
DrömmenSedan 1971

DRÖMMEN OM ELIN - EKONOMTIDNINGEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET NUMMER 1, 2018





Åreresan
Hur härligt har (D)Åresresan varit?

5

10-11

18-19

20-23

WFD
Läs det ni inte får missa under 
Womens finance days

Recept
Stina delar med sig om sin säsong 
recept

Lelles horoskop
Vad kommer att hända i dit liv? Elias 
ger dig en recap

24-25

30-31

Nya blöyers
Kort fakta om de nya Players

Framtidsekonom
Vad kan man bli som ekonom?

Innehåll
#VÅRNUMRET

Chefredaktör
Sarah Larsson

Skribent
Elias Eriksson

Grafisk designer
Madeleine Cleverstam

Fotograf/Illuströr
Felicia Karlsson

Skribent
Stina Lisspers

Skribent
Thilde Palmquist

Redax

S.26-27   Redax testar barer
s. 12-13    Drömmen lyss-
nar på en lärarröst

s.20-23     Läs om ekonomernas (D)Åreresa

s.10-11   Recept efter Säsong

I detta nummer av Drömmen har vi 
framtidfokus

VILL DU VARA MED 
OCH SKAPA DRÖM-

MEN?
KONTAKTA OSS!



DRÖMMEN OM ELIN
NUMMER 1, 2018

Drömmen om ELIN är ekonomföreningens 
medlemstidning. Tidningen startades 1971, 
trycks i 750 exemplar och ges ut fyra gånger 

per år.

Huvudsamarbetspartners:

LEDARE

Tryck:
Strokirk-Landströms AB
SSN:
1403-70717

Ansvarig utgivare och 
chefredaktör:
Sarah Larsson
drommen@ELIN.se
070-6381880

Ägare:
Ekonomföreningen vid 
Linköpings Universitet 

Kontakt:
013-12 27 28

Annonser:
ELINs näringslivsutskott

Gästskribenter:
Oscar Åberg
Josefine Carlsson
Players

Externa fotografer:
Pexels.com
Freepik.com
Arvid Iverstam
Pauline Götesson
Anna Samuelsson

Välkommen till framtiden

Även om det känns som man går baklänges 
in i framtiden ibland, tror jag, hoppas jag, på 
ett underbart år framför oss. Livet kommer att 
ha mycket kul att erbjuda oss. Jag kan i alla 
fall lova er ett fantastiskt år tillsammans med 
min redaktion och vi hoppas kunna förgylla er 
dag lite när ni får läsa Drömmen. Läs vad du 
kan bli som framtidens ekonom eller vad det 
står i stjärnorna om just din framtid i Dröm-
mens alldeles egna horoskop. Astrid, året 
ordförande, skriver sin första Ordföranderi och 
möt nya Players. Du hittar en guide för årets 
Womens Finance Days på sida 18–19 och en 
massa goda recept. Vi bjuder på massa mer 
så ta en paus från livet, koka ihop en kopp te 
och njut av Drömmen.

Med det sagt vill jag välkomna er till årets för-
sta nummer av Drömmen 2018, framtidens 
Drömmen.

D
et finns något lustigt med ordet 
framtid, något läskigt men ändå 
hoppfullt. Tillståndet som inte 
finns ännu men kommer snart, all-
deles snart. Läskigt på det sättet 

att man inte vill veta vad som väntar en men 
ändå hoppfullt på det sättet att man hoppas 
på det bättre. Ni vet ”nytt år, nytt jag”, hopp 
om att det nya året kommer göra en till en 
bättre, smartare, starkare människa. Nu har 
vi äntligen lagt det gångna året bakom oss, 
som jag har längtat. Året som har förändrat 
världen med allt den har blivit utsatt för, 7 
april, Trump, ”Me too” för att bara nämna 
några. Ett turbulent år med för många ”jump 
scares” som har förändrat livet för många. Nu 
är det dags att blicka framåt till ett bättre år. 
Jag menar, vi kan inte ändra på vad som har 
hänt, men framtiden är än i vår makt. 

Om ni har följt nyheterna, använt sociala 
medier eller åtminstone levt på denna planet 
har ni antagligen hört orden ”me too”. Två 
ord, som enskilt inte väcker några känslor alls 
men slå ihop dem så har du skapat rädsla 
och frihet. Tänk att två ord kommer att kunna 
förändra världen för många människor. Och 
faktiskt, de har redan gjort det. Mer röster 
kommer att bli hörda och kommer kunna 
påverka vår framtid till förhoppningsvis något 
bättre. Nu ska jag inte stå här och säga att 
endast två ord kommer att förändra framti-
den. Vi har en lång väg att gå och vem vet, vi 
kanske aldrig når mållinjen. Man blir funder-
sam när man två dagar innan julafton läser 
en tweet från en viss ledare där det står ”vi 
skulle behöva lite av den gamla hederliga glo-
bala uppvärmningen” när det är lite kyligt ute. 
Ja, kanske det. Samtidigt vore det trevligt om 
världen inte gick sönder. Men vad vet jag. 

"Vi 
kan inte ändra på 

vad som har hänt, men 
framtiden är än i vår 

makt"

Sarah Larsson
Chefredaktör Drömmen 2018
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Din framtid 
som ekonom

 Många nya jobb växer inom IT, telecom, redovis-
ning och försäljningsbrancher och trots mycket 
spekulering kommer efterfrågan på både revisorer 
och redovisare väntas vara hög inom de komman-
de åren. Inom den offentliga sektorn finns också 
goda förutsättningar för jobb, främst på grund 
av stora pensionsavgångar under de kommande 
åren.

Arbetsmarknaden blir mer och mer internatio-
nell, vilket är extra fördelaktigt för de som läser 
de internationella civilekonomprogrammen, då 
många väljer att arbeta utomlands under en kor-
tare tid. Om du vill bli extra konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden kan det vara bra att kombinera 
dina ekonomiska studier med IT, teknik, juridik, 
beteendevetenskap och språk för att expandera 
kompetensen. 

Det här låter väl inte så dumt? Anledningar för dig 
att oroa dig för jobb i framtiden är i alla fall näst 
intill obefintlig. Så tänk på det nästa gång när 
tentan växer allt närmre och du inser dag för dag 
hur lite du förstår av den pågående kursen, när du 
cyklar till campus i motvind, regnet piskar och allt 
du egentligen vill är att kasta cykeln i diket, att du 
kommer i alla fall att snart vara civilekonom. You 
have the world at your feet, så fortsätt kämpa! Ha 
lite framtidstro!

D
et finns en gemensam faktor för oss 
som studerar till civilekonom, vår 
framtida karriär. Titeln civilekonom 
kan mynna ut i hundratals olika yrken, 

antalet brancher att välja på är i princip oändlig 
och det kan därför vara svårt att veta vad man ska 
välja. Vi har därför gjort ett djupdyk för civilekono-
mers framtidsplaner.

Arbetsmarknaden har för ekonomer historiskt sett 
varit god i såväl som hög- och lågkonjunktur och 
konjunkturbarometern för arbetsmarknaden ser 
ut att fortsätta vara hög för Sveriges ekonomer. 
Tillväxten sker främst på medelstora och stora 
företag. Arbetslösheten är för tillfället extremt 
låg bland civilekonomer och efterfrågan kommer 
inom de närmsta fem åren fortsätta vara hög. För 
oss nyutexaminerade går det ofta snabbt att hitta 
jobb och de som har störst chans att hitta jobb är 
civilekonomer som läst med inriktning redovisning.

Redovisningsekonomer och organisation/manage-
mentekonomer kommer det finnas högst efterfrå-
gan på, även inom finansiering och marknadsfö-
ring, dock syns en viss försvagad efterfrågan hos 
nationalekonomer. 

Framtidsutsikterna växer som starkast i den privata 
sektorn. De allra flesta får snabbt en tillsvidarean-
ställning och redan efter tre år på arbetsmarkna-
den har närmare 15 procent en chefsbefattning. Text: Thilde Palmquist

Källa: https://civilekonomerna.se/ci-
vilekonomernas-framtida-arbetsmarknad

Enligt den allra senaste lönes-
tatisken från civilekonomerna 
ligger en ekonoms medellön på 
rekordhöga 52 911 kr (!!)



FRAMTIDSFOKUS
Ta en titt i framtiden
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SOMMELIER

Sommelieren
 summerar...
De vita vinerna, fredagsmysets 
räddare i nöden

- Chardonnay

Kommer i många former och ursprung. Allt från box till piccolo-butelj. Chardonnay är en 
mycket anpassningsbar druva som blir det man gör den till. Ett fatat Chardonnay-vin från 
Australien eller USA leder tankarna till exotisk frukt som mango och ananas med nötiga 
inslag. Samma druva producerar det vida kända vinet Chablis, och nästan alla andra vita 
viner från Bourgogne, som med sin stramhet starkt åtskiljer sig från sina australiska och 
amerikanska kusiner, men som passar ack så mycket bättre till en elegant vitfiskrätt eller 
snålt kryddat vegetariskt snarare än något med kyckling eller grillat.

-Riesling

Den kryddiga matens räddare! Räds inte denna tyska specialitet, och framförallt inte de 
söta versionerna som kan lyfta din asiatiska wok till nya höjder. Förutom dem finns utsökta 
så kallade torra varianter (torr=inte söt alls). Testa något från den franska regionen Alsace 
eller Österrikiska varianter (men håll dig borta från tyska Mosel om du söker torr Riesling) 
som passar utmärkt som fördrink eller bjudningsvin.

-Sauvignon Blanc

Mysvinets okrönte mästare. Denna druva genererar fruktiga och aromatiska vita viner som 
lutar mot passionsfrukt och nyklippt gräs. För varje klunk tillkommer nya smakupplevelser, 
så detta vin klarar sig utan problem på egen hand…men om du har några kronor över 
från CSN så är det den optimala komponenten till den franska osten Chèvre. Här finns en 
mängd ursprungsländer att välja mellan, och låt inte Frankrike lura dig med det vin som 
enbart benämns ”Sancerre” (svindyrt, men ändå) det är gjort enbart på druvan Sauvignon 
Blanc, annars sök efter viner med ursprunget ”Loire”. Förutom Frankrike så finns Sauvignon 
Blanc i Chile, Sydafrika eller på Nya Zeeland (som kanske är allra bäst på att förädla denna 
druva).

Penfolds Koonunga Hill (Australien), 89kr, artikelnummer 
6463
Glen Ellen (USA), 79kr, artikelnummer 7046
Blason de Bourgogne Mâcon-Villages (Frankrike), 99kr, 
artikelnummer 2295

Ruppertsberger Hofstück, med sötma, (Tyskland), 69kr, 
artikelnummer 5914
Ruppertsberger Imperial Riesling, torr, (Tyskland), 99kr, 
artikelnummer 72038
Dopff & Irion Riesling, torr, (Alsace), 89kr, artikelnummer 
2173

Jolie Fleur (Frankrike), 89kr, artikelnummer 2091
Corralillo (Chile), 99kr, artikelnummer 2157
Savanha Winemaker’s Selection (Sydafrika), 79kr, artikel-
nummer 2558
The Crossings (Nya Zeeland), 88kr, artikelnummer 6276

Imponera med vinkunska-
pen! 

Druvan Primitivo, populär i viner från Italien och framförallt de 
södra delarna där den genererar fylliga och generösa viner är exakt 

samma druva som kallas Zinfandel i USA. Framförallt de kalifor-
niska Zinfandel-vinerna är populära här i Sverige.

Text: Elias Eriksson
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KRÖNIKA

Förhoppningar om framtiden

Svält, klimatförändringar, krig och våld – fyra ord som har 
präglat den nyhetsrapportering jag har fått ta del av under 
hela min uppväxt. Visst är det inte lätt att ha någon vidare 
framtidstro när det känns som att det enda som klassas 

som en nyhet är ett nytt problem som uppstått, eller ett befintligt 
som har förvärrats? 

För några veckor sedan såg jag en nyligen inspelad intervju med 
Barack Obama som gästade David Letterman. Intervjun handlade 
om Obamas väg till presidentskapet och den väckte en del tankar 
hos mig. 

I mars 1965 begav sig 600 medborgarrättsaktivister på en vand-
ring från Selma till Montgomery i Alabama för att demonstrera 
mot försvårandet för mörkhyade medborgare att kunna rösta. Den 
helt fredliga demonstrationen möttes av stort motstånd i form av 
polisvåld och brutalitet. Denna dag benämns idag som ”Bloody 
Sunday”. Händelseförloppen har en viktig plats i historien och är 
en symbol för kampen om allas lika värde. De är så pass viktiga att 
idag, cirka 60 år senare, sitter en före detta president i en intervju 
och uppger att han har denna händelse att tacka sitt president-
skap för. 

De tankar som intervjun väckte hos mig handlade om oss och 
våran omvärldsuppfattning. Jag tror att många upplever att vi 
nästintill drunknar i alla problem och orättvisor som aldrig tycks nå 
ett slut. 

Det som jag istället kom att fundera på efter att ha sett intervjun, 
var ifall det skulle kunna vara så att det inte uppstår nya utmaning-
ar hela tiden, utan att det istället handlar om att vi ständigt löser 
problem och sedan tar oss an nya? Det räcker med att se tillbaka 
60 år i tiden för att inse hur långt vi faktiskt har kommit. Jag påstår 
inte att vi har kommit hela vägen fram, men vi är på god väg. Dess-
utom leder framsteg i en fråga, till initiativ och kämpaglöd i andra. 
Idag kämpar vi för frågor som knappt var på tal under 60-talet – 
feminism, bättre arbetsvillkor i produktionsländer och miljön som 
ett par exempel. Dessa problem existerade ju även då men under 
denna tid stod andra orättvisor i fokus. I takt med att vi löser nuva-
rande problem skapas utrymme för att ta oss an nya.

För att ge kött på benen åt mina argument har jag valt ut några 
exceptionella händelser som inträffade år 2017:
År 2017 blev det lagligt för homosexuella att ingå äktenskap 
i Australien. Efter en folkomröstning röstades lagförändringen 
igenom med stor majoritet.

Under 2017 upptäckte forskare nya djurarter samt återupptäck-
te några arter man tidigare trott varit utdöda. 
År 2017 signerade 200 länder ett FN-avtal i Nairobi där man 
beslöt att eliminera nedskräpning av plast i haven. 

Världen blir bättre och bättre hela tiden. Då och då når vi dalar 
men ur ett större perspektiv är utvecklingen ändå starkt positiv. 
Ibland behöver vi bara stanna upp och vända oss tillbaka för att 
se hur långt vi faktiskt har kommit, och kanske då, kan vi känna 
lite framtidstro. 
 

Text: Stina Lisspers
Foto: Felicia Karlsson
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Mat efter säsong
Som allmänt känt är studentplånboken inte särskilt stor. För den generella studenten är det förmodligen annat än mat som 
kommer före i prioriteringsordningen. Jag anser att bara för att man väljer att äta billig mat betyder absolut inte det att den 
inte ska vara god! Med lite strategi i sina matinköp kan man äta god och varierad mat varje dag. Ett hett tips jag vill dela med 
mig av är att handla råvaror efter säsong. Ofta är råvarorna mycket billigare då och dessutom gör du en liten insats för miljön 
genom att handla säsongsenligt. När du handlar efter säsong innebär det att du inte köper varor som är närodlat eftersom att 
man behöver importera produkter från långväga håll, som inte är i säsong i vårt land. Dessutom innehåller råvarorna mycket 
mer näringsämnen när de är nyskördade. För att skänka lite inspiration har jag valt ut några recept, med en produkt för varje 
säsong, som låter råvaran stå i fokus:

VÅR
Våren är en fantastisk årstid när solen börjar värma och dagarna blir längre. Man får nästan känslan av att vakna upp efter 
en lång vintervila. Våren bjuder på en buffé av utsökta primörer, bland annat broccoli, som är en av mina favoritgrönsaker. 
Även fast vitlöksfräst broccoli är svårslaget kan det vara kul att variera sig lite. Så när fantasin sinar kan jag varmt rekom-
mendera broccolifritters med ugnsrostad potatis som serveras med kall pestosås.

Broccolifritters med pestossås

Ugnsrostad potatis:
• Potatis av fast sort
• Olivolja
• Salt
Broccolifritters
• 500 g broccoli
• 1 vitlöksklyfta
• 3 ägg
• 3 msk maizena
• O,5 dl ströbröd
• 2 msk pesto
• 1 msk sambal oelek
• 2 dl riven parmesan (eller annan lagrad ost)
• 1 tsk salt
Pestosås
• 2 dl turkisk matyoghurt
• 1 dl pesto
• Salt & peppar

Såhär gör du: Sätt på ugnen på 220 
grader. Om du använder en liten sorts 
potatis, som mandelpotatis till exempel, 
behöver du inte skära upp potatisen. 
Använder du större potatis kan du skiva 
den i mindre klyftor. (Då kan det även 
vara bra att vända på potatisen någon 
gång under tillagningstiden.) Ringla över 
olivolja och strö över salt. Sätt in i ugnen. 
Medans potatisen bakas i ugnen gör du 
fritterserna och såsen.
Riv broccolin och vitlöken. Blanda ihop 
alla ingredienser förutom broccolin och 
vitlöken. Vänd ner broccolin och vitlöken. 
Forma ca 12 biffar och stek dem sedan 
på båda sidor i smör och olja. Lägg dem 
i en ugnssäker form och sätt in i ugnen i 
ca 5 min. Ta ut potatisen när den har fått 
en fin gyllenbrun färg. 
Blanda pesto och matyoghurten i en 
skål. Smaka av med salt och peppar. 
Servera med en fräsch sallad!

Säsongsmoget:
Vår: Sparris, purjolök, rabarber och vitkål
Sommar: Färska bönor, sockerärtor, kronärtskocka & tomat
Höst: Rödbetor, savojkål, vitkål och äpple
Vinter: Rödkål, brysselkål, lök och palsternacka

RECEPT
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SOMMAR
Sol, värme och ledighet. På sommaren längtar jag efter färgsprakande, fräsch och smakrik mat. Den här pastan är tillfredställande på alla tre 
vis! Citron, persilja och vitlök är en klassisk kombination och fungerar fint med säsongsprodukten zucchini. Tips för färska örter är att köpa dem 
frysta. För några ynka kronor får du en liten kartong rikligt fylld med örter, som dessutom är färdighackade! Vill man lyxa till pastan ytterligare kan 
man tillsätta spenat, rostade pinjenötter eller knaperstekt bacon.

Gremolatainspirerad pasta
• 1 stor zucchini
• 2 vitlöksklyftor
• 2 citroner
• Olivolja
• Parmesan att toppa med
• Salt & peppar
• Persilja
• Chiliflakes

Såhär gör du:  Koka pasta enligt anvisning så den blir al dente. 
Tillagningen av resten av receptet kommer gå fort så enklast är att 
förbereda allt innan. Skala vitlöken, riv skalet på två citroner och hyvla 
zucchinin med en osthyvel. Man kan självklart bara skiva den som 
vanligt men jag tycker det ser lite festligare ut om man hyvlar den. 
Dela zucchiniskivorna mycket grovt. Värm nu upp pannan och tillsätt 
RIKLIGT med olivolja. När pannan blivit varm tillsätter du zucchinin 
och någon minut därefter pressar du i vitlöken. Låt steka i någon mi-
nut till och sedan tillsätter du citronskal, salt och peppar. Blanda ner 
pastan i såsen och vänd om ordentlig så all pasta blir täckt av oljan. 
Toppa sedan med persilja, chiliflakes och väldigt mycket parmesan (ju 
mer desto bättre om du frågar mig). Pressa lite citronsaft över pastan 
och servera!

HÖSTEN
På hösten är rotfrukter ofta nästintill gratis och det bör man verkligen 
utnyttja! För några enstaka kronor kan du njuta av mustig och värmande 
höstmat, som denna soppa gjord på jordärtskocka till exempel. Tänk på 
att du skalar bort en stor del av vikten så köp lite mer än vad receptet 
anger.

Jordärtsskocksoppa

• 250 g jordärtskocka
• 250 g potatis av mjölig sort
• 250 g morötter
• 7,5 dl vatten
• 1 ½ hönsbuljongtärningar
• 1 dl crème fraîche
• ½ dl grädde
• Salt & peppar
• Persilja

Såhär gör du: Skala jordärtskockan, potatisen och morötterna. Skär i 
medelstora bitar. Sjud rotfrukterna mycket mjuka i vattnet tillsammans 
med buljongtärningarna. Häll av rotfrukterna men spara spadet. Mixa 
rotfrukterna till en slät puré. Tillsätt purén till grytan igen tillsammans 
med spadet. Rör om och tillsätt sedan crème fraîchen. Tillsätt grädde 
för att få en rundare smak. Tillsätt mer än angivet om soppan har för 
tjock konsistens.  Smaka sedan av med salt och peppar. Garnera med 
persilja och servera med en god smörgås.

VINTERN
Vintern är kålens ”prime time” och kål är inte bara supergott utan 
väldigt nyttigt också! Grönkål är fullproppad med C-vitamin som 
är exakt vad vi behöver för att hålla oss friska i förkylningstider. 
Grönkålspaj är väldigt gott och gör sig dessutom utmärkt att frysa 
in i portionsbitar.

Grönkålspaj med valnötter

Pajdeg
 150 g smör
 3 dl mjöl
 2 msk vatten

Fyllning
 200 g färsk grönkål
 2 st stora rödlökar
 150 g riven ost (jag använder cheddar)
 1 dl grovhackade valnötter
 Salt & peppar

Äggstanning
 3 ägg
 2 dl grädde
 1 dl mjölk 
 Salt och peppar

Såhär gör du: Sätt på ugnen på 200 grader. Blanda ihop smör 
och mjöl till en grynig massa. Tillsätt vatten och arbeta till en 
smidig deg. Platta ut i en pajform och nagga botten. Sätt in i frysen 
i minst 30 min. Förgrädda sedan pajbottnen i 12 min. 
Hacka grönkålen fint och koka i några minuter. Skala och skiva 
löken. Stek grönkålen och lök i smör i några minuter. Salta och 
peppra. Häll i löken och kålen i det förgräddade pajskalet. Strö 
över ost och valnötter. Blanda ingredienserna till äggstanningen i 
en bunke och häll det sedan över pajen. Grädda sedan i ugnen i ca 
25-30 min eller tills dess att pajen är genomgräddad och fått en 
fin färg. 

Text & foto: Stina Lisspers
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EN LÄRARRÖST

På vägen till Susanna Wallners kontor är jag lite, lite nervös, 
men all nervositet rinner av mig när jag knackar på dörren 
och möts av denna energiska kvinna som snabbt frågar mig 
vad jag tyckte om tentan vi just skrev i hennes handelsrätt-
skurs.  

Jag ger ett svar till lika delar artigt och ärligt innan jag slår 
mig ned. Hennes kontor är så som man skulle kunna tro 
att en jurists kontor skulle se ut - det avslöjar ingenting om 
hennes karaktär eller privatliv. Det enda jag reagerar på är 
en rad med flera par skor som står framför en hylla, jag an-
tar att en jurist alltid ska veta vilka skor som ska bäras, det 
står väl i någon balk. Susanna ser dock hemmavan ut vid 
sitt skrivbord där post-it-lappar, böcker och lösa blad ligger i 
ordentliga högar. 

Bjuda på ett skratt, 
det räcker långt enligt 

Susanna Wallner

Min första undran är hur det blev så att hon valde att fort-
sätta inom akademin och doktorera. Hennes svar dröjer inte 
”Jag blev klar 2002 och var ute i näringslivet efter det, på 
bank, försäkringsbolag, gjorde min tingstjänstgöring. Men 
jag har aldrig hittat mitt sammanhang” jag nickar entusi-
astiskt, varför vet jag inte, men så kraftigt att hon tar en 
paus. ”Utan jag har provat runt lite och tillslut hade jag bara 
akademin kvar!”.

Hon fortsätter med att säga att Susanna Wallner, det är en 
riktig nördig person som älskar att gräva ned sig i bakomlig-
gande koncept och filosofiska funderingar ”Vilket alltid fått 
mig att känna mig klumpig i de sammanhang jag varit…jag 
har aldrig känt mig hemma där, då jag inte är en ’sales per-
son’ och när jag såg den här doktorandstjänsten så sökte 
jag och hade turen att få den”. På min naturliga följdfråga 
om vad som är målet efter doktoreringen så säger hon tvek-
löst ”Att stanna kvar och undervisa, då det faktiskt är väldigt 
roande och givande”. 
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Att Susanna gillar att undervisa kom inte som en skräll, 
det märks verkligen i föreläsningssalen. Bäst tycker hon 
om när hon får ”forma er ekonomer till små mini-jurister 
och forma ert tankesätt och se när ni studenter börjar 
förstå juridik och tänka juridiskt”. Jag lägger direkt märke 
vid genuiniteten i hennes svar, och hon fortsätter med att 
likna sitt arbete som föreläsare med att lära små barn att 
gå (how cute?!).

Det avbrott som undervisning utgör i det vanliga dok-
torandsarbetet uppskattar Susanna, då hennes vardag 
vanligtvis går ut på att läsa artiklar, böcker och tänka över 
sin avhandling som handlar om ”Moral och transaktions-
kostnader” som tog år att formulera och börja arbeta med. 
Hon presenterar ämnet mer utförligt, varpå jag gör mitt 
bästa för att inte se helt inkompetent ut. Jag misslyckas 
och går raskt vidare till nästa fråga. 

En fråga om hennes alltid så närvarande, underliggande, 
lakoniska humor. Susanna blir nöjd när jag ställer frågan, 
och säger att skriva allvarligt, det är inte hennes grej ”jag 
studerade i USA ett tag, och gick en skrivkurs, tanken var 
att jag skulle skriva allvarligt, men allt blev bara roligt. I 
tentasammanhang tycker jag att det ska vara roligt för att 
lätta upp stämningen, det är så jag hjälper er studenter, 
och roligt är det att skriva frågorna.”

Så roligt var det kanske inte hela tiden när hon fick det 
vi idag kallar för juristexamen vid Stockholms universitet. 
Det var mycket plugg, mycket långa dagar på biblioteket 
med näsan i boken och tuff konkurrens mellan kursarna. 
”Om jag fick göra om min studietid så skulle jag tagit vara 
på mina kursare mer och varit rädd om dem, de blir ens 
nätverk sen i arbetslivet”. 

Dock så var juridiken ett självklart val då ”rättvisan kallade, 
kände jag, och jag ville hjälpa personer i min närhet, och 
när jag fick klart för mig att man fick ha med sig lagboken 
på tentorna så fanns inga tvivel kvar”.  Därmed lämnade 
hon planerna på att bli svensklärare, och dessutom följa i 
familjefotspåren då Susannas farfarsfar var så kallad “Juris 
doktor”. 

Till slut så kan jag inte hålla mig, utan måste fråga om hon 
har något extra roligt studentminne som hon kan dela med 
sig. Det glimmar till i ögonen och ett pillemariskt smil sprider 
sig över hennes läppar när Susanna drar sig till minnes 
en viss dammiddag i slutet av nittiotalet. Med killar som 
serverade och gick barbröstade med insmorda muskler och 
utklädda till byggjobbare och där Susanna dessutom träf-
fade sin blivande make. Hon säger efteråt ”Jag vet inte om 
man skulle få ha en sådan middag idag”, men jag försäkrar 
henne om att ekonomerna på LiU åtminstone fortsatt håller 
traditionen vid liv varpå hon lugnt fortsätter ”vad roligt att 
det lever kvar, vi dansade på borden och hade en fantastisk 
kväll.” 

Vår intervju går in på ett lite allvarligare spår därefter, då 
samhället vi lever i idag präglas av ’fake news’ och dålig 
källhänvisning, enligt Susanna. Något hon hoppas att vi 
ser annorlunda på efter hennes kurs ”att ni förhåller er till 
källorna, läser riktiga nyheter och inte bara i Facebookflödet, 
universiteten och akademin har två huvudfunktioner. Att 
komma med, och sprida ny kunskap genom utbildning till 
studenter och forma dem till bildade individer som inte faller 
för de där ’fake news’. Men mitt jobb här, att träffa studen-
ter som vill något och har ambitioner, det ger mig hopp om 
framtiden, och det flit och hårda jobb som man lägger ned 
på sin examen stärker en som individ och gör att man kan 
nå sina drömmar” Ett bättre slut på min intervju hade jag 
inte kunnat hoppas på.

Text: Elias Eriksson

Tre snabba
Favorit grönsak: tomat
Favorit stad: NYC
Favorit uttryck på latin: Pacta sunt servanda



5 frågor i Baljan
Isac Arvidsson

Elin Club och spons

1. Beskriv dig själv med tre ord:
Jag brukar beskriva mig själv med de tre 
S:en: Snäll, Söt & Synskadad.

2. Vad fick dig att söka till Elin Club?
Club ordnade flera av de evenemang som 
jag tyckte var allra roligast under hösten, 
som E-kravall och Herrsittningen. Jag tyckte 
att det skulle vara riktigt kul att få vara med 
och ordna grymma event till ekonomerna, 
samtidigt som det var en bra chans att lära 
känna nya människor över klassgränserna. 

3. Vilket evenemang ser du mest fram 
emot i vår?
Det händer mycket kul nu i vår men det jag 
ser mest fram emot måste vara beachvol-
leybollturneringen Copacabana. Så länge 
vädergudarna väljer att samarbete tror 
jag att det kommer bli en grymt rolig dag 
oavsett om man ska vara med och spela 
eller bara kommer dit för skön musik, gott 
häng och högklassig underhållning. Missa 
inte det!

4. Vilket är ditt bästa studenttips?
Investera i en bra bultsax! Även den bäste 
kan bryta av en cykelnyckel eller fem, en 
kall morgon när man borde varit i Terra för 
en kvart sedan. 

5. Vad ska du göra när du druckit upp 
kaffekoppen?
Jag tänkte gå tillbaka till A-huset och skriva 
klart min laboration, så att Mehran blir glad!

Hedvig Wolf
Casegruppen

1. Vilka är dina tre favoritstäder?
Visby, Kapstaden & London 

2. Du gick ju av Casegruppen i julas, vad 
var ditt ansvar inom Casegruppen?
Det var jag som höll i och promotade alla 
Case-event. Jag hade dessutom yttersta 
ansvar över vårat arbete. Jag var även före-
tagskontakt och skötte all kontakt med sty-
relsen.

3. Vad var det bästa med att vara med i 
Casegruppen?
Det var kul och jag lärde mig väldigt mycket 
om just case-lösning, något som jag inte har 
provat på förut. Dessutom var det roligt att 
få engagera sig!

4. Det är ju snart vår, vad får dig att få vår-
känslor?
Sol och grönska

5. Vad ska du göra när du druckit upp kaf-
fekoppen?
Dödsplugga. Tyvärr.

Emil Svantesson
Player Push & Repro

1. Vad är det första du gör när du vaknar 
på morgonen?
Stänger av mitt mobilalarm som jag lagt på 
andra sidan rummet för att inte kunna ligga 
kvar och snooza i sängen, för det slutar ald-
rig bra. Sedan tvingar jag mig in i duschen 
för att vakna!

2. Snart lämnar du ju över fanan till Blöy-
ers, vad kommer du sakna mest med din 
tid som Player?
Det kommer vara känslan när man är klar 
och har utfört ett arrangemang som man har 
planerat länge inför tror jag. Man känner en 
kort stunds ”moment of freedom” efter det, 
haha.

3. Vad ska du göra med all ledig tid du 
kommer ha nu när du kliver av som Player?
Lite svår fråga att svara på då nästa år kom-
mer att tillbringas på utbyte i Lyon, så det 
återstår att se!

4. Hur skulle du summera din tid på LiU 
hittills?
Väldigt rolig och händelserik. Det finns 
många bra ord för att beskriva tiden här! Är 
definitivt nöjd med mitt val att börja plugga 
här!

5. Vad ska du göra när du druckit upp kaf-
fekoppen?
Antagligen sitta kvar här i baljan och snacka 
bort pluggtiden ett tag till, möjligtvis köpa en 
till kaffe. 
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ORDFÖRANDERIET

Kära medlemmar,

Snön ligger djup, termostaten visar på -11 grader och överallt på campus pulsar studenterna runt i 
lager av halsdukar, mössor och tjocka handskar när jag skriver detta.
För mindre än en månad sen satt jag och njöt i 20 graders värme på en uteservering, sippandes på ett 
glas (ofc alkoholfri) champagne efter min sista tenta i Lissabon.

Ja, kontrasterna är stora kan man lugnt påstå. Inte bara i vädrets mening utan även i min egen roll som 
student på Civilekonomprogrammet. Plötsligt har jag inte bara tentor och kravaller att jonglera med, 
nej, nu har även Ordföranderiets boll kastats in i leken. Ska jag vara helt ärlig har cirkuskonster aldrig 
riktigt varit min grej men tänka sig, här sitter jag nu ändå och jonglerar för fullt. Och vet ni vad? Jag 
kan inte sluta. Vem kunde tro att kasta små bollar i luften och fånga dem igen kunde vara så roligt?! 
Ni som känner mig sen tidigare är kanske inte helt förvånade, ni vet vilken liten ELIN-junkie jag är… 
Men för er som inte känner mig ännu, här kommer lite ”balla fakta”.

För snart 25 år sedan föddes en liten flicka några mil söder om Linköping. Hon tillbringade den största 
delen av sin uppväxt med att galoppera runt i skogarna på sin ponny, ofta barbacka och ibland till och 
med bak-och fram. Många stackars svampplockare fick kasta sig ur vägen när flickan och ponnyn kom 
framdundrandes utan ett bekymmer i världen att tänka på. Flickan var jag och även om mina dagar 
av nermejade pensionärer är förbi så finns det fortfarande en hel del galenskaper som bubblar upp 
till ytan i tid och otid.
När jag inte springer runt på campus hittar ni mig istället flåsandes i skidspåren runtom Linköping, 
bänkad framför På Spåret eller på ett dansgolv nära dig. Jag är självutnämnd mingelexpert så till er 
alla, här kommer en stående inbjudan till Ryddalsgatan 6B för kaffe, middag eller allmänt prat om livet. 
Feel free att utnyttja inbjudan när som, min dörr står alltid öppen.

Nu börjar jag snegla på klockan. Dags att dra på sig jackan och hoppa upp på min trogna springare 
(även om den numera är av rostig metall) för att rulla till campus och Styrelsemöte. Jag kan knappt 
med ord beskriva hur mycket jag ser fram emot det här året med er. Att få träffa alla er medlemmar 
på våra olika event, återuppleva nolle-p, bolla idéer med andra ekonomföreningar för att på bästa 
sätt fortsätta utveckla ELIN, lära känna massor av nya människor, lära mig allt om stadgeskrivningar, 
budgetering och ledarskap i allmänhet. Ja listan kan göras lång på allt jag längtar efter att få kasta mig 
in i och delvis redan har kastats in i.
Så vad säger ni? Pinky swear på att vi gör 2018 till ELINs bästa år någonsin? Räkna med mig, jag kom-
mer ge allt jag har för att uppfylla det löftet.

Allt gott och tack för mig,

Astrid Tingström
Ordförande ELIN 2018



Hej kära vänner här i Linkan!! 

Den nya terminen har kickat igång 
och vi har fått nya styrelsemedlem-
mar, så kul!! Och själv kan jag väl-
komna mina två nya UBs, Tove och 
Pontus, välkomna! 

Utbildningsutskottet har en hel drös 
av spännande evenemang på gång. 
Mentorskapsprojektet kommer att 
dra igång med ett informationsmöte 
inom kort. Planeringen av excel-sko-
lan är i full gång och denna kommer 
att äga rum i mars eller april och se-
dan en till i maj eller juni! Håll utkik 
i kalendern! SM i ekonomi 2018 har 
haft sin deltävling den 7e mars, vil-
ka duktiga studenter vi har på vårt 
program!! Det vinnande laget kom-
mer att representera Linköping i fi-
nalen som går av stapeln i Karlstad i 
år. Glöm inte att svara på kursutvär-
dering så vi kan fortsätta förbättra 
vår utbildning!

Ha det fint!
Camilla och UU

Tjena alla härliga ekonomer!

Efter en fantastisk utlandstermin i 
Hong Kong är jag nu tillbaka i Linkö-
ping och ser fram emot ett spännan-
de och lärorikt år i ELINs styrelse!

Under våren kommer näringslivs-
utskottet att bjuda på en mängd in-
spirerande event. Bland annat kom-
mer våra huvudsamarbetspartners, 
SEB och Deloitte, att anordna en 
partnerdag för alla oss medlemmar 
i maj. Om jag ska ge er ett hett tips 
så är det att gå på så många före-
tagsevent som ni kan under våren 
för en exemplarisk möjlighet att lära 
känna några av Sveriges främsta 
arbetsgivare. Se till att hålla utkik 
på Facebook-sidan ELIN Karriär, i 
ELIN News och på vår hemsida elin.
se för att inte missa några spännan-
de event, roliga tillställningar eller 
intressanta jobberbjudande. Har ni 
frågor eller synpunkter kring ELINs 
näringsliv så är det fritt fram att 
hugga tag i mig i mikrokön eller att 
skicka iväg ett meddelade!

Ha det bäst!
Simon Daveby
2:a vice Ordförande med nä-
ringslivsansvar

Camilla Rosales
Ordförande Utbildningsutskot-
tet
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UTSKOTTSRAPPORTER

Heeej! 

Jag hoppas att alla har haft en fan-
tastiskt lov och ser framemot ännu 
en fantastisk termin. Club började 
året med att åka till Åre, vilket verkli-
gen var en succé. Efter Åre har vi nu 
valt in det nya Clubutskottet och vi 
är övertygade dem kommer hjälpa 
till att bidra till ett fantastiskt bra år! 

Det evenemang som vi precis har 
haft var Kompissittningen och det 
var en riktig succé. Kompissittning-
en är en finsittning där varje gäst får 
ta med sig två utomstående vänner 
och visa dem en riktig ekonomsitt-
ning. 

Vi ser även framemot Kvarborg som 
är vårt egna Valborgsfirande här i 
Linköping. Det evenemanget kom-
mer att hållas den 30/4 och det 
kommer bli ett av årets roligaste 
evenemang så se till att ha koll på 
Facebook för mer information.

Hoppas att ni ser framemot denna 
vår lika mycket som oss, för den 
kommer äga!

Malcom Jobe
Ordförande ELIN Club



Hej lovely economists!
 
My name is Nina and I am the new 
responsible for the International 
Committee! Our goal is to strengthen 
ELIN’s integration with different cul-
tures and nationalities with help of 
mingle events, panel discussions 
and trips. Since we have especially 
international master students at Lin-
köping’s university, we are creating 
a new subcommittee 'Master Club'. 
This committee will be responsible 
for integrating both Swedish and 
international master students more 
into Linköping’s student life! One of 
our biggest challenges is to organize 
a welcoming week for the new mas-
ter students who arrive in Linköping 
during the autumn. Of course, we do 
not only focus on master students! 
We also want to include all the other 
business students within ELIN. This 
is why we are planning a trip to Bar-
celona from the 12–16 of April, to 
catch some sun, visit a business 
school and company, and most im-
portant to have fun! I guess you do 
not want to miss the chance to join 
us, so I hope to see you there!

Hej hopp!
 
Hoppas att alla har lyckats komma 
tillbaka in i pluggvärlden här i Lin-
kan efter jullovet och är laddade 
för en vår full av roligheter! I Play-
ersutskottet har vi fått ett tillskott 
och vi kan numera stolt presentera 
nya Blöyers som vi är övertygade 
om kommer att göra ett fantastiskt 
jobb!

I vår kalender är det Oss Ekono-
mer Emellan som står näst på tur, 
ett event som vi håller tillsammans 
med våra kusiner i Clubmästeriet. 
Det kommer bli en heldag med lekar 
och tävlingar som sedan avslutas 
med fest i vanlig ordning.

Inte nog med det! Blickar vi längre 
fram i vår så är det dags för ELINpia-
den som är vår stora tävlingshelg. 
Denna grymma helg kommer att 
äga rum den 4-5 maj och kommer 
att bestå av togafest, lagtävlingar 
och gudafest. Allt detta med gre-
kiskt tema i sann olympisk anda!
Vi hoppas att ni är lika taggade som 
vi är på denna vår, den kommer bli 
grym!

Hallå alla ekonomer!

Efter ett riktigt härligt halvår med 
att hajka och åka skidor i Österrikes 
alper är jag nu tillbaka i Linkan. Att 
komma tillbaka, med allt vad det 
innebär, är ändå väldigt härligt det 
med och det är roligt att äntligen 
ha fått kliva på nu efter Kristina. 
Med hennes hjälp i bagaget, mina 
utskottskottsmedlemmar och ett 
riktigt gött styrelsegäng så kan jag 
inte tänka mig annat än att vi har en 
riktigt grym tid framför oss!
Nu har vi äntligen kommit igång efter 
julledigheten och det är mycket som 
händer i marknadsföringsutskottet! 
Det är inte bara det nya projektet 
med Årsboken som det pratas om 
men mycket annat som kan komma 
att dyka upp under året. Snart sätts 
det även igång med Hemmissione-
ringen och det mina kära ekonomer 
vill ni inte heller missa!
Tagga igång för våren och håll ut-
kik på allas vår Facebook sida, där 
kommer ni hitta alla gamla som nya 
påhitt som ELIN hittar på. Det ska 
bli kul att se hur allt ter sig men vi 
har en rolig väg att gå och mycket 
att se fram emot. Med det säger jag 
tjingeling!

Hej alla fina Ekonomer där ute!

Nu har äntligen terminen dragit igång 
igen och vad härligt det är att vara till-
baka i Linkan!
Året drog igång direkt, vi har hunnit 
tillsätta en ny Casegrupp som redan 
har anordnat en casekväll med EY 
samt en casekväll med PIR. Den se-
nare anordnade ELIN tillsamammans 
med Affärsjuridiska programmet, 
Industriell ekonomi och Maskintekno-
logiska sektionen. Lyckat och väldigt 
lärorikt! Jag vill passa på att öppna 
era ögon inför framtida casekvällar.
Att lösa Case är något man alltid 
kan bli bättre på och då företag ofta 
använder just Caselösning vid rekry-
tering skulle jag verkligen rekommen-
dera att ta chansen att öva upp din 
problemlösningsförmåga.
I januari anordnade företagsgruppen 
en mingelkväll på Academic Works 
kontor. Kalendern börjar även fyllas 
med massor av roliga event tillsam-
mans med våra samarbetspartners. 
Här har ni ett perfekt tillfälle att ska-
pa kontakter i arbetslivet. Så, håll koll 
på ELIN karriär och i ELIN News för 
att ta del av allt roligt som händer i 
vår. 

Jag lovar det blir kul!

Alice Eriksson
Ordförande Näringslivsutskottet

Nalitha Parasnis
Ordförande ELIN Players

Nina Krauter
Head of the International 
Committee

Annie Engström
Ordförande
Marknadsföringsutskottet
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WFD

20-21 mars 2018
Tisdagen den 20 MARS

8:00 - 8:45 - Campushallen
  Morgonträning i en riktig poweranda.
9:15-10:00 - Academic Work, C2
  Frukostföreläsning och utdelning av goodiebags.
12:15-13:00 - FCG, C2
  Lunchföreläsning om finansbranschen och #metoo- rörelsen med Erika af San  
  deberg och Linnea Franzén Magnusson.
15:15-16:00 - Veronica Virta, T1
  Inspirationsföreläsning med grundaren av modeföretaget Veronica Virta som   
  bl.a klär kungafamiljen.
16:15 - 17:45 - Danske Bank
  Informativ träff med Danske Bank som bl.a vilka karriärmöjligheter de erbjuder.

Onsdagen den 21 MARS

9:15 - 10:00 - Grant Thornton, C3
  Föreläsning med företagets VD Anna Johnson.
12:15 - 13:00 - Deloitte, C2
  Lunchföreläsning.
15:15 - 16:00 - Birgitta Ohlsson, C3
  Inspirationsföreläsning med författare samt före detta politiker.
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Möt Julia Lindhé, 
andraåriga frikursaren, fadder för G5 och 
en av projektledarna för Womens Finan-
ce Days 2018.

Vilken är anledningen till att Women’s Finance Days 
startade?
Först och främst för att uppmuntra evenemang med kvin-
nor i fokus. Man märkte att det fanns en stor efterfrågan 
och behov efter detta på universitet och nu har det hållit på 
i några år. Från början var det mer finansinspirerat men nu 
har fokuset breddats och det har snarare gått över till att 
vara karriärsinspirerande för kvinnor i helhet.

Har ni något nytt för iår?
Vi har satsat väldigt hårt på det här eventet, vi har ett mer 
fullspäckat schema och två extra föreläsningar. Vi har även 
skapat en utmärkelse som heter ”LiU:s Female Business 
Student.” En kvinna på skolan kan bli utsedd genom att 
någon nominerar henne eller att hon nominerat sig själv. 
Kvinnan har utmärkt sig genom ett stort engagemang i 
en specifik förening, eller kan hon ha ett driv utöver det 
normala eller om hon har en affärsidé hon länge gått och 
tänkt på. 

Vad får man inte missa?
Inspirationsföreläsaren Veronica Virta! Hon har läst civileko-
nom här på LiU, hon har en stor igenkänningsfaktor och 
efter att hon läste sin master arbetade hon som ekono-
michef. Hon hade länge en dröm om att skapa ett eget 
klädmärke och en dag tog hon steget. Idag säljs hennes 
varumärke på NK och hon har en egen butik i Sturegalleri-
an. Man får absolut inte missa våra goodie-bags. Deloitte 
kommer även hit vilka kan vara bra att mingla med.

Har du några mingeltips?
Förbered en bra pitch och var förberedd på vad du ska 
säga. Har du en affärsidé eller om du vill söka jobb, öva in 
vad du ska säga och förbered dig. Men det viktigaste av allt 
är nog dock att man är sig själv. Det kan vara lätt att man 
blir nervös när man ska mingla, men det är precis som 
kaffe, det tar ett tag innan man vänjer sig! Så öva på!

Hur har arbetsprocessen sett ut?
Vi började med projektet i höstas och då valdes personer till 
posterna ut, sedan hade vi ett stormöte där alla träffades. 
Vi är 12 engagerade personer som är med och arbetar med 
marknadsförning, event, spons och näringslivsansvar. De olika 
grupperna jobbar internt med veckovisa möten. Något vi varit 
noga med iår är att vi ska ha fria tyglar med arbetet och att om 
man har en idé så ska man inte vara rädd att redovisa den.

Övrig info om dagarna?
Det är viktigt att poängtera att eventen även är till för killar. 
Syftet är att det ska vara uppmuntrande för kvinnor men vi 
vill att så många killar som möjligt ska känna sig välkoma. Vi 
har även en lunchpub 12:e mars i gasquen tillsammans med 
E-pub där vi kommer att bjuda på sushibowls, prata om even-
ten och mingla. 

Womens finance days
a teaser

Text: Thilde Palmquist
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(D)ÅRERESAN

En blåsig lördag i januari stod en buss från BussÅke på 
Blå havet med destination Åre. 48 laddade ekonomer satt 
lugna, men förväntansfulla hela den 85 mil långa turen. 
Goodiebagen, fylld med godsaker och användbara prylar, 
gjorde självklart turen mer lättsmält.

Att få släpa runt på tunga väskor, att bussens termometer 
visade den inbjudande temperaturen -22 grader och ett all-
mänt kaos var inte vad vi hade väntat oss. Turligt nog, efter 
Reiseleiters hårda jobb, resten av CLUB-utskottets stora 
hjälpsamhet och resenärernas outtröttliga tålamod, kunde 
hela 7 av 10 lägenheter checkas in redan på morgonen. 
Efter att vi installerade oss i lägenheterna bar det ut i back-
en. Den första dagen bjöd på strålande sol och perfekta 
förhållanden vid skutan.

Efter många åk och en hel del avklarade utmaningar i vår 
”Kungarna Af Skutan-tävling” väntade after ski. En taggad 
och orangeklädd 48-mannatrupp stack snabbt hem och 
“suitade” om sig. Väl på verandan stod Marmeladorkestern, 
ett legendariskt afterskiband. Coversen var fantastiska, 
ölen var kall och t-shirtsen var snygga. Avundsjukan från de 
andra gästerna var påtaglig när de orangeklädda ekonomer-
na från Linköping röjde som om det var det enda som fanns 
någon morgondag.

EN GALEN      

      SUCCÉ !
Dock fanns det en morgondag, och en hel resterande vecka, 
utan sol och med tilltagande vind. Det stoppade dock inte 
“dÅreresenärerna”, som festade sent om natten men ändå 
var ute tidigt i backen!

Den planerade korvgrillningen och pulkatävlingen hade 
tyvärr inte förutsättningarna på sin sida. Vädergudarna 
beslutade sig för att straffa vårt syndiga leverne med hårda 
vindar och yrande snö. Med en stängd VM:8 blev även 
själva logistiken klart mycket svårare. En improviserad korv-
grillning utanför CLUBs lägenhet fick ersätta det planerade, 
men vad gjorde det? Den lyckade tillställningen blev en 
perfekt start på kvällen. 
 
Den sista kvällen var kommen och det vankades sittning 
på Bygget. Våra rosaklädda Toast Masters Ellen och William 
öppnade starkt med meangirls-dansen och efter det visste 
vi att kvällen skulle innebära succé! Det blev god mat, fina 
tal och många shots till Reiseleiters. Vinnarna av “Kungarna 
Af Skutan” korades, vinnarna blev “4holeinacken”, mycket 
värdiga vinnare! Kvällen avslutades med dans på Bygget, en 
mycket bra kväll helt enkelt och ett bra avslut på en lyckad 
vecka!
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Saker och stunder vi minns: 
Alla avklädda skidåk:
-En av utmaningarna i Kungarna Af Skutan var att åka skidor naken eller i underkläder. Att det var runt 15 mi-
nusgrader under hela resan stoppade dock inte resenärerna från anta anta utmaningen. 

Maten på sittningen:
Byggets grillbuffe var kanske den godaste sittningsmaten som någonsin ätits. 

Skiweek-tältet:
Vid VM:6an serverades studentens favoritmat - gratis mat. Linsgryta, varmkorv och Oreo-kakor sköljdes ned med 
kaffe och drickyoughurt, Mums! 
 
Alla makaroner som kokats i stugan:
I Januari är plånboken tyvärr tunn, och det bästa sättet att spara pengar är att laga sin mat själv. Makaroner 
med ketchup är både gott och näringsrikt! 

Marmeladramsan! 

Mean girls-dansen på sittningen.

Text: Oscar Åberg & Josefine Carlsson
Foto: Arvid Iverstam & Pauline Götesson & Anna Samuelsson
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David Olsson
Franska

Spons & vice grek

Förebild? 
Hank Moody.

Bästa raggningsreplik? 
Äh det kommer bara spontant 
när jag kör mitt game.

Cher eller Britney Speer?
Cher.

My Pontén
Spanska

Push & Repro

Förebild? 
Amy Schumer.

Bästa citat? 
“man kanske borde tälja på en 
pinne då och då för att må lite 
bättre” - Ernst Kirschsteiger.

Tequila eller te? 
Tequila!

Jacqueline Lundgren
Franska

Gyckel & Sittning

Förebild? 
Beyonce.

KK eller kårallen? 
KK!

Favorit brädspel? 
Med andra ord. 

Alexandra Löwenadler
G2
Info

Förebild? 
Chandler Bing.

Idol eller mello? 
Fab-Freddie.

Hur stark är du? 
Dunder.

Lär känna Blöyers 2018...
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Fredrik Svensson
G5

Överste Grek

Förebild? 
Christopher Silfverbielke.

Ovve eller kostym? 
Ovve med kostym under, så 
man ta av sig ovven och kom-
ma fram som James Bond.

Favorit övning på gymmet? 
Bastun, gärna i sällskap av 
några enhetliga enheter. 

 

Calle Stenqvist
G3

Öl & Bar 

Förebild? 
Sigge Eklund.

Dold talang? 
Att passa ruggigt bra i rosa/
lila kläder.

Favorit minister? 
Perus utbildningsminister, José 
Antonio Chang.

Stefanie Sundblad
Tyska

Push & Repro

Förebild? 
Mamma.

Favoritdryck vid fest? 
Hallonsaft.

Roligaste ordet på tyska? 
Knoblauch.

Victor Bring
G2

Kassör/Vice ordförande

Förebild? 
Daenerys Targaryen, skulle ej 
tacka nej till en drake.

MSN? 
Bringdinho99, man måste ju 
få drömma.

Roligaste kvällen i linkan? 
Nolle-p reunion var dunder.

Elin Zetterström
G2

Spons
Förebild? 
Pappa.

På spåret eller vem vet mest? 
Fredag kl.20 bänkad framför 
på spåret, helt klart! 

Kristian Luuk eller fredrik 
Lindström? 
Fredrik Lindström (Skidskytte).

Felix Gratte
G3

Ljud & Ljus

Förebild? 
Hans Zimmer.

Bästa kravall? 
Luciakraballen.

Vem i one direction är du? 
Han den sista som ingen kan 
namnet på.

Oscar Dahl
G3

Spons

Förebild? 
Michael Scott från The Office.

Favorit grönsak? 
Bacon.

Fulvin eller vin? 
En dunk torrt fulvin från 
Ryd-regionen, helst någon 
vintage typ 1986 eller 1993.

Jennifer Lindén
G3

Ordförande

Förebild? 
Isabella Löwengrip.

Favvo pux och varför? 
Rebecca Schäder, ordföran-
de för Players 15/16, då jag 
upplever henne som en go' tjej 
med mycket driv och målmed-
vetenhet.

Favvo pjuks? 
Svarta boots.
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REDAX TESTAR

Redax testar barer 

          så du slipper!En kylig torsdagskväll i februari gick vi, redax, ut på äventyr för att testa olika barer. 
Detta gjorde vi för er skull och bara för er skull! Man skulle kunna säga att vi gjorde 
er en tjänst kära ekonomer. Nu slipper ni traska runt i kylan och leta efter baren som 
faller just er i smaken.

Första stoppet var Gallo Vinotek, ja vinbaren (!), på Storgatan. Inne på 
Gallo serveras smaker direkt från Portugal. Visserligen finns det viner från 
andra länder, men fokus ligger på vin från Portugal. Charkuterier, mineral-
vatten och annat smaskens finns också tillgängligt. 
Den mycket trevliga personalen hällde upp kvällens första glas till skön 
musik i bakgrunden och en härlig stämning runt omkring. Side note: 
gratis chips!
Det billigaste man kunde beställa låg på 72 riksdaler och det dyraste var 
dyrt. Och allas vår käre sommelier vill slå ett slag för Vinho Verde.
Den ultimata gästen skulle redax säga är medelålders till äldre kvinnor 
och män. När vi stapplade in, ett stort gäng småglin, blev vi utstirrade ett 
antal gånger. Men vad gör det när man har världens härligaste gäng med 
sig. 
Fast den mest ultimata gästen skulle självklart vara den som brinner för 
ett härligt glas vin.

Andra stoppet för kvällen låg lite högre upp på Storgatan nämligen 
Backen, ett ölkafé. Känslan man fick när man klev in genom dörrarna 
var att man hade hamnat i en liten stuga mitt i skidbacken, lite ruffigt, 
lite hipstert. Kanske därför baren heter ”Backen”? Hmm, nått att tänka 
på.
 Här finns det öl. I mängder. Utbudet var fantastiskt och personalen 
kunde hjälpa till när det enda ens fattiga och okunniga rumpa har 
druckit är någon öl från (typ) Småland. 
Priserna varierade här också, man kunde få öl för endast 50 riksdaler 
men även dyrare än så. 
”Backen” är ett ställe som passar många, den ultimata gästen kan 
vara både gammal och ung - kanske ett ställe om man vill lära känna 
nytt folk? Den mest ultimata gästen är den öl-kunnige hipztern, detta 
är dock inget ställe för den veke hipztern. 
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Vi vandrade vidare. Nästan mittemot Backen ligger Horse and Hound - 
den klassiske puben. Miljön var jättemysig och det fanns gott om plats. 
Utbudet var dock inte något utöver det vanliga. Det fanns det ”vanliga” 
att välja från vilket vi tyckte var lite tråkigt då vi var på ett spendera-peng-
ar-på-nått-annorlunda-humör. Men besöket blev inte sämre för det, det 
som serverades var väldigt gott. Vår söta lilla Art Director, Madeleine 
rekommenderar starkt deras GT. 
Den ultimata gästen här är den klassiske pubbaren, den som går till en 
bar för att kolla på fotboll och konsumera öl.

Det var dags att vandra vidare till Malt och Humle. Redax vill bara 
säga ett ord, ÄLSKAR. Mycket trevlig personal, roligt utbud och härlig 
stämning. Visst, det var lite “gubbig” stämning men äsch då, vi skulle 
ändå vilja påstå att alla passar in här. Härlig musik, bra belysning 
och fin lokal. Ett ställe med fina drinkar. Om ni gillar rosa (och tequila) 
välj drinken ”Paloma”. Slut ögonen ta en sipp och vips så är du på en 
strand i Mexico, jag lovar. Dock 115 riksdaler men billigaste resan till 
Mexico ska du se. 
Den ultimata gästen är de normaldödliga. Och hipstersen såklart. 

Sist, för att avsluta vår barrunda var inget mindre än Queens. Här finns 
det biljard, enarmade banditer och Black Jack. Man kan vinna pengar, 
man kan förlora pengar, you name it. På Queens är gästen engagerad, 
det är bra musik och alla kan komma. CSN-vänligt. Verkligen CSN-vänligt. 
Som student skulle man till och med kunna komma hit veckan innan CSN. 
Förutsatt att man har kvar några nudelpåsar hemma.
Den ultimata gästen på Queens är den spelberoende studenten.

Kort sagt, en helkväll! Vi ses på KK kära ekonomer!

Text: Sarah Larsson
Foto: Felicia Karlsson



ELINPIADEN

Elinpiaden 4-5 Maj

Sedan urminnes tider har människan älskat att tävla. Från tidiga primitiva sporter som mammutgalopp 
och brottning med nyfödda kameler, så har tävlandet moderniserats och utvecklats under århundraden. 
Antikens greker var de första som tog idrotten till en helt ny nivå genom att införa de ELINPISKA spelen. 
De insåg vikten av moderna och idérika tävlingar för människan. De allra första ELINPISKA spelen avgjor-
des i tre grenar: Jonglering med små kattungar, pegasusgalopp och den mytomspunna fiskfäktningen. För 
att hylla sin älskade vingud Dionysos, arrangerade grekerna en hyllningsfest till honom i samband med 
spelen. Festen kom att kallas den mäktiga TOGAFESTEN, sedan dessa dagar har festen alltid haft en 
speciell plats i hjärtat hos de medverkande i ELINPIADEN. Spelen invigs traditionellt med nordens största 
Togafest på Kårallen. Här kan du visa dina grekiska ben på dansgolvet, försöka nå den grekiska himlen 
i den storslagna hoppborgen eller lista ut vad som egentligen döljer sig under togan. Efter att togorna 
dansat hem och Togafesten avslutats är det på lördagen dags för de ELINPISKA spelen. Där lagen fylls av 
en kämpaglöd likt Zeus kraftfullaste blixtar. Efter blod, svett och alkohol koras vinnarna av ELINPIADEN 
2018. Till vinnarnas ära hålls Gudafesten på Kollektiveriet, en fantastisk berusande upplevelse för både 
vinnare och förlorare. Så följ de vise gudarnas råd: ”μμππμπ”. 
Vi ses på Elinpiaden 2018 // Players
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I första avsnittet av Alumni Stories får vi lära känna Linn Calessi 
lite mer. Linn tog examen för bara två år sedan men har redan 
hunnit med väldigt mycket. Läs vidare så får ni se vad hon gör 

och även lite studenttips! 

Jag förstår att du har läst Franska SPREK på LIU, berätta lite om 
hur det var? 
Jag tyckte att det var roligt att plugga med en internationell inrikt-
ning. Året utomlands i Toulouse var också väldigt värdefullt, då man 
fick lära sig språket ordentligt. Att kunna flera språk har varit väldigt 
uppskattat på arbetsintervjuer, även om jag inte använder språket 
särskilt mycket. Man får även en internationell connection på en 
gång och möjligheter att få kontakter utomlands. 

Vad var ditt första jobb efter examen? 
Jag tog examen 2016 och några månader efter begav jag mig ut 
till mitt första jobb på Svenska Handelskammaren i Philadelphia. 
Min titel var Marketing Manager men det var ett praktikjobb. Som 
Marketing manager jobbade jag med att hjälpa svenska företag att 
växa och etablera sig i USA och även hjälpa amerikanska företag att 
etablera i Sverige. 

Hur var det?
Det blev en kulturkrock i arbetet för mig i början. Man märkte hur 
det var väldigt hierarkiskt i USA jämfört med Sverige. Dessutom är 
det mycket mer fritt fram i USA att ta kontakt med olika människor 
än här i Sverige. Jobbet var också väldigt socialt. Allt detta märker 
jag hjälper mig idag, man vågar mer.  

Vad hade du för visioner och mål när du gick på utbildningen? 
Visste vad du vad du ville jobba med?
Nej, hade ingen aning i början. Jag visste inte vad jag skulle göra. 
Jag ändrade mig hela tiden och det var först under de två sista åren 
som jag visste att jag ville jobba med marknadsföring. Många, även 
jag, har sagt att jag bara kunde ha läst något marknadsföringspro-
gram men att läsa Civilekonom har lärt mig hur hela företaget fung-
erar. Detta har gjort mig mer värdefull då jag kan ta mer ansvar och 
hjälpa till med mer än bara marknadsföring. Folk anser att ha en 
utbildning som Civilekonom innebär att man är högutbildad, vilket 
man är! Det är en bred utbildning och man kan göra väldigt mycket 
med den. Så jag är väldigt glad över att ha läst till Civilekonom.   

ALUMNI STORIES

Avsnitt 1/4 
Linn Calessi

Vad gör du nu? Och hur kom du dit?
Jag jobbar nu som konsult och har haft fyra jobb sen jag tog exa-
men 2016. Olika företag hyr in mig med specifika uppdrag och med 
ett specifikt tidsspann. Just nu har jag precis börjat jobba på BMW 
som marknadskoordinator. Där har jag både strategisk och grafisk 
arbete. Jag jobbar alltså med att utforma kampanjer, göra broschy-
rer och jobba med Photoshop och InDesign. Innan BMW jobbade jag 
på Bonnier och innan det på Gevalia, Gevalia är där jag har jobbat 
längst. 

Vill du fortsätta arbeta med detta?
Ja! Jag vill fortsätta med marknadsföring och en dag ska jag ansva-
ra för marknadsföringen för ett företag som jag brinner för. 

Hur var det att bo i Linköping? Favoritställen? 
Superkul, absoluta bästa åren i mitt liv. Tid man aldrig får tillbaka 
och de fyra åren minns jag som väldigt positiva. Favoritställe var 
KK, helt klart. 

Om du fick gå om utbildningen, skulle du ha gjort något annorlun-
da? 
Nej, inget annorlunda. Visst blev det lite mer fest ibland och för 
lite plugg så man fick en omtenta här och där men det finns en 
charm i det. När man arbetar jobbar man ofta med en deadline och 
tidspress och jobbet går inte alltid som planerat, det kommer alltid 
att finnas motgångar. Jag tror att de omtentorna och motgångarna 
jag fick har hjälpt mig i arbetslivet idag. Det har hjälpt mig att hante-
ra problem och stress i jobbet. Livets hårda skola helt enkelt. 

Ditt bästa råd till dagens studenter? 
Våga ta dig ut i världen. Håll er inte bara till de fyra största företa-
gen. Det finns så mycket möjligheter beyond det. Våga var nyfiken 
och passa på att åka utomlands. 

Håll utkik på www.Elin.se, snart kommer det ut fler Alumni Stories.

5 snabba frågor:
Månsken eller soluppgång? - Soluppgång 
Kaffe på baljan eller Caffè vanilla frappuccino blended 
coffe på Starbucks? - Baljan Kaffe
Måns Zelmerlöw eller Kalle Moraeus? - Måns Zelmerlöw
Fotboll eller balett? - Fotboll
Sist från afterski eller först i backen? - Sist på afterski, 
helt klart
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HOROSKOP

LELLES
HOROSKOP

Och jag tror bestämt att det var den kända måla-

ren Anders Zorn som sa ”För att våga kasta sig 

ut i osanningen krävs, mod”. Kanske ljuset är 
mörker? Kanske ljuset du ser i slutet av tunneln bara är en 
långtradare som kör i fel riktning? Kanske din mamma inte 
är din riktiga mamma? Frågor är farliga för plötsligt ligger 
man där uppspolad på stranden likt Jodie Foster i filmen 
”Contact” eller Leonardi DiCaprio i ”Inception”. Hollywood 
har tappat sin flärd. Vem ska jag tro på? När filmerna sviker 
blir det i slutändan ändå stjärnorna. Tur att Drömmen har 
gjort ett horoskop åt dig!

I en tid där värderingar och hederlighet tycks falla på 
sin egen orimlighet verkar samtiden på samma enig-
matiska vis som den gjort i evinnerligheter. Huruvida 

framtiden kommer förnya sig själv och det förflutna tycks 
ytterst oklart i det mjölkiga skenet från mitt sovrumsföns-
ter. Mjölkaktig lik de själar jag ser när Venus dansar polka 
med solen. En förnyad framtids föraningar kan dock vara 
det enda vi har att luta oss mot i en tid där Jupiter och Sa-
turnus kopulerar. Deras kärleksbarn kan antingen leda oss 
mot nya horisonter där tidens tecken realiserar våra vårars 
våta våpigheter. Jag menar, inte ens Columbus visste att 
han nått Amerika när han korsade Atlanten. Möjligheterna 
är oändliga! Text: Elias Eriksson

Ett djupdyk in i framtiden
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Väduren 21/3 - 19/4
Din inre sabotör, låt oss kalla den Brenda, säger att 

du är tråkig, är dålig på att dansa och att du inte 
kommer klara tentan. Men Brenda har fel! Du är inte 

dålig på att dansa.

Oxen 20/4 - 20/5
Gå till gymmet

Fiskarna 19/2 - 20/3
Din kreativitet är på väg in i en själslig lågkonjunk-
tur. Ägna mycket tid åt dig själv, gärna i badet, om 

du vill ta dig ur denna svacka. 

Tvillingarna 21/5 - 20/6
Likt Pluto är du en bluff. Låtsats hela livet att du har 
en kuff. Idag är dagen du slår dig fri, varför inte tes-
ta kroki? Sexuell frigörelse står på din agenda, men 

jag är rädd för att du kommer falla på din ända. 
Utan kärlek blir livet tufft, lika bra att bara låtsas att 

du har en kuff.  

Kräftan 21/6 - 22/7
Tiden är en tid av omvälvningar. Vänta dig att du 

kommer behöva tänka om gällande dina grundläg-
gande övertygelser. Vill du säkra framgång i ditt 

arbetsliv bör du äta snåla frukostar. 

Lejonet 23/7 - 22/8
Månen är sur. Klipp dig, säger Venus, men skaffa 
inga fler jobb, du kommer ha nog att göra på kär-

leksfronten ändå, säger Uranus. Men om jag var du 
skulle jag inte lita på Uranus allt för mycket. 

Jungfrun 23/8 - 22/9
Det var länge sedan du fyllde år, och än längre är 
det kvar din orörda stackars krake. Solen skola 

emellertid komma med en oväntad ekonomisk belö-
ning. Köp något fint att trösta dig med redan nu.

Vågen 23/9 - 22/10
Våg, var varsam vid vilka varsel varslaren varslar. 
Våga väga vågskålarna våghalsigt. Vakta varandra 

vänligt varje vecka. Vem vänder vurmen? 

Skorpionen 23/10 - 21/11
Uranus och Saturnus jagar varandra i en ”will they/
won’t they”-luktande dans, och de vill att du vänder 
om och slåss för den du är. Svik aldrig ditt land, ty 

vindarna viskar ditt namn. 

Skytten 22/11 - 21/12
Venus och Mars må vara olika. Vad är lika? Din 

utmaning är sorgen du bär. Vilket bär? Att leva ett liv 
utan synd kan kännas som en hel tidsrymd. Vilket 
universum lever du i? Stjärnorna säger att du helt 
enkelt är en förvirrad jävel som tänker för mycket.

Stenbocken 22/12 - 19/1
Venus och Mercurius korsar vägar över Antarktis, 
där är det kallt. Där finns även snögubbar, dessa 

är klädda i morötter vars färg är orange. Gå klädd i 
orange på en tisdag och du kommer finna lyckan. 

Vattumannen 20/1 - 18/2
Läs din egen framtid din lata jävel. 

Text: Elias Eriksson



E-CLUB
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 Heeej!! 

Vi i Club är väldigt taggade på den kommande terminen då det kommer innebära mycket roliga aktiviteter från vår sida. 
Just nu har vi påbörjat den grundläggande planeringen för det kommande evenemanget vilket är Kvarborg. Det är ett 
oerhört roligt evenemang där vi anordnar ett alldeles eget valborgsfirade för oss ekonomer som pågår under hela dagen. 
Det är något som man absolut inte får missa! Utöver det har vi Copacabana i slutet av maj som också är riktigt kul! Vi 
tycker inte att ni får missa något av våra evenemang denna vår och vi hoppas att ni är lika taggade som oss.

Sportclub är ett underskott till Elin Club som består av 4 
personer som brinner för att  Elin medlemmarnas studietid 
under det här året ska bli så roligt som möjligt.  Sportclubs 
syfte är att främja den studiesociala delen av studietiden 
genom sport och fritidsaktiviteter som inte involverar 
alkohol. Aktiviteter såsom bowling, Minigolf, Squash och 
Yoga. Under våren planeras det att genomföra dels det 
alltid populära Bowling & Burgers men också ett nytt stort 
event i år som heter Elin Mini Masters. Elin Mini Masters är 
en minigolfturnering som alla ekonomer får delta i där det 
även kommer bjudas på god mat och härligt hänga när man 
spelat klart sin runda golf med polarna. Det nästa stora 
eventet är Bowling & Burgers som går av stapeln måndagen 
den 26/3.

SPORTCLUB
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E-PUB

Vad får ni er matinspiration ifrån?
På Youtube finns otroligt mycket inspiration att hämta, massa bra tips & trix och recept. Att bara gå runt 
i en matbutik ger också mycket ideer, det är nyttigt att se något annat än sin egen kyl. Så leta i hyllor och 
diskar där du normalt inte handlar nästa gång, så flödar inspirationen. När man har ont om tid är ju Insta-
gam och Tasty annars en snabb inspirationskälla.

Tips för den fattiga studenten?
Mona Lisas 2 för 1! Räddar alla plånböcker (och hungriga studenter) i slutet på månaden. Vill man hellre 
laga själv är soppa ett vinnande koncept. Kör en bas på grönsaker så kommer man billigt undan. Förslags-
vis linssoppa eller jordärtkockssoppa. Har man råd med bröd till blir det ju riktigt festligt!
 
Bästa matlagningsknepet?
- Smaka av mycket!
- Använd för förklade (maten blir inte godare men kocken blir renare)!
- Sätt på bra musik i köket och laga mat med dina friends!
- Använd bra råvaror

DATUM NI INTE FÅR MISSA!!
12 mars (tillsammans med Women Finance 
Days)
26 mars
9 april (kvällspub, ELINs valpub)
14 maj
30 maj
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Kalendern

Mars

1-3
Mars

8
Mars

16

Mars

17
Mars

18
Mars

21

Mars

23
Mars

24
Mars

25

SunTrip
Passa på att sola er i 
glansen från Stig-Hel-

mers bränna.

Internationella kvinno-
dagen

Fira era kvinnor på ett 
speciellt sätt, sätt på er 
ett par fina strumpor!

Internationella sömn-
dagen

Fira på det bästa sätt 
med att dygna!

Flashback Goldfever
Släpp ut dit vackra 

hår och blomma ut på 
Kårallen!

Irländsk julafton
Från oss alla till er alla.

Rocka sockorna-da-
gen

Rocka sockorna, rocka 
livet!

Matlådans dag
Tänka sig att den hade 
en dag, det kunde man 

inte tänka sig.

Sportgalan
"In med bollen i mål!"

Våffeldagen
Inte våffla håret, nej, 

nej.



Kalendern
April

4
April

7
April

9

April

12-14
April

19-21
April

27

April

30
Maj

4
Maj

4-5

Maj

11
Maj

17
Maj

18
Chokladbollens dag
Näst bästa dagen på 

året är här!

Ölstopet
FM kirrar utepub på 

Blå havet

UK
KBK!

Elinpiaden 
Sätt på dig lagerblads-
kransen och kör hårt!

Byxfria dagen
Let it all hang out!

Akuten
Kikki D juice har aldrig 

varit godare.

Lost (KK)
Nästan lika bra som 

TV-serien.
DÖMD

D-sektionen dömmer 
dig, det blir kul!

Festivallen
MedSex LEVERARAR!

Morotens dag
Denna rot kan använ-
das på många fler sätt 

än du tror, fira den!

Valla pyjamasparty
"Yo this is my crib"

Internationella gin & 
tonic-dagen

Bästa dagen på året är 
här! NJUT!!!



"We are born alone and we die 
alone" - Orson Wells


