fram emot att lära känna nya 
människor, att få spendera tid med alla an-
dra faddrar, alla nya, få visa dem runt… Visa 
hur fantastiskt Linköping kan vara.

3. Hur har det hittills gått att hålla ställ-
ningarna i en grupp på 35 stycken under-
faddrar?
Hittills har det gått bra. Man får vara hård 
men samtidigt glad och positiv för att få med 
gruppen. Det har fungerat bra såhär långt.

4. Vad är ditt bästa tips till n0llan inför de-
ras första veckor?
Ta steget för att lära känna folk första da-
gen! Alla är lika ensamma och välkomnan-
de, så det är bara att köra. Ett tips är också 
att riktigt utnyttja Nolle-P - var med på allt! 

5. Vad ska du göra när du har druckit ur 
kaffekoppen?
Jag ska ut och njuta i solen och möta upp 
alla underbara underfaddrar för att grilla 
och gyckelträna.

Linn Behrmann
Nyexaminerad 
civilekonom

1. Vart skulle  du åka på din drömresa?
Jag har alltid drömt om att åka till Sydameri-
ka då jag aldrig har varit där. Vore dessutom 
kul att lära sig ett nytt språk.

2. Vad kommer du ha för dig i höst nu när 
du lämnar LiU:s trygga korridorer?
Jag kommer att flytta till Paris  där jag har 
fått en praktikplats på ett marknadsförings-
företag. 

3. Beskriv din tid på Civilekonomprogram-
met med tre ord?
Minnen för livet!

4. Vad skulle du ge för tips till dig själv för 
fyra år sedan?
Inga omtentor!

5. Vad ska du göra när du har druckit ur 
kaffekoppen?
Jag ska hem och laga middag med min roo-
mie.

Simon Alzén
Ordförande 
Utbildningsutskottet i 
ELIN

1. Vilka är dina två bästa kvaliteter/egen-
skaper?
I den mån man kan vara bra på att resa så 
tycker jag mig vara det. Plus att jag är rela-
tivt bra på minigolf.  
 
2. Vad ser du mest fram emot med det 
kommande året?
Att umgås med alla superfina vänner jag 
inte träffade under hela förra året, att slippa 
stå på huk när jag duschar, att inte ha 10x2 
timmar obligatoriska föreläsningar utan rast 
varje vecka och att inte vara åtta år äldre än 
alla i min klass.  
 
3. Har du något specifikt som du vill ge-
nomföra med utbildningsutskottet i år?
Jag ska fortsätta jobba vidare på det fina 
arbetet som Pontus & co gjorde förra året. 
Sen har jag en del egna idéer och tankar på 
saker att förbättra, men då jag bara varit i 
Sverige en månad och det har varit både 
sommarjobb och förberedelser för Nolle-P 
så har jag inte hunnit försöka förankra nå-
got specifikt ännu, men det kommer.
 
4. Du är ju nyligen hemkommen från två 
terminer i Peru, vad är ditt bästa tips inför 
ett studieår/-termin utomlands?
1: Se till att ta faktiskt ta minst en termin 
utomlands. Det är verkligen värt det. 2: Ta 
utbytestiden för vad det är. Se till att klara 
alla kurser, men kanske inte så mycket mer. 
Lägg hellre fokus på att resa, ha kul och 
uppleva allt vad landet har att erbjuda, än 
att försöka få bra betyg.
 
5. Vad ska du göra när du har druckit ur 
kaffekoppen?
Jag ska fortsätta gå runt och skryta om att 
jag är med i Narcos säsong 2, som kommer 
på Netflix nu när som helst. Se det! Jag gör 
en helt otrolig insats. Det är början på något 
stort.
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Text: Daniela Sundin
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Life hack!

Visste du att...?

Ernst-citat
Esta es janne

Rebustävling!

"När en katt ligger och sover i ett 
rum finns det inte mycket mer för en 

inredare att göra där"

hörna
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!

Tjabba tjena hallöö!

Wow, vilken sommar. Det känns som att det var förra veckan som sista tentan 
skrevs, min roomie flyttade ut och alla firade att skolan var slut med öl på KK. 
Några kanske tycker att det känns dödstrist att komma tillbaka till verklighe-
ten igen, men jag är glad att ni alla är tillbaka här hos mig i Linköping! Jag 
har saknat er här uppe (eller här nere, beroende på vart du geografiskt sett 
är ifrån). <3

Alltså hösten. När jag tänker på hösten så gläds jag åt alla de mörka kvällar-
na som kommer. Vad underskattade de är. Ge mig en sekund till att förklara 
varför. Jag har alltid haft en förkärlek för mörka kvällar (OBS inte mörka da-
gar, det är bittert). Att vandra hem med sin snygga höstjacka och mysiga hals-
duk under månen och stjärnorna är magiskt. Jag har till och med en spellista 
på Spotify tillägnad sådana stunder ”mörk höstnatt på bussen”, heter den 
– in och lyssna på den och se om du också får den där känslan. Innehåller 
Lupe Fiasco, Kid Cudi och Kanye West bland annat, om det är något som 
lockar. Mums.

Om ni vill göra mig en tjänst så kan ni hålla tummarna, be eller dansa en 
lyckodans för att öka mina chanser att ha klarat de omtentorna jag plöjde 
igenom i början av augusti. 

Tack för ert stöd. #1like1prayer #likeforlike #blessed

Man brukar säga lite löst att höstdagjämningen är den 
dag då hösten börjar ordentligt. Enligt grekisk mytologi 
börjar hösten däremot när Persephone blev kidnappad av 
Hades, för att han ville göra henne till drottning av under-
jorden. Persephones mamma Demeter, som var gudin-
na över fruktbarhet och skörd, blev så pass förkrossad 
att hon fick alla växter och grödor på jorden att dö tills 
Persephone släpptes fri. När Demeter fått sin dotter åter 
börjar allt att växa och leva igen och vi vanliga dödliga får 
uppleva våren.

För en effektiv start på dagen!

Lägg mobilen på andra sidan rummet. Det blåa ljuset från 
skärmen förhindrar dig från att somna ordentligt på kväll-
en. Dessutom måste du nu upp ur sängen för att stänga 
av det förbaskade pipandet.

Nu när du väl är uppe – drick ett glas kallt vatten. Detta 
kan ha lika mycket, om inte mer, uppiggande effekt än en 
kopp kaffe.

När du hittat något som du vill ha på dig dagen till ära 
och därefter upptäcker att plagget är skrynkligt kan du ta 
med kläderna in i badrummet. Där låter du plagget hänga 
utanför duschen  (ja, inte inne i duschen, blir inte bra), 
vattenångan rätar ut allt.

Slutligen, skapa en spellista med bra pepplåtar som är 
lika lång som den tiden du behöver för att göra dig redo 
på morgonen. När sista låten spelas så vet du att det är 
dags att dra och du kommer hemifrån med ett härligt hu-
mör!

- S, + R    + - NA    +

?
Lös rebusen och skicka in ditt svar

till drommen@elin.se senast den 31 oktober

+

+

+ +
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Den ultimata
Ovve-guiden

Nu när n0lleflugan är kastad finns det ett plagg som måste pysslas med – din ovve! Ovven kommer att följa med dig genom alla upptåg i 
Linkan och bli ditt mest älskade plagg. Här kommer en genomgående guide som kommer göra dig redo på n0lltid!

Bland det svåraste att lära sig i bör-
jan. Men practise makes perfect och 
med denna snabba guide kan du öva 
hemma tills du blir expert och troli-
gen någons räddare i nöden.
1. Ta på dig ovven och spänn åt med 
ett skärp strax över höften så du inte 
tappar den när du gör dina moves på 
dansgolvet.
2. Om du nu kikar på ärmarna som 
hänger ser du att där axelsömmarna 
möts blir det nästan som ett T. Grep-
pa tag i T:ets tak, skaka lite så kragen 
faller ner på insidan och omslut dig 
med ärmarna. Då borde ryggplattan 
ligga snyggt mot ryggen. Om du vill 
kontrollera att ryggen ser snygg ut är 
en spegel eller en vän bra att ha.
3. Knyt en klassisk knut med ärmar-
na framför magen så hårt som du 
önskar. Forsätt med en knut till. En 
dubbelknut så att säga.
4. För den snygga finishen vrider du 
knuten ett varv bakåt och låter den 
ärm som är lite längre hänga över 
din tjusiga knut. Knöla in överblivna 
kanter så ser det mer stilrent ut. 
5. Tadaaaa, du är klar! Ut och äg Kå-
rallen som om det vore ditt palats!

Här på sidorna ska dina snitsiga revärer sit-
ta. Dessa införskaffas lättas på Bokab eller 
någon sybutik nere i stan. De ska sitta som 
så att det är en röd framtill, en revärsbredd 
emellan och sedan en blå bredvid denna. 
Som demonstrerat på denna bild. De flesta 
låter revärerna gå till resåren i midjan, men 
vissa låter dem gå hela vägen upp till arm-
hålan. Det är lite som man själv känner för!

Ett väldigt bra tips är att inför-
skaffa sig dragkedjor till fickor-
na, då kan du skutta runt i din 
studsigaste fuldans utan att vär-
desakerna trillar ut under kväll-
en. Dessa kan sys eller limmas 
på!

Ibland kan du samla på dig roliga saker 
som du vill visa upp för alla andra el-
ler så vill du rädda förfesten genom att 
alltid vara förberedd med en kapsylöpp-
nare. Smidigast är det att knyta fast ob-
jektet i knapphålet eller att skaffa sig en 
kabinhake - då kan du ha massa gad-
gets dinglandes! Dessutom kan man 
lätt förvara pennor i fickan på sidan av 
ovven så är du redo att skriva ner dina 
känslor på din väns overall.

Så viktigt att ha och oerhört smidigt om du har 
svårt för att komma ihåg namn. Ditt namn ska 
sitta på höger ben och bör kunna läsas uppi-
från och ner. Det kan vara smart att välja ett 
slitstarkt tyg samt att försöka sig på att sy fast 
bokstäverna. Självklart fungerar lim också, men 
då finns en stor risk att du får spendera en del 
av förfesten med att fästa om bokstäverna.

Majoriteten av alla ovve-bärare pry-
der sitt plagg med tygmärken av 
olika former och slag. Dessa inför-
skaffas vanligtvis i samband med 
events men kan också användas för 
att representera diverse utskott och 
föreningar. Tänk på att inte sprida 
ut märkena för mycket, det är sjukt 
irriterande att behöva slita bort och 
fästa om dem på nytt för att man 
missat att planera. Ju närmre mär-
ket ligger om hjärtat, desto närmare 
skrevet ska det sitta. Om du får tag 
på ett systemet-märke är ett hett tips 
att sätta det upp-och-ner på knät - på 
så sätt kan du snabbt dubbelkolla 
öppettiderna när du sitter ner!

Det är inte så mycket att tänka på med baksidan, 
men två saker är viktiga att ta upp. En oskriven regel 
är att HG-märket ska sitta på den högra bakfickans 
hörn och om du är en SPREKare ska ditt språks flag-
ga pryda den vänstra bakfickan.

Sax

Nål och tråd

Textillim Tyg En livlig fantasi

Knytning

Namn

Revärer

Märken

Dragkedja

Häng-och-släng

Baksidan

Saker som bör införskaffas

Text: Jeanette Jäderlund, Illustration: Maja Axi

ORDFÖRANDERIET

Hej på er,

Först och främst vill jag passa på att hälsa alla er nya Drömmen-läsare välkomna till Linkö-
ping och så klart er sektion ELIN. Två intensiva veckor av sagolika Nolle-P är avklarade och 
med skräckblandad förtjusning kastas ni nu ut i verkligheten - ett myller fyllt av plugg, tentor, 
företagsbesök, sittningar och kravaller. 

Innan ni vet ordet av kommer er första termin här vid universitetet ha gått mot sitt slut och 
förmodligen är det inte förrän då ni stannar upp och reflekterar över vad ni har gjort de senas-
te månaderna. För exakt två år sen befann jag mig i precis samma sits som er. Därför vill jag 
nu passa på att dela med mig av något som ni säkert redan har hört men som förtjänar att 
upprepas. 

Mitt främsta råd till er är se till att ta vara på er tid här i Linköping och att ni gör det med bra-
vur. Er tid som studenter här kommer för många av er inte bara vara den roligaste, utan också 
den viktigaste tiden i era liv. Men med den frihet ni får som studenter tillkommer ett stort 
ansvar där det gäller för er att hitta balansen mellan nytta och nöje.  

För att inte avgränsa mig till enbart nya läsare så vill jag även passa på att slå ett slag för det 
som jag tycker är det bästa med livet på universitetet, nämligen engagemang. Precis som alla 
andra föreningar här på LiU så bygger ELINs verksamhet på ideellt engagemang från dess 
medlemmar. Att engagera sig är inte bara roligt och socialt utan ses även som ett intyg på 
några av de egenskaper och färdigheter som alla arbetsgivare kommer leta efter när det blir 
dags för er att söka jobb. 

Att engagera sig är alltså att kombinera nytta med nöje och egentligen är det inte svårare än 
att först tänka efter vad det är du själv brinner för, eller åtminstone har ett genuint intresse 
för. Därefter är det bara att vända sig till oss i ELIN, eller någon annan förening för den delen, 
och se efter om ert intresse är något som kan tillgodoses. 

Allt gott, 
Carl Christerson 
Ordförande ELIN

Stilguide



När löven faller...

InterVallen (ESN Party Committee)
Festa loss på Kårallen med alla utbytesstudenter! 
(OBS! Inga intervallsträningar kommer att ske på 

festen)

Herrmiddagen (ELIN Club)
En oförglömlig kväll!

Internationella vegandagen
Testa att äta veganskt idag! Kanske 

hittar du en ny favoriträtt?

Internationella caps-lock-dagen
NEJ, JAG ÄR INTE ARG.

Tentakravallen (Bi6 och D-group)
Festa loss med tekfakare. Deluxe.

Schlaget (4-verkeriet)
Lyssna på svängiga gyckel och rösta 

fram vinnaren!

Collagekravallen (Krogvet och PsykO)
“Yeeeeaaaah! It’s a party in the USA” 

- Miley Cyrus

Dammiddagen (Players)
"Mmmmm, knäckbröd" 

- Redax-Lajna

Dra't i spa't (Clubmästeriet)
Spana in dragkampen vid Tinnerbäcken, 

men lämna finkläderna hemma!

Brunchens dag
Perfekt söndag post Draget

Sjukhusfesten (MedSex)
MedSex LEVERERAR, L.E.V.E.R.E.R.A.R!

Kanelbullens dag 
(också internationella vodka-dagen)

Varför välja när man kan ta båda?

...och du tröttnat på att gömma dig inomhus med en kopp varm choklad

UnderGround (SKVaLP)
Festa till sköna beats!

Apokalypsen (Oralspex)
Kommer vi att överleva kvällen?

Internationella champangedagen
Varför inte fira med lite skumpa?

"OMG! Jag älskar bubblor" 
- Redax-Maja

Pallen (VI-ling)
Ett slagfält som är färggladare än Kåral-

len en torsdagsnatt

Kladdkakans dag
Enkelt att baka, gott att äta!

Luciakraballen (Players)
Det ryktas om att Kewin Famzén ska ha 

på sig sin finaste luciakrona. 

Fars dag
Glöm inte bort pappsen!

Sensation White (Jur6)
Affärsjuristerna langar en vit kravall

Le Mans (Festmaskineriet)
Ca 22,22% av Redax är ihop med maskinare, 

rekommenderas! Dyk in i ett hav av röda ovvar. 
OBS! Le Mans fortsätter till den 1:a oktober.

Ny månad, nya möjligheter
Oktober är här vilket betyder att det bara 

är 84 dagar kvar till julafton!

Playos julmys (Players)
“Vad är det som gör att vissa granar 
faktiskt bestämmer sig för att bli jul-

granar och andra bara är fula?” - Ernst 
Kirchsteiger



Tjenare alla monsterdiggare!

Sommaren har inneburit nya tider 
här i Linköping, inte minst på Don-
ken med deras nya ”smidiga” själv-
betjäningsstationer. I marknads-
föringsutskottet blåser det också 
förändringens vindar med ett nytt 
fantastiskt utskott på gång, som 
precis som sina piffiga företrädare 
kommer att sprida ELIN på campus 
och i världen!

Vad som kommer hända nu under 
hösten är att vi kommer att produ-
cera en fotokatalog i sann högsta-
die-anda så att ni kan spana in en 
och annan 10 poängare. Håll utkik 
om när er klass ska fotograferas! 
Vidare så börjar vi planera för SA-
CO-mässan i Älvsjö där vi ska träffa 
nyfikna blivande Civilekonomer och 
berätta varför just Linköping är över-
lägset alla andra studentstäder.

Jag är också nyfiken på vad ni vill se 
hos ELIN – vad kan vi förbättra? Nytt 
märke till ovven? Är godiset kata-
strof? Hör av dig till mafo@elin.se så 
gör ni skillnad. Mäktigt!

Puss och kram från er tillgivne

Tre år här i Linköping har nu gått och 
många av oss förbereder oss för det 
sista året. För oss i fyran så väntar 
en spännande tid där det viktiga be-
slutet ska göras - blir det på Deloitte 
eller EY uppe i huvudstaden som jag 
ska spendera min första tid som ny-
examinerad civilekonom?

Skämt å sido! Det finns ju faktiskt fler 
företag än dessa två och varje år så 
promenerar några av Sveriges mest 
eftertraktade civilekonomer ner för 
märkesbacken med ett diplom i han-
den, redo för att sätta sin prägel på 
något av dessa företag. Det är något  
jag som näringslivsansvarig i ELIN 
känner mig oerhört stolt över.

Kewin, Näringslivsutskottet, TEAM 
och jag arbetar hela tiden med att 
utöka och förbättra ELIN-medlem-
mars kontakt med näringslivet, och 
det har gett resultat. Vi kommer att 
få ett år fullspäckat med intressanta 
lunchföreläsningar och TEAM-dagar 
som kommer locka de allra mest att-
raktiva arbetsgivarna på den svens-
ka marknaden. Så ta chansen! Gå dit 
och säkra ditt drömjobb.

 // Alex

Hej! 

I slutet av maj klev jag på som ord-
förande för ELIN Players och i skri-
vande stund är vi mitt uppe i vårt 
tredje, och absolut största event, 
Nolle-P 2016. Vi har stampat runt 
med attityd och sett orimligt arga ut 
men jag kan försäkra er om att under 
overallen och bakom solglasögonen 
har skratten bubblat och jag hoppas 
att alla andra haft lika roligt under 
dessa två veckor som vi i ELIN Play-
ers haft. Vi hoppas att ni nyanlända 
studenter har känt er välkomna till 
Linköpings Universitet och ELIN samt 
fått en kanonstart på studielivet. 

ELIN Players är civilekonomernas 
mästeri och vi finns till för att an-
ordna nollningen och andra evene-
mang som kommer under året. När 
Nolle-P har nått sitt slut kommer vi 
börja planera både Dammiddagen, 
Luciakraballen och Playos Julmys 
som kommer senare under hösten 
och vintern. Håll utkik efter datum så 
hoppas jag att vi ses där!

Josefine Nilsson
Ordförande Playersutskottet

Alexander Karlsson
Andre vice ordförande

William Lorenz
Ordförande 
Marknadsföringsutskottet
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utskottsrapporter

Hallå där, alla kunskapstörstande 
ekonomer. Nytt läsår, nya möjligheter 
och nya ansikten i Styret. Mitt namn 
är Simon, jag går i spanska-fyran och 
har precis kommit hem från ett utby-
tesår i Peru. Efter tolv månader med 
en skolhierarki hemmahörande i en 
svartvit film, bristande kommunika-
tionsförmåga och tafatta försök att 
låtsas försöka lära mig dansa salsa 
så känns det fantastiskt att vara till-
baka på LiU igen. Hoppas ni är lika 
TAGGADE som jag är för detta läsår! 
Vi i utbildningsutskottet ska under 
läsåret fortsätta med att jobba på 
att se till att ni är nöjda med den 
utbildning som ges på Civilekonom-
programmet. Utöver det ska vi köra 
igång en ny upplaga av Excel-skolan 
och fortsätta arbeta med mentor-
skapsprojektet (som ni kan läsa om 
på s.22-23)

Om du har någon synpunkt angåen-
de utbildningen eller något förslag 
på en utbildningsrelaterad aktivitet, 
tveka då inte att kasta iväg ett mail 
till mig på uu@elin.se eller hugg tag i 
mig på Campus. Alla inputs uppskat-
tas. 

Och kom ihåg: Kunskap är makt!

Hej! 

Först och främst vill jag välkomna 
alla nya ettor till Linköping och tacka 
alla inblandade för ett väldigt roligt 
Nolle-P i år igen, detta var min tred-
je gång och den roligaste. Samtidigt 
vill jag välkomna tillbaka alla andra 
och jag hoppas ni alla har haft en 
bra sommar. Vi i Näringslivsutskottet 
hoppas ni är taggade på en fartfylld 
höst med massa roliga event. 

Den nya företagsgruppen utsågs 
innan sommaren och har nu officiellt 
tillträtt och kommer under hösten er-
bjuda er ELIN-medlemmar på många 
lunchföreläsningar och kvällsmingel 
med företag. Den här hösten kom-
mer dock fokuset ligga på Case ge-
nom att Case Academy drar igång 
och jag uppmanar er alla att gå på 
dem öppna föreläsningar som alla 
får gå på. 

Snart är det även KICC (KPMG Inter-
national Case Competition), vilket är 
en casetävling där man kan samla 
värdefull kunskap inför framtiden 
och vi i Näringslivsutskottet tycker att 
det är dags att LiU återigen tar titeln. 
Vi ses i A-huset !

Hej allihopa!
Jag vill passa på att ge alla nya eko-
nomettor ett varmt välkomnande 
till Linköping! Efter ett fantastiskt 
Nolle-P är vi i Club riktigt taggade 
inför höstens utmaningar. I oktober 
vankas bl.a. den fantastiska Herrsitt-
ningen, sportevent, härliga lunchpu-
bar och mer!

Club består av ett utskott på 10 pro-
jektledare. Därtill består Club även 
av E-pub, E-bandet och Acapelin. Vi 
har något för alla, vi finns här för att 
din tid på ekonomprogrammet ska bli 
så givande som möjligt.   

Ny termin innebär även nya utskotts-
medlemmar! Vi söker två ansvarsful-
la och härliga människor som projekt-
ledare till den uppskattade Åre-resan 
vilket också sker i sammabete med 
våra kusiner I-arna! Dessutom söker 
vi även taggade utskottsmedlemmar 
till E-pub, bandmedlemmar till E-ban-
det eller varför inte gå med i vår all-
deles egna ekonom-kör Acapelin? 
Tveka inte att söka om du är sugen!
Hösten kommer bjuda på många 
festligheter, hoppas vi ses på våra 
evenemang!
Kram! 

Hej alla glad ekonomer!
 
Vill börja med att välkomna alla nya 
ettor till Linköping, hoppas att ni har 
haft lika roligt under Nolle-P som oss 
i styret och att ni nu är taggade inför 
en superrolig studietid här i Linkan. 

Eftersom det i början av 2017 kom-
mer bli dags för många tvåor att söka 
platser inför utlandsstudier så kom-
mer vi i internationella utskottet att 
under hösten anordna en utlandspa-
nel där ni kommer att få möjlighet att 
få svar på era frågor angående utby-
te. Ni får då möjlighet att höra svar 
på frågor vi i utskottet knåpat ihop 
samt ställa era egna specifika frågor. 

Förutom utlandspanel så kommer de 
populära språkstugorna LaCuX att 
fortsätta även denna höst. På LaCuX 
får ni möjlighet att prata engelska, 
spanska, franska, tyska och även 
svenska med andra studenter. Detta 
är ett perfekt tillfälle att lära känna 
några utbytesstudenter och finfila på 
spårkunskaperna.
 
Massor med höstkramar!
Emmy

Emmy Österberg
Ordförande 
Internationella utskottet

Kewin Famzén
Ordförande Näringslivsutskottet

Simon Alzén
Ordförande 
Utbildningsutskottet

Vendela Kallberg
Ordförande Clubutskottet
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mentorskapsprojekt
Vägen till en civilekonomexamen är fylld av utmaningar, val 

och möjligheter. Som ett stöd och för att ge möjlighet att lätt-
are fatta beslut har ELIN startat Mentorskapsprojektet.

Projekt erbjuder förstaårsstudenter möjligheten att få en utexaminerad 
ekonom från Civilekonomprogrammen vid Linköpings Universitet som 

mentor. Mentorn fungerar som en hjälpande hand, någon att vända sig 
till för vägledning och för att underlätta framtida val.

Ett mentorskap är ett utbyte mellan en erfaren mentor och en adept 
som tillsammans kommer överens om vad de vill uppnå under projek-

tets gång. Mentorn agerar bollplank för de tankar som adepten har och 
bidrar till adeptens personliga utveckling.  Mentorn bedömer inte vilken 

nivå adepten ligger på utan är enbart ett stöd för att underlätta de 
framtidsval som adepten står inför inom universitetet och arbetslivet.

ELINs

Text: Philip Vasseghi, Foto: Fredrik Olsson

" " "
"""

Essensen av det hela verkar dock vara att 
man bör lägga krut på det man tycker är 

roligt och försöka göra det bästa ifrån sig 
betygsmässigt, socialt och extra aktiviteter.

För att summera så var dagen otroligt givande. Jag 
kommer fortsätta ha kontakt med min mentor om 

funderingar dyker upp.

Min mentor gav oss en hel del an-
vändbara tips i alltifrån tentaplug-

gande till vilka fester som han tyckte 
var de bästa.

Adepterna och projektledare samlades tidigt på morgonen för 
att ta en buss mot Stockholm. Väl framme var det första stoppet 
Lannebo Fonder och möte hos företagets VD Göran Espelund. 

Göran bjöd på fika och presenterade sina karriärsteg, sin väg på 
Linköpings Universitet samt bjöd på en touch av finansmarknaden 
under lång och mycket intressant presentation. Under tiden fick 
adepterna ställa frågor om allt de kunde tänka sig. 

Efter att vi tackat Göran var det dags för adepterna att träffa sina 
personliga mentorer på olika positioner runt om i Stockholm. Men-
torerna bjöd på lunch och enligt alla adepter var mötena både gi-
vande och nyttiga samt gav svar på många frågor kring inriktnings-
val för framtiden. 

Efter en solig paus på Nybrokajen var det dags för gruppens nästa 
möte på storbanken Nordea. Här hade gruppen ett mycket givande 
möte med en av bankens HR-partners Johan Brorson. Adepterna 
fick göra olika övningar och tänka mycket själva kring vad karriär 
och karriärsteg verkligen innebär. Det gavs tips om vilka erfaren-
heter som skulle kunna behövas vid anställning och det framgick 
att det finns tydliga skillnader mellan hur olika företag tänker trots 
att de är i samma bransch. 

Till slut var det dags att ta sig hemåt med buss där adepterna fick 
tid att smälta all information de fått under dagen. Alla fick också 
fylla i en liten utvärdering kring resan som över lag var mycket po-
sitiv. 

Stockholmsresan

Är du intresserad av att skaffa dig en egen 
mentor? Ansökningen sker i början av vårter-
minen 2017, men du kan redan nu kontakta 
någon av oss ansvariga för information eller 

övriga frågor.

Är du intresserad att vara med och styra 
och fortsätta utveckla ELINs mentorskaps-
projekt? Vi kommer gå ut med information 
snart när ansökningen börjar och hur pro-

cessen går till!

Vi på ELINs mentorskapprojekt!

Projektledare
Philip Kettunen Vasseghi
Phiva049@student.liu.se

Saga Fahlén        Fredrik Olsson
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Gästskribent

”Hur känns det?” ”Är du rädd/glad/exalte-
rad/orolig?” "Herre vilken grej!"

Ungefär såhär låter det varje gång någon får 
höra om att jag ska iväg till Sydamerika i ett 
år för att plugga. Hur besvarar man dessa 
frågor? Hur förbereder man sig egentligen 
för ett år i ett fjärran land? 

Det finns många sätt att förbereda sig för ett 
år utomlands. Vissa bättre än andra. Denna 
lista är INTE en lista över vad jag gjorde för att 
förbereda mig inför mitt utlandsår, utan en 
lista över vad jag ÖNSKAR att jag hade gjort. 

Planera – Konsten att skriva en ToDo-list, 
och sedan följa denna 

Inför utlandsåret så har jag skapat många 
2do2day-listor. En sådan kan innehålla rele-
vanta punkter så som:
Prata med studievägledare angående FEK 
och NEK – Vad ska jag välja? Kan jag vara 
borta ett helt år och läsa NEK ändå?  
Kontakta ansvarig för utlandsstudier och se 
om jag kan välja något ställe som inte finns 
med på listan – hur går jag tillväga i så fall? 
Vad behöver jag till min ansökan? - Kolla upp!

Jag skrev en sådan lista ungefär varje dag.  
Jag har tyvärr sällan lyckats följa en sådan.  
En gång skrev jag till saker jag gjort under 
dagen för att inte känna att jag misslyckats 
så fatalt. 

Jag önskar att jag hade strukturerat upp allt 
rörande utlandsåret och på så sätt haft lite 
mer koll på läget. På så sätt hade jag kanske 
haft lite bättre  marginal och därför sluppit 
SPRINGA till datorn för att välja kurser. Jag 
lämnade nämligen in mina kurser 00.17. 17 
minuter för sent, som tur var så är det några 
timmars tidsskillnad mellan Sverige och Ar-
gentina. Detta är dock inget att rekomendera. 

Valet - läs på, gör ett val som speglar din 
persona

Jag ville vara ambitiös och påläst när jag val-
de universitet till mitt utlandsår och påbörja-
de en sammanfattning av alla de platser jag 
var intresserad av. Jag hade en vision av att 
detta dokument skulle innehålla information 
om ALLT. Väder, kultur, sevärdheter, Universi-
tet,  nattliv, dialekter, klädkoder osv. osv.  En 
mycket god idé. Bra att få en överblick. Det 
höll dock inte i praktiken. Jag började med 
Lima, huvudstaden i Peru och kom såhär 
långt: ”I Lima har de subtropiskt klimat” 

I slutändan stod jag i valet mellan Argentina 
och Peru. Det slutade med att jag valde Ar-
gentina då det är mer sol där än i Peru. Det 
var alltså det som avgjorde mitt val av utby-
tesland. Bristen på D-Vitamin i Peru fick bli 
spiken i kistan och nu är jag i Argentina.

Våga Fråga – Prata med studievägledare, 
internationella kontoret eller studenter 
som varit på utbytesplatsen du är intresse-
rad av tidigare 

Prata med alla som orkar lyssna och 
ventilera alla tankar och fun-
deringar. Bjud in till en hel-
kväll med diskussioner kring 
utlandsåret. Om folk inte 
nappar på denna inbjudan 
(det är inte helt otroligt) lägg 
till att det bjuds på vin (eller 
fanta).

Vill väl egentligen avsluta 
med något inspirerande 
om att alla kommer få ett 
fantastiskt utbytesår men 
helt ärligt så vet jag lika 
lite om det som mumintrol-
len vet om merkantilism.

Jag vet dock att allt blir 
vad man gör det till. Och 
utbytet är inget undan-
tag. Utbytesår är en fet 
möjlighet så ut och 
testa dina vingar. 

”HERRE VILKEN 
GREJ!”

Den här texten är skriven av Jenny 
Välme, som läser Spanska SPREK 
år 3 som just nu är på utbytesår i 
Argentina

Vill du vara vår nästa gästskri-
bent? Hör av dig med din text, be-
rättelse, reportage eller recension 
till oss på Drommen@ELIN.se och 
ta chansen att synas i årets sista 
Drömmen!

Spelat Tv-spel med roomies – CHECK!
Kollat på F.R.I.E.N.D.S i soffan– CHECK!
Inte ens pluggat i 2 sekunder – CHECK!

Text: Jenny Välme

25

Ekonomi

”Ränta på ränta”- effekten som är den 
enskilt största faktorn i att skapa majo-
riteten av världens förmögenheter. Den-
na effekt får kapital att växa exponenti-
ellt oavsett hur mycket som sparas. Hur 
fungerar detta? 

Historiskt sett har man fått 10 % avkastning 
per år på börsen. Om du har 1000 kronor 
investerade så kommer du vid första årets 
slut ha ett totalt kapital på 1100 kronor. Det 
intressanta kommer efter år 1 då du får 10 
% avkastning igen. Ditt kapitals nya värde be-
räknas då som 10 % extra på 1100 kr, vilket 
efter år 2 ger ett värde på 1210 kr. Ditt totala 
kapital ökar alltså år 2 med 110 kronor jäm-
fört med 100 kronor år 1 utan att ett öre mer 
har investerats. Efter 20 år har ditt kapital 
växt till 6727 kr, trots att den enda investe-
ringen är 1000 kr. Detta är magin bakom rän-
ta på ränta effekten och desto mer pengar du 
investerar, desto större blir effekten av ränta 
på ränta. 

Att investera sina pengar kan låta skrämman-
de. Vi har alla hört talas om några av histo-
riens största börskrascher och hur vanliga 
människor har förlorat alla sina besparingar. 
Det kan således tyckas vara säkrare att för-
vara sina pengar på ett sparkonto, men så är 
faktiskt inte fallet! Väldigt få sparkonton ger 
tillräckligt hög ränta för att matcha inflatio-
nen vilket över tid gör att ditt kapitals värde 
urholkas. Ett mycket bättre alternativ är ak-
tiemarknaden.

Genom investering i aktier förväntar man sig 
att  få en avkastning på sina pengar. Avkast-
ning kommer i två delar: Värdeökning; hur 
företagets aktievärde stiger på börsen och 
utdelning; pengar som företag delar ut från 
sin vinst till aktieägarna. 

Det finns flera anledningar till varför en ak-
tie kan gå upp och ner  på börsen. Enkelt 
uttryckt kan den långsiktiga tillväxten på 
börsen förklaras  genom att företag har som 
mål att expandera sin affärsverksamhet. När 
ett företag expanderar sin verksamhet ökar 
även sannolikheten till ökad avkastning - vil-
ket kommer att locka människor att köpa 
aktien. Det är tillgången och efterfrågan som 
kommer att avgöra priset på aktien och hur 
börsen rör sig.

”Vilka aktier är bra att köpa?”

Detta är en svår fråga utan något egentligt 
svar. Alla dras till olika företag och aktier, 
men om du är ny med begränsad kunskap 
skulle vi rekommendera att kolla in företag 
som är verksamma i branscher du själv är 
intresserad av - oavsett om det är klädföre-
tag, spelföretag eller industriföretag. Det är 
mycket lättare att bygga upp ett intresse kring 
aktier om du faktiskt har ett intresse i de före-
tagen du investerar i.

Sök runt på internet och läs andras analyser 
för att bilda dig en närmare uppfattning om 
bolagen och i sinom tid kan du även börja 
göra dina egna analyser. Allt eftersom att 
du lär dig mer om bolag, sektorer och mark-

nader kan sättet att investera på och hur du 
lägger fokus på olika typer av bolag, sektorer 
och länder förändras efter vad som känns in-
tressant.
Det viktigaste är att du faktiskt våga ta ste-
get och investerar dina pengar. Att följa bolag 
är roligt, intressant och du kommer lära dig 
mycket på vägen som du kommer ha nytta av 
i ditt arbetsliv.

Om du vill lära dig mer om aktier, börsen och 
företag så se till att bli medlem i Börsgrup-
pen på www.borsgruppen.se. Det är gratis. 
Vi har massor av evenemang, gästföreläsa-
re och i höst startar vi även en podcast med 
härligt företags- och börssnack.

 “Compound interest is the eighth wonder of the   
  world” – Albert Einstein.

Källa: Börsgruppen vid Linköpings univeristet

Text: Börsgruppen (Fabian Franzén och Herman Svensk)
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Intervju

Ida Lemoine har valt att ta en egen väg både 
under och efter sin utbildning. Istället för att 
som många andra ha siktet inställt på någ-
ra av de större företagen sökte hon sig till en 
non-profit organization efter examen.

Ida berättar om vad det innebär att vara 
beteendeekonom, ”helt krasst är det en in-
riktning.” Hon valde nationalekonomi och 
la därefter till både beteendeekonomi och 
spelteori. Beteendeekonomi innebär 
att man använder sig av psykolo-
giska och beteendevetenskap-
liga insikter inom ekonomisk 
styrning. Hon berättar hur 
hennes magisteruppsats be-
handlade ämnet och att hon 
även efter examen fick fort-
sätta arbeta med uppsatsen 
som forskningsassistent vid 
Linköpings universitet. ”Det är 
en bra idé att se magisteruppsat-
sen som en möjlighet att lägga grunden för 
vad du faktiskt vill göra i framtiden”

Beteendelabbet

Beteendelabbet, företaget som Ida idag dri-
ver tillsammans med tre kollegor startades 
i januari 2015. Ett år senare, i början av 
2016, kunde hon börja ägna sig åt företaget 
på heltid. Tillsammans arbetar teamet med 
beteendeförändring bland annat genom att 
skapa förutsättningar för att göra hållbarhet 
enklare. I teamet finns förutom Ida en miljö-
ekonom, en psykolog och en designer.

”För mig kommer drivet ifrån att kunna kom-
binera - att hitta affärsnytta i hållbarhetsfrå-
gor. Det är som en röd tråd för mig”

Ida berättar att det ibland har varit tufft att 
gå sin egen väg men att det alltid har känts 
bra att ha utbildningen i ryggen. Att många av 
verktygen från utbildningen har hjälpt henne 
med mycket.

”Kanske framförallt för att ta sig fram och bli 
en mer smart ekonom. För att kunna leda 
utveckling. Jag har fått användning av hela 
skålen av verktyg jag fick med mig från ut-
bildningen, alla möjliga modeller som går att 
implementera i skarpa lägen. Med hjälp av 
utbildningen har jag fått en lätt genväg, det 
går att hitta smarta, snabba vägar att arbeta 
med.”

Jag funderar över vad en miljöekonom har för 
bakgrund och Ida börjar med att förklara att 
det inte är en slump att de alla i teamet har 
olika bakgrund.
”Det är viktigt att vi arbetar tvärdisciplinärt. 
De komplexa hållbarhetsutmaningarna tack-
las bäst med perspektiv från olika håll.”

”Miljöekonomi kommer precis som beteende-
ekonomin från nationalekonomi. Det handlar 

bland annat om hur man kan hämta hem 
klimatmässiga vinster. En miljöeko-

nom kalkylerar och räknar på sam-
hällsvinster på olika sätt, både 
gällande hållbarhet och rent 
ekonomiskt.”

Det är lätt att tänka sig att det 
är många företag och organisa-

tioner som idag intresserar sig för 
hållbarhet. Ida förklarar att Beteen-

delabbet arbetar med organisationer 
med mycket människor i omlopp, exempelvis 
kommuner eller stora bostadsbolag.

”Det är spännande att arbeta med stora or-
ganisationer, det är där vi kan göra störst 
skillnad.”

Visst säger ni att ni är Sveriges första bete-
endebyrå?

”Det stämmer. Det är ingen annan som gjort 
just detta tidigare. Man skulle kunna säga att 
vi är en managementbyrå som fokuserar på 
hållbarhetsstrategi och beteendeförändring”

Nudging 

Jag har läst att Beteendelabbet använder 
sig av nudging och Ida förklarar att det är en 
mycket populär gren inom tillämpad beteen-
deekonomi som just nu sprider sig som en 
löpeld. Begreppet har ursprung ifrån både 
psykologi och beteendevetenskap och hand-
lar om att förstå hur beslutfattande fungerar i 
praktiken. Genom nudging designas besluts-
miljön så att det blir lätt för individen att fat-
ta bra beslut. Metoden används idag bland 
annat för att öka hållbar konsumtion, med 
utgångspunkt i att inte ta bort den fria viljan 
hos individen och använda sig av ekonomis-
ka incitament. Ida sammanfattar det kort och 
gott som ”att göra det enkelt att göra rätt.” 
På beteendelabbets hemsida har Ida gett 
ett exempel på nudging; ”en nudge kan till 

exempel  vara att minska storleken på tallri-
kar i bufférestauranger. En sådan enkel för-
ändring har i en norsk studie visat att mindre 
mat lämnas kvar på tallriken och slängs – ett 
utfall som är lönsamt för både restaurangen 
och bra för miljön”.
När jag frågar om framtiden beskriver Ida 
den med positiva ord. Det finns en stark trend 
inom hållbarhet och företaget får förfrågning-
ar från framförallt den offentliga sektorn. Ida 
beskriver en trend som handlar om att det 
just nu sker en förändring i det sätt som vi 
konsumerar på. Den cirkulära ekonomin (mer 
om detta i föregående nummer av Drömmen) 
tillsammans med bland annat delningseko-
nomi skapar en stor potential. Företagen 
måste få koll på detta nya sätt att konsumera. 
”Tillsammans med en växande konsument-
makt måste särskilt de större företagen se 
över detta”

Ida föreläser i kursen ekonomistyrning för 
ekonomerna i årskurs fyra som läser social 
hållbarhet. Håll utkik efter henne där!

Beteendelabbet

När jag pratar med Ida Lemoine är det tisdag eftermiddag och en tryckande varm 
augustidag utanför fönstret. För ett par år sedan var Ida ordförande för ELIN och år 
2013 tog hon examen från internationella civilekonomprogrammet -spanska. Idag 

är hon beteendeekonom och medgrundare samt VD för Beteendelabbet.

27

"Man 
skulle kun-

na säga att vi är 
en managementby-
rå som fokuserar på 
hållbarhetsstrategi 
och beteendeför-

ändring”

att göra det enkelt 
att göra rätt.” ”

Tips från Ida Lemoine 

Våga gå din egen väg

Har du en dröm om att  jobba med nå-
gonting som inte verkar finnas? Starta 

ett eget bolag och gör det ändå!

Det finns goda förutsättningar att star-
ta eget. Starta ditt entreprenörskap 

redan sista året på universitetet. Om du 
börjar fundera på detta först den dagen 
du är utexaminerad blir det ibland svåra-
re. Passa på medan du pluggar!

Det är upp till oss att börja skapa nya 
typer av bolag som kan främja en 
hållbar framtid!

Foto: Martin Kjellberg

Foto: Am
anda W

esterbom

Text: Hanna Lindström
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Trösten på hösten
Redax testar

Såhär när hösten lägger sitt mörka täcke 
över oss är det lätt att känna orken tryta 
och motivationen likaså. Drömmens redak-
tion har därför snickrat ihop en överlev-
nadsguide för mörka oktoberdagar, kort och 
gott; Trösten på hösten!

Glöm aldrig, kära ni, att trösten på hösten 
endast är ett tidningsuppslag bort och dessa 
sidor klippes alternativt rives ut och tejpas 
förslagsvis fast på närmsta vägg alternativt 
spegel för att göra denna höst till en av de 
bättre. Håll till godo!

Vallaskogen
Om någon av er har svårt att se skogen för 
allt plugg, så kan jag meddela att det i så 
fall är dags att börja titta noggrannare. Ynka 
två minuters cykeltur från universitetet ligger 
Vallaskogen, där fåglarna aldrig slutar kvittra 

och rådjur skuttar omkring som om det vore 
en Disneyfilm.

En höstig eftermiddag klädde vi i redaktionen 
på oss våra höstigaste kläder, packade ned 
de finaste anteckningsblocken vi kunde hitta 
och satte av mot Vallaskogen. Det var som att 
kliva in i ett annat universum och med ens 
kändes det plötsligt så väldigt lätt att andas. 
Som bortblåst var alla krav och måsten och 
allt vi såg var möjligheter och åter möjlighe-
ter! 

Träd! Löv! Stenar! Flugsvampar! Kottar! Kos-
sor! Frihet!

Allt var så underbart och roligt att två av re-
daktionens utsända reportrar satt och skrat-
tade bakom en sten i tio minuter. Några an-
dra drog iväg på blåbärsjakt och kom tillbaka 

med ett rostigt cykelstyre och en övergiven 
vante. Ni hör ju, möjligheterna i Vallaskogen 
är oändliga. Skogen är dessutom hundvänlig 
och ett hett tips är att ta med din egen eller 
varför inte en lånad hund för att maximera 
upplevelsen. Stor som liten, fluffig eller sträv-
hårig - den kommer att älska det och det kom-
mer du också!

Varning!
Vid eventuell svampplockning - se till att titta 
upp emellanåt i letandet så du inte krockar 
med ett träd eller annan svampletare.

Drömmen har testat ett gäng grejer som kan hålla dig över ytan medan du sicksackar mellan tentor, 
vattenpölar och grådassiga föreläsningsanteckningar
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VilleValla Pub
I en liten grå villa som skulle kunna vara din 
mormors hus, ligger VilleValla Pub. Puben är 
belägen i T1 och med cykel tar det knappt 
tio minuter från campus. Hit har studenter 
vallfärdat för att släcka törsten i mer än ett 
decennium.

Det var första gången på VilleValla för några 
av oss i redaktionen och vi togs emot
med välkomnande händer i höstblåsten. Vi 
hamnade i en väl insutten skinnsoffa med 
värmeljus på bordet och tegelröda väggar 
som omfamnade oss. Belysningen var däm-
pad och vi kunde ana en svag doft av matos 
från köket. En ren och skär beskrivning av 
vad mys egentligen handlar om, med andra 
ord. 

Personalen var kunniga och hjälpsamma och 
presenterade en hel katalog med olika ölsor-
ter. Med kloka råd och expertistips kändes 
det lättare att ta sig igenom denna djungel 
av maltdrycker.

Finns tiden och lusten, går det såklart bra att 
själv bläddra igenom hela stråket med ölsor-
ter i menyn tills den rätta dyker upp. Eller så 
gör man som Maja - blundar, pekar och tar 

den första fingret hamnar på. Lotten föll 
på en mörk öl med influenser av kaffe 
som smakade himmelskt. Testa ni med.

Nöjda och glada med en varsin öl i handen 
och rykande färska wraps- och nachotall-
rikar framför näsorna, passade redaktio-
nen på att testa allmänbildningen med ett 
parti TP. Stämningen var god tills ett lag 
vann (oklart vilket) och resten förlorade. 

Vill du inte känna dig förlorad i höst-
mörkret, råder vi dig att för en kväll fly till 
VilleValla Pub där stämningen alltid ryktas 
vara på topp! Under cykelturen hem kom-
mer du garanterat vara i lättare sinnelag 
och höstdeppen förhoppningsvis lindriga-
re. 

Vi ses där!

Andra snabba sätt 
att bota höstdepp på

• Titta på roliga kattklipp på 
youtube 

• Ligga och låtsatssola på en 
luftmadrass i badkaret med 
en paraplydrink i handen

• Göra en pannkakstårta med 
massa jordgubbssylt och se-
dan äta upp den

• Rita en hakgubbe på din kom-
pis och vänd hen upp-och-ned

• Åka till andra sidan jordklo-
tet tills det blir jul

Redax tipsar...
...om sådant som kan förgylla höstmörkret

Good mythical morning - en youtubekanal. 
Medan andra läser nyheterna på morgonen 
tittar Redax-Maja på när Rhett och Link frågar 
sig "will it pizza?" och sedan äter saker som ger 
dem kväljningar - störtkul. Titta också på "Do 
these sounds make you angry?"
- Jag satte frukosten i halsen.

Billions - på HBO, en hård serie om rikingar i 
USA med massa intriger, obscena rikedomar 
och drama, drama, drama.

Stuff you should know - Har du någonsin und-
rat hur man gör te, vem Nostradamus var eller 
hur rymdstationer fungerar? Här är en podcast 
av två kompisar som sitter och gaggar och be-
rättar hur allt mellan himmel och jord fungerar. 
Perfekt för din promenad i Vallaskogen!

Prison break - med tanke på att denna fängs-
lande serie sändes första gången för elva år 
sedan har du kanske sett den både en och två 
gånger. MEN snart ju släpps den efterlängtade 
nya säsongen, så lika bra att se den igen!

Bored to Death - på HBO, lite underlig serie 
som är nice att se innan man somnar om en 
uttråkad författare med skrivkramp på Manhat-
tan som hamnar i trubbel HELA. TIDEN.

How to get away with murder - Detta är nog 
Redax nya guilty pleasure. Inte sjukt bra kval-
le på varken skådisar eller manus, men asnice 
paus från verkligheten med mysterier, drama, 
intriger och ja, mord. 

The Good Wife - lamaste namnet någonsin 
men man vill ba hoppa av ekonomlinjen och bli 
en dramatisk advokat i USA när man ser denna! 
Vackra kostymer och byxdressar, smarta peeps 
och kändistät cast.

Sorted food - En youtubekanal med ett gäng 
brittiska killar som lagar mat och pratar med 
ljuvlig dialekt. En kombo som får det att vattnas 
i munnen. Redax-Fredde tillägger; 
- Ja, den är svinbra! Dock inte bra att kolla på 
när man är bakis, hehe.

Text: Sofia Carlsson



hallå där

Hallå där...
Brandon Boys!

Fredagseftermiddag. Datorn kan äntligen stängas ner och pressas ner i 
väskan tillsammans med diverse böcker och den smått sunkiga matlå-
dan. Det enda sinnet suktar efter är något att svalka strupen med i en 
miljö där man kan sitta ner, prata med vänner och varva ner efter veckan. 
Detta är precis vad som erbjuds på Fredagspuben, en pub som hålls i Kå-
rallens källare varje fredag mellan klockan tre och sex. Föreningen som 
driver denna pub kallar sig för Brandon Boys - en brödraskapsförening 
med medlemmar från flera olika program på universitetet. Trots att de 
grundades år 2000 och har drivit den uppskattade Fredagspuben under 
en längre tid, är det relativt få studenter som vet något om föreningen. Vi 
i Drömmen valde därför att ta reda på lite mer.  

Ni driver ju den traditionsenliga Fredagspuben. Vad gör ni på veckans 
övriga dagar?
Dricker sprit 

Hur många medlemmar är ni i föreningen?
67 stycken vid senaste beräkningen.

Hur blir man en äkta Brandon Boy?
Det är inget man blir. Det är något man föds till.

Finns det några Brandon Girls?
Inte vad vi känner till men vi är de första att uppmuntra till en systerför-
ening som kan bedriva pub på söndagar. Vi skulle säkert kunna ha rätt 
kul tillsammans.

Vad är det bästa med att driva Fredagspuben?
(Pers. svar Carl Rapp Y6 11/12) - Det är absolut att träffa alla otroliga 
människor på andra sidan baren. Jag är en väldigt social filur och älskar 
att samtala med damer. Jag älskar också kattungar och hatar krig. Så ser 
ni mig i baren, var inte blyga, bjud ut mig på en date!

Som de svärmorsdrömmar ni är, vad är ert bästa raggningstips?
Vi kör på den gamla klassikern: “Ska du med på en öl?” Fungerar varje 
gång!

Slutligen, vilken är favoritölen bland Brandon Boys?
Kom ner en fredag och fråga så får du se vad du får.

5 snabba
Kall Grängesberg eller drink med festlig färg?
Vi älskar paraplydrinkar!

Fredagsmys eller Flammans discoljus?
Flammans discoljus.

Ost och vin eller grillat och gin?
Lars Samuelsson älskar sprit.

Fixa fester eller vara gäster?
Vara gäster.

Gullig katt eller återbäring av skatt?
Gullig skatt.

Reporter: Daniela Sundin
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Här är posterna du kommer att kunna söka till under det närmaste året

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET
• Företagsgruppen light
• Casegruppen
 Vice Ordförande

MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET
• Vice Ordförande
• Sponsansvarig
• Produktansvarig
• Layoutansvariga
• Fotografer

Utbildningsutskottet
• Excelskolan
• Kursvärdar

INTERNATIONELLA UTSKOTTET
• Utlandsstudieransvarig
• Marknadsföring/Europaresan 
• LaCuX
• Projektledare Play for Charity

ELIN Club
• 2 projektledare till Åre–resan
• E-Pub
• AcapELIN

Styrelsen
• Ordförande
• 2:e vice Ordförande med Näringslivsansvar
• Informationsansvarig
• Skattmästare
• Ordförande Marknadsföringsutskottet
• Ordförande Näringslivsutskottet
• Ordförande Internationella utskottet
• Ordförande ELIN Club

ELIN Players
• 12 kaniner

TEAM
• Projektledare
• Ekonomiansvarig eller Koordinator

Förtroendevalda
• Utbildningsbevakare SPREK
• Utbildningsbevakare REK
• Chefredaktör Drömmen

Näringslivsutskottet
• Casegruppen
 Vice Ordförande
 Marknadsföringsansvarig
 Eventansvarig

Utbildningsutskottet
• SM i ekonomi
• Mentorskapsprojektet

Valberedningen
• 5 personer

Näringslivsutskottet
• Företagsgruppen

Förtroendevalda
• Vice Skattmästare

Styrelsen
• 1:e vice Ordförande med Utbildningsansvar
• Intendent
• IT-ansvarig
• Ordförande Utbildningsutskottet

Faddrar
• Överfaddrar
• Underfaddrar

ELIN Club
• Projektledare Herrmiddagen
• Projektledare Copacabana
• Projektledare Kvarborg
• 2 Projektledare till SportClubben
• Projektledare Kompissittningen
• E-Pub

engagemang



Höstvalet
styrelseansökan

Att vara ordförande handlar mycket om att 
forma sitt eget år efter hur du väljer att ge 
uttryck för din egna ledartyp. 

Uppgifter: 
• Delar ekonomiska ansvaret för föreningen 
med skattmästaren 
• Ytterst strategiskt ansvarig för föreningen i 
sin helhet 
• Samordnar styrelsens arbete 

Du bör vara: 
Social, ordningsam och lösningsorienterad. 

Som ordförande kommer du att växa som 
människa och som ledare. Du ska vara redo för 
en utmaning och att jobba i grupp men också 
för en rolig tid med intressanta möten på vä-
gen. Allt som krävs för att göra ett bra jobb är 
en positiv attityd och viljan att lära och att leda, 
så kommer resten att lösa sig galant!

Ordförande

Som 2:e vice ordförande med näringslivs-
ansvar så ingår du i ELIN’s presidium, som 
har det strategiska ansvaret för föreningen. 

Uppgifter: 
• Ingår i ELIN’s presidium, som har det strate-
giska ansvaret för föreningen 
• Skapar vision och målbild för verksamhets-
året 
• Yttersta ansvaret för föreningens kontakter 
med näringslivet 
• Budgetansvar över TEAM tillsammans med 
ordförande och skattmästaren 

Du bör vara: 
Social (bra på att knyta kontakter), arbetsvillig 
och organiserad. 

Med varierande arbetsuppgifter kommer du 
bland annat jobba med långsiktiga mål, nära 
ELINs företagsgrupp och med presidiet. Det 
är helt upp till dig vad du vill göra med ditt år, 
bara du kommer ihåg att det har ett begränsat 
antal dagar. Är du redo för en utmaning och 
har ett personligt driv borde du verkligen söka 
denna post!

2:e vice ordförande med 
näringslivsansvar

Att vara spindeln i nätet är en perfekt 
beskrivning på hur det är att vara informa-
tionsansvarig i ELIN. Genom att förmedla 
all information i föreningen får du som 
informationsansvarig en bra inblick i 
samtliga utskott. 

Uppgifter:
Sköta medlemshanteringen
Upprätta dokumentation i samband med 
möten 
ELINs ansikte utåt på sociala medier 
Valberedningens kontaktperson under vår- och 
höstval
Skicka ut ELIN-News

Du bör vara:
Strukturerad, ordningsam och flexibel. 

Att vara Informationsansvarig i ELIN innebär 
inte bara att du kommer få uppleva ett magiskt 
år tillsammans med resterande styrelsemed-
lemmar utan även att du kommer bygga upp 
bra kontakt med många utav utskotten, du 
kommer få en bra insyn i hela föreningen och 
hålla dig uppdaterad om det viktigaste. Därför 
kan det vara bra att förbereda dig på att du 
kommer få svara på en hel del frågor samt 
mail.

Informationsansvarig

Som ordförande för internationella 
utskottet är ditt största ansvar att främja 
ELIN-medlemmars integration med andra 
kulturer och länder. 

Uppgifter: 
• Arrangera mingelkvällar och föreläsningar 
med mål att informera om utlandsstudier och 
internationella praktikplatser 
• Agera som kontaktperson för SMIO 
• Upprätthåller kontakten och samarbetet med 
LaCux 
• Är med och arrangerar Play for Charity 

Du bör vara: 
Intresserad av omvärlden (kanske att du själv 
har några internationella erfarenheter), driven 
och öppen för nya utmaningar.

Det här är din chans att integrera med omvärl-
den utan att lämna campus! Eftersom det är 
ett relativt nytt utskott har du även en chans 
att sätta din egen prägel på ditt år som ordfö-
rande. Du kommer att utvecklas som ledare 
och lära känna nya sidor hos dig själv.

Ordförande
Internationella utskottet

Som ordförande för ELIN Club är det du 
som ser till att alla ekonomer på Lin-
köpings universitet ska få den roligaste 
tiden här tillsammans med diverse olika 
evenemang. 

Uppgifter:
Övergripande ansvar  för ELIN Club, E-pub, 
E-bandet och Acapelin.
Leda och fördela arbetet inom ELIN Club.

Du bör vara: 
Initiativtagande, ansvarsfull, bra på att jobba i 
grupp och strukturerad.

Som ordförande för Club har du arbetsupp-
gifter som kan se olika ut från dag till dag. Du 
kommer med hjälp av projektledare anordna 
och ansvara för flera roliga projekt såsom Åre-
resan, Herrmiddagen, Kompissittningen och 
andra event som ELIN Club anordnar.
Ett grymt kul engagemang för den som är 
sugen på en givande utmaning helt enkelt!

Ordförande
Elin club

Utbildningsbevakarna är ansvariga för den 
kvalitativa utbildningsbevakningen och 
arbetar med program- och kursansvariga 
samt representanter från varje klass för att 
förbättra utbildningen och kurser. 

Uppgifter: 
• Ha hand om kursutvärderingar
• Aktivt delta i utbildningsfrågor vid IEI. 
• Agera vice ordförande i utbildningsutskottet. 

Du bör vara: 
Tålmodig, lyhörd och inte vara rädd för att 
utrycka dina åsikter. 

Att vara utbildningsbevakare är utmanande 
men väldigt lärorikt. Du lär känna härliga 
människor från andra årskurser och får en 
inblick i styrelsearbetet i ELIN. Utbildningsbe-
vakare är en post för någon som verkligen vill 
vara med och påverka sin utbildning. Som ut-
bildningsbevakare så kommer du få ett väldigt 
roligt och spännande år!

Utbildningsbevakare

Hösten stora val närmar sig, här nedanför kan du se vilka poster som söks
En skattmästares största arbetsuppgift 
är att lägga fram föreningens budget och 
arbeta aktivt för att den hålls. Du får prak-
tisk erfarenhet inom ekonomiområdet som 
är otroligt nyttig inför framtiden. Du får 
också en betydande roll i styrelsearbetet 
där du tilldelas mycket ansvar. Är du den 
som budgeterar månaden så fort CSN når 
kontot är denna roll som gjord för dig. 

Uppgifter: 
• Ekonomiskt samarbete med ordförande. 
• Firmatecknare 
• Ytterst ansvarig för att föreningens ekono-
miska ställning förvaltas på bästa sätt 

Du bör vara: 
Strukturerad, initiativtagande och ansvarsfull.

Skattmästare

Som ordförande för näringslivsutskottet 
har du hand om företagsgruppen som 
består av en kontaktperson för varje en-
skild samarbetspartners samt ansvarig för 
casegruppen.

Uppgifter: 
• Har hand om företagsgruppen 
• Anordnar spännande gäst- och lunchföreläs-
ningar 
• Sponsoransvarig inom ELIN 
• Tillsammans med 2:e vice förhandlar fram 
nya avtal med våra samarbetspartners 
• Ingår några projekt/events som: caseskolan, 
Case Academy och KPMG International Case 
Competition

Du bör vara:
 Taggad, en god kommunikatör och en lagspe-
lare. 
Med denna post kommer du arbeta med några 
av de mest drivna människorna på program-
met! Året kommer bestå av en kombination av 
långsiktiga relationer och utveckling, samt att 
sätta din egen prägel på exempelvis Casegrup-
pen. Om du vill utveckla dig på ett sätt som 
liknar arbetslivet och jobba med dina kommu-
nikationsegenskaper, sök då denna post.

Ordförande för
Näringslivsutskottet

Marknadsföringsutskottet ansvarar för hur 
föreningen når ut till företag, potentiella 
studenter, våra medlemmar samt övriga 
studenter på universitetet. 

Uppgifter: 
• Civilekonomväskan 
• Hemmissioneringen 
• Ekonomernas fotokatalog 
• Sociala medier
• Representera civilekonomprogrammen på 
SACO-mässan i Stockholm 
• Ta fram marknadsförings- och föreningsma-
terial till olika evenemang. 

Du bör vara: 
Kreativ, strukturerad och motiverad. 

Som ordförande för marknadsföringsutskottet 
har du möjlighet att förverkliga dina egna idéer 
och det är en post där det fortfarande finns 
stor utvecklingspotential. Du får tillsammans 
med dina utskottsmedlemmar leverera grym-
ma grejer som brukar uppskattas mycket av 
medlemmarna, däribland de två stora projek-
ten fotokatalogen och civilekonomväskan.

Ordförande för
Marknadsföringsutskottet

Som chefredaktör för Drömmen ansva-
rar du för att ge ut sektionstidningen för 
civilekonomer. 

Uppgifter: 
• Ge ut fyra nummer av Drömmen varje läsår. 
• Se till att innehållet i Drömmen är av intres-
se för alla årskurser på båda civilekonompro-
grammen, en härlig blandning! 
• Hålla kontakt med annonsörer och sponso-
rer. 

Du bör vara: 
Intresserad av att skriva, kreativ, nyfiken och 
social. 

Som chefredaktör för tidningen Drömmen får 
du näst intill fria händer att forma tidningen till 
det du tycker är intressant. Det är också själv-
klart roligt att komma i kontakt med personer-
na som intervjuas. Du får leda och välja ut din 
egen redaktion, tillsammans kommer ni ha ett 
fantastiskt roligt år! Dessutom så klingar fra-
sen ”Jag jobbar inom media” fint på Kårallen.

Chefredaktör
Drömmen

Projektledare för TEAM är med och 
ansvarar för en av Sveriges största arbets-
marknadsdagar, du och tre andra utgör 
stommen i själva projektet! 

Uppgifter: 
• Arbeta aktivt med planeringen av TEAMda-
garna 
• Vara med och rekrytera till DreamTEAM’17 
• Fungera som stöd och bollplank 

Du bör vara: 
Organiserad, en teamplayer och driven. 

Som projektledare i TEAM kommer du att 
utveckla ditt ledarskap tillsammans med en 
järngrupp. Det är en fantastisk chans för 
dig att se idéer formas till något konkret. Ett 
intensivt arbete, där tiden flyger iväg men med 
otroliga upplevelser på vägen.

Projektledare
Team Posten som ekonomiansvarig för TEAM 

2017 innebär att du högst delaktig i att 
planera och genomföra en av Sveriges 
största arbetsmarknadsmässor. 

Uppgifter:
Planera och följa upp projektets budget
Sköta betalningar och fakturering
Löpande bokföring
Vara med i rekryteringen av DreamTEAM'17

Du bör vara: 
Beslutsam, bra på att planera och trivas med 
att arbeta i grupp.

Det här är din chans att ta en central roll i 
DreamTEAM 2017 där du kommer ha en fan-
tastisk överblick och vara delaktig i projektets 
alla delar. Du har ett väldigt spännande och 
relativt fritt arbete med att tillsammans med 
ett 20-tal grymma studenter sätta din egen 
prägel på TEAMdagarna!

Ekonomiansvarig
Team

27/10: Ansökan öppnar! 
Du kan nu skicka in din ansökan på hemsidan, www.elin.se. 

7/11: Valpuben!
Nu är ansökningsperioden över och alla sökande får chansen att presentera sig själva och svara på frågor under en valpub som kommer att hållas i Gasqu-
en. Medlemmarna har möjlighet att här få reda på mer om de sökande. Det bjuds dessutom på härligt häng och god mat. 

14/11: Röstning!
Alla medlemmar får rösta på den personen de tycker skulle passa bäst på respektive post. 

21/11: Årsmöte!
När röstningen är avslutad så är det dags för ELINs årsmöte där de nyinvalda kommer att presenteras. 

så här kommer valet att gå till



Fråga
Ta n tASTA
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Kära TA. Bruden jag stötte på under Mün-
chen Hoben började följa mig på Instagram, 
så man kan säga att jag är ganska klarrr. 
Hur går jag tillväga nu?

Kära läsare! Det här en fråga jag ofta får från 
både rutinerade kravall-raggare och oerfar-
na, nyblivna ettan. Att ta sig från att vara en 
anonym likeare i cyberspace till att bli dröm-
dejten kan vara en svår konst men misströsta 
inte! Tant Asta har svaret på din fråga.

Först, FÖLJ TILLBAKA. Nu bör du gilla varen-
da bild ditt span lägger upp inom de närmas-
te veckorna, är du av det modigare slaget kan 
du till och med gilla en het selfie från några 
veckor innan er bekantskap började. Du tar 
då aktivt del av din nya följare och får spa-
net att känna sig speciell. Observera att en 
sådan like räcker gott och väl, gillar du flera 
gamla bilder kan du istället uppfattas som ett 
efterhängset creep. 

Nästa steg är FACEBOOK-CHATTEN. Börja 
lugnt genom att fråga hur läget är eller hur 
senaste tentan gick. Denna fas kräver fin-
känslighet från din sida. Känn av vad ditt 
span använder för FB-språk, bombardera 
inte med smileys om spanet knappt själv an-
vänder sig av dessa och vice versa. Låt heller 
inte spanet vänta för länge på svar och för 
guds skull, läs inga meddelanden om du inte 
tänker svara direkt! Den lilla notisen ”läst för 
tre timmar sen” kan vara ödeläggande för ditt 
raggningsförsök. 

Låt oss gå vidare till steg tre. NÄSTA UTGÅNG. 
Ett smidigt sätt att träffas utan att någon av 
er behöver känna kravet på att upprätthål-
la en hel dejt. När ni ses under festkvällen, 
bjud på en drink! Generositet ger dig många 
poäng på charmskalan. Tvinga dock inte ditt 
span att dricka öl om denne föredrar Fanta 
(eller hallonsoda för den delen), alkohol är 
inte alltid svaret.

Nu har du bara ett steg kvar innan indianen 
sitter i båten och det är att faktiskt att SES PÅ 
TU MAN HAND. Om du här väljer en klassisk 
middagsdejt eller en promenad genom Ryd 
är upp till dig. Om ditt span går med på det-
ta kan du slappna av. Ditt span gillar dig lika 
mycket som du gillar spanet.

Kära TA. Hur klarar man kalken på första 
försöket?

Kära läsare! Var beredd att plugga dygnet 
runt under hela kursens gång och sälj din själ 
till högre makter så har du en liten chans att 
kunna lägga tentan bakom dig på första för-
söket. En genväg är att flörta in sig hos en 
äldre ekonom som skrivit tentan flera gånger, 
de har rätt bra koll på vad man ska fokusera 
på efter sju egna försök. (Red. anm. Tant Asta 
är själv inne på sitt tredje försök i skrivande 
stund, boka in ett konsulterande samtal i 
ELIN-expen!)

Kära TA. När jag värmer mina matlådor får 
jag antingen arktisk kyla eller så kan man 
smälta järn med lådans innehåll. Hur värmer 
jag lådan perfekt?

Kära läsare! Jag rekommenderar dig att läsa 
kursen ”Micro waves – the exquisite art of 
heating food”, 4 hp. Här får du grundläggan-
de kunskaper om vilken effekt som är bäst 
lämpad för olika maträtter, vilken densitet 
materialet i din matlåda bör ha för att bäst 
värma din mat tillfredsställande samt tips 
på fungerande mikrovågsugnar i A-huset. Se 
även fortsättningskursen ”You and your micro 
wave – keep the love hidden”, 2 hp, där vi går 
igenom var de bästa mikrovågsugnarna finns 
på campus och var vi har gömt dem… Obser-
vera att betyget VG krävs från grundkursen 
för att bli accepterad till denna avancerade 
kurs.

Kära TA. Vart man än cyklar är det alltid 
motvind och jag kommer alltid fram till sko-
lan med spyan i halsen. Vilket gym rekom-
menderar du så jag kanske klarar hela stu-
dietiden utan att dö på Malmslättsvägen?

Kära läsare! Ett mycket populärt gym bland 
studenter är Campushallen som ligger belä-
get allra längst ner på Corson. Ett brett ut-
bud av olika pass ger dig såväl en vältränad 
rumpa som svällande biceps. Här finns också 
maskiner för individuell träning där hunkar 
och babes i olika stadier av muskelbyggande 
befinner sig. En utmärkt mötespunkt för att 
skapa nya kontakter samtidigt som du gör av 
med kalorier på löpande band. Pun intended.

Kära TA. Under nolle-p talades det mycket 
om utskott, tentor, duggor och seminarier 
men vad ÄR de här sakerna för något egent-
ligen? Hjälp en förvirrad etta!

Kära ettan! Första veckorna på campus kan 
vara en förvirrande tid. Låt mig föra in klarhe-
ten i din tillvaro! 

Ett utskott är en filial inom ELIN, det finns oli-
ka utskott som har hand om olika delar. Ex-
empel på dessa är Marknadsföringsutskottet 
som bland annat har hand om framställning-
en av den eminenta ekonomväskan. Vi har 
också ELIN Club som anordnar evenemang 
och sittningar för att främja sammanhållning-
en bland ekonomerna. Utskotten förverkligar 
Styrets önskningar och måste för dessa pre-
sentera sina idéer och budgetar. De har dock 
egna ordföranden och ett stort förtroende 
från Styret att verka på egen hand. Läs mer 
om ansökningsperioder på s. 31

Tentor är den vanligaste formen av examina-
tion efter en kurs. Oftast skriftlig under ett 
antal timmar i huset Terra, men kan också 
förekomma i form av hemtenta. Då gör du en 
mer omfattande uppgift hemifrån som sedan 
lämnas in till examinatorn. En dugga kan för-
klaras som ett förberedande skriftligt förhör 
innan tentan och ger oftast extrapoäng för 
tillgodoräkning på tentan. Inte förekomman-
de i alla kurser men återfinns i exempelvis 
Kalkylering & Budgetering. 

Seminarier förekommer också i vissa kurser. 
De består oftast av mindre uppgifter som lö-
ses i grupp och sedan presenteras inför klas-
sen. I Organisationskursen stöter du på detta 
för första gången. Där lämnar ni in tre kortare 
rapporter som sedan ska presenteras och 
bli opponerade på av klasskamrater. I vissa 
kurser ger seminarierna högskolepoäng och 
i andra inte. Oavsett är de (nästan alltid) obli-
gatoriska moment och förbereder dig inför 
din examination.

Q&A

Redax 2016 tar farväl och ger ut sitt allra sista nummer av Drömmen. 

Ni kan vänta er en härlig julmix där Redax som vanligt testar något nytt. Dessutom får vi följa med Sara Lundgren, 
som fick ELINS drömstipendium, på hennes resa till USA och mycket, mycket annat!

Håll utkik i brevlådan i början av december!

I nästa nummer




